แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของ** สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม. สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร : ปี งบประมาณ พ.ศ.
2564 (รอยละ 70)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
2

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

2. รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
Coach,Mentoring

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

70.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางจัดเตรียมการฝึก
อบรมรูปแบบออนไลน

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(1.1). 1. หลักสูตรการฝึกอบรม
สถาบันพัฒนาขาราช
สมรรถนะของขาราชการในศตวรรษ การ กทม.
ที่ 21(โครงการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของกรุงเทพมหานครใหมี
สมรรถนะพึงประสงค)
ความกาวหน าของงาน :90%

(ไตรมาส 3) ดําเนินการฝึกอบรมรุนที่ 1
เสร็จสน
ิ้ แลว - ระดับผลผลิต รอยละ 91.
67 ของผูเขารับการฝึกอบรมตามคําสัง่ ฯ
ไดรับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กําหนด
โดยมีผลการประเมินฯ ภายหลังการฝึกอบ
รม(Post-test)สูงกวา(Pre-test) จํานวน
33 คน - ระดับผลลัพธ อยูระหวางการ
ติดตามผลการใชทักษะ
Coaching&Mentoring ของผูผานการฝึก
อบรม และแบบติดตามผลประเมิน
(สําหรับผูไดรับการ Coach/Mentor) อยู
ระหวางเตรียมดําเนินการฝึกอบรม รุนที่ 2
และ 3

(2.1). 2. หลักสูตรการฝึกอบรม
สถาบันพัฒนาขาราช
Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนา การ กทม.
คุณภาพการปฏิบัติงาน(โครงการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะพึง
ประสงค)
ความกาวหน าของงาน :90%

4

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

๑. รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
สมรรถนะตามเสนทางการพัฒนาตามสาย
อาชีพ (Training Road Map : TRM)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางชะลอการดําเนิน
งานเนื่องจากสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กร
ุงเ

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) อยูระหวางการดําเนินการฝึก
อบรมภาควิชาการ ระหวางวันที่ ๑๑ มิถุน
ายน - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ กลุมเป าหมาย
จํานวน ๔๗ คน (กทม. ๔๐ คน ตางสังกัด
๗ คน)

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

3. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเพื่อ
เตรียมความพรอมการเป็ นผูนําในการ
ปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต

ท

3

ม

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครใหมี
สมรรถนะพึงประสงค (BMAPro 21st
Competency Model)

กลยุทธ

คร

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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(3.1). 3. หลักสูตรการฝึกอบรมนัก
บริหารมหานครระดับกลางรุนที่ 27
(โครงการพัฒนาศักยภาพของนัก
บริหารและเตรียมความพรอมการ
เป็ นผูนําในการปฏิบัติภารกิจของ
เมืองในอนาคต)
ความกาวหน าของงาน :70%
(4.1). ๑. หลักสูตรการพัฒนา
สมรรถนะตามเสนทางการพัฒนา
ตามสายอาชีพ (Training Road
Map : TRM) (โครงการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะพึง
ประสงค)
ความกาวหน าของงาน :10%

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

ขอมูล ณ วันท่ี 29-09-2021

5

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

๒. รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร(70
: 20 : 10)

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลผลิต
(Output)

70.00
(รอยละ)

(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช
ภาษาในการปฏิบัติงาน (โครงการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ของกรุงเทพมหานครให
มีสมรรถนะพึงประสงค) ชะลอการดําเนิน
งานเนื่องจากสถานการณการแพรระบาด
ของโรค Covid 19 หลักสูตรปฐมนิเทศ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร : - ดําเนินการ
รุนที่ 3 เรียบรอยแลว สําหรับ ในรุนที่ 4
ดําเนินการพิธีเปิ ดเรียบรอยแลว สําหรับ
ภาควิชาการ จํานวน 3 วัน ชะลอการ
ดําเนินงาน เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรค COVID - 19ชะลอการ
ดําเนินงาน เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรค COVID - 19 หลักสูตร
พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร : - ชะลอการ
ดําเนินงาน เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรค COVID - 19 หลักสูตร
ปฐมนิเทศขาราชการกรุงเทพมหานคร อยูอยูระหวางจัดทําคําสัง่ ผูเขารับการฝึก
อบรมรุนที่ 6-13 หลักสูตรการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผูนํา : นํ าตนเอง
(Self Leading) - ชะลอการดําเนินงาน
เนื่องจากสถานการณการแพร ระบาดของ
โรค COVID - 19

(5.1). ๓.หลักสูตรการฝึกอบรม
ปฐมนิเทศขาราชการกรุงเทพมหา
นคร(โครงการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของกรุงเทพมหานครใหมี
สมรรถนะพึงประสงค)
ความกาวหน าของงาน :95%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

(5.2). ๕. หลักสูตรการฝึกอบรมเชิง สถาบันพัฒนาขาราช
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผูนํา :
การ กทม.
นํ าตนเอง (Self Leading)
(โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของกรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะ
พึงประสงค)
ความกาวหน าของงาน :10%
(5.3). ๖. หลักสูตรพัฒนาทักษะการ สถาบันพัฒนาขาราช
ใชภาษาในการปฏิบัติงาน (โครงการ การ กทม.
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ
กรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะพึง
ประสงค)
ความกาวหน าของงาน :10%

าน

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

คร

มิติท่ี

๓. รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ขาราชการกรุงเทพมหานครดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลโดยการฝึกอบรม

7.0.

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

85.00
(รอยละ)

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
๔. รอยละความสําเร็จในการพัฒนาและขับ
เคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธร
รมาภิบาล

(ไตรมาส 3) ชะลอการดําเนินงานเนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรค Covid
19 -ยกเลิกการดําเนินการ เนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตาม
หนังสือที่ กท 0401/2159 ลงวันที่ 22
กรกฎาคม 2564
(ไตรมาส 3) ชะลอการดําเนินโครงการ
เนื่องจากสถานการณ covid 19

กร
ุงเ

7

(รอยละ)

ท

6

พ

ม

ห

(5.4). ๒. หลักสูตรการพัฒนาความ สถาบันพัฒนาขาราช
สามารถในการปฏิบัติงานของ
การ กทม.
บุคลากรกรุงเทพมหานคร(โครงการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะ พึง
ประสงค)
ความกาวหน าของงาน :18%

(รอยละ)

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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(5.5). ๔. หลักสูตรการฝึกอบรม
สถาบันพัฒนาขาราช
ปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร การ กทม.
(โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของกรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะ
พึงประสงค)
ความกาวหน าของงาน :100%
(6.1). ๗. หลักสูตรฝึกอบรม
สถาบันพัฒนาขาราช
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อเพิ่ม
การ กทม.
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
(โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของกรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะ
พึงประสงค)
ความกาวหน าของงาน :30%
(7.1). ๘. หลักสูตรสรางเสริมคุณธร สถาบันพัฒนาขาราช
รม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
การ กทม.
(โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของกรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะ
พึงประสงค)
ความกาวหน าของงาน :10%

ขอมูล ณ วันท่ี 29-09-2021
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

๕. รอยละความสําเร็จของการสงเสริมการ
ศึกษาเพิ่มเติม ฝึ กอบรม ประชุมและดูงาน
ในประเทศและตางประเทศ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน - มิถุนายน 2
564 1. การสงขาราชการไปศึกษา ฝึ กอบ
รม ประชุมและดูงานตางประเทศ - จัด
เตรียมการประชุมคณะกรรมการกําหนด
โครงการใหขาราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม
ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ของกรุงเทพ
มหานคร (ก.ข.ก.) ครัง้ ที่ 2/2564 ในวัน
พุธที่ 21 เมษายน 2564 ผาน Microsoft
Teams Application เพื่อขอความเห็นชอบ
โครงการสงขาราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม
ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ในประเทศและ
ตางประเทศ พ.ศ. 2565 - จัดเตรียมการ
ประชุมคณะกรรมการกําหนดโครงการให
ขาราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน และ
ปฏิบัติการวิจัย ของกรุงเทพมหานคร (ก.
ข.ก.) ครัง้ ที่ 3/2564 ในวันจันทรที่ 24
พฤษภาคม 2564 ผาน Microsoft Teams
Application เพื่อขอความเห็นชอบ
โครงการสงขาราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม
ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ในประเทศและ
ตางประเทศ พ.ศ. 2565 - โครงการฝึกอบ
รม หลักสูตร Glaucoma Fellowship (ตอ
หิน) ณ สหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ 5
กรกฎาคม 2564 - 5 กรกฎาคม 2565
ระยะเวลา 1 ปี  จํานวน 1 คน นางสาวพร
ปวีณ จินดารักษ นายแพทยชํานาญการ
กลุมงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราช
พิพัฒน สํานักการแพทย งบประมาณ
800,000.-บาท - โครงการฝึกอบรม หลัก
สุตร Advance Cardiac
Electrophysiology ดานสรีระไฟฟ าหัวใจ
ณ Southlake Regional Health Center,
University of Toronto, Canada ระหวาง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 4 กรกฎาคม 2
565 ระยะเวลา 1 ปี  4 วัน จํานวน 1 คน
นางสาวณัฎชญาธิปก กิตติจําเริญ นาย
แพทยชํานาญการ กลุมงานอายุรกรรม โรง
พยาบาลเจริญกรุงประชารักษ สํานักการ
แพทย งบประมาณ 800,000.- บาท สรุป
เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 จํานวน 2
โครงการ 2 คน งบประมาณ 1,600,000.บาท รวมเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2
564 = 3 โครงการ จํานวน 3 คน งบประ
มาณ 1,682,000.- บาท 3 x 100/90 =
3.33 % 2. การสงขาราชการไปศึกษา ฝึ ก
อบรม ประชุมและดูงานในประเทศ ศึกษา
ใหม - ทุน 1 (ก) จํานวน 2 หลักสูตร 1 คน
งบประมาณ 148,800.- บาท ศึกษาตอ
เนื่อง - ทุน 1 (ก) จํานวน 9 หลักสูตร 41
คน งบประมาณ 2,136,140.- บาท ฝึ ก
อบรมใหม - ทุน 1 (ก) จํานวน 3 หลักสูตร
18 คน งบประมาณ 1,267,000.- บาท ฝึ ก
อบรมนักบริหาร จํานวน 3 หลักสูตร 3 คน
งบประมาณ 360,800.- บาท สรุปเดือน
เมษายน - มิถุนายน 2564 จํานวน 4 โครง
การ 17 หลักสูตร 63 คน งบประมาณ
3,912,740.- บาท รวมเดือนธันวาคม 2
563 - มิถุนายน 2564 จํานวน 4 โครงการ
126 หลักสูตร 337 คน งบประมาณ
14,511,555.- บาท 337 X 100/899 =
37.49 % (3.33 + 37.49) x 100 / (80 +
80) = 25.51 %

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

าน

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

คร

มิติท่ี

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(8.1). ๙.๑ การสงขาราชการไป
สถาบันพัฒนาขาราช
ศึกษา ฝึ กอบรม ประชุมและดูงานใน การ กทม.
ประเทศ(โครงการคาใชจายในการสง
เสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึ กอบรม
ประชุมและ ดูงานในประเทศ และ
ตางประเทศ)
ความกาวหน าของงาน :40%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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(8.2). ๙.๒การสงขาราชการไปศึกษา สถาบันพัฒนาขาราช
ฝึ กอบรม ประชุมและดูงาน ณ ตาง การ กทม.
ประเทศ(โครงการคาใชจายในการสง
เสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึ กอบรม
ประชุมและ ดูงานในประเทศ และ
ตางประเทศ)
ความกาวหน าของงาน :24%

ขอมูล ณ วันท่ี 29-09-2021

9

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

๖. รอยละความสําเร็จในการพัฒนา
ศักยภาพผูนําทุกระดับสูมหานครแหงเอ
เชีย

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางการเตรียมขอมูล
เพื่อขออนุมัติดําเนินการฯ

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
10

๗. รอยละความสําเร็จของการสงเสริมการ
สรางความกาวหน าในสายงานของบุคลากร

(9.1). ๑๐. หลักสูตรการฝึกอบรมนัก สถาบันพัฒนาขาราช
บริหารมหานครระดับสูง รุนที่ ๑๖
การ กทม.
(โครงการพัฒนาศักยภาพของนัก
บริหารและเตรียมความพรอมการ
เป็ นผูนําในการปฏิบัติภารกิจของ
เมือง ในอนาคต)
ความกาวหน าของงาน :10%
(10.1). ๑๑. หลักสูตรเทคนิค
ทางการบริหาร (โครงการพัฒนา
ศักยภาพของนักบริหารและเตรียม
ความพรอมการเป็ นผูนําในการ
ปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต)
ความกาวหน าของงาน :90%

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

(10.2). ๑๒. หลักสูตรการบริหารงาน สถาบันพัฒนาขาราช
เขต (โครงการพัฒนาศักยภาพของ การ กทม.
นักบริหารและเตรียมความพรอม
การเป็ นผูนําในการปฏิบัติภารกิจ
ของเมืองในอนาคต)
ความกาวหน าของงาน :10%

าน

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) - หลักสูตรเทคนิคทางการ
บริหาร อยูระหวางการแจงเวียนใหผูสมัคร
เขารับการฝึกอบรมยืนยันการเขารับการ
ฝึ กอบรมฯ - หลักสูตรการบริหารงานเขต
อยูระหวางศึกษาขอมูลและจัดเตรียมหลัก
สูตร - หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพงาน
สนับสนุนการบริหารหนวยงาน อยูระหวาง
ศึกษาขอมูลและจัดเตรียมหลักสูตร หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับตนรุนที่
38 และรุนที่ 39 อยูระหวางการฝึกอบรม
ภาควิชาการ แบบออนไลน ดวยโปรแกรม
Microsoft Teams

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

คร

มิติท่ี

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

(11.1). ๑๕. หลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรผูมีศักยภาพสูง (Talent
Development)(โครงการพัฒนา
ศักยภาพของนักบริหารและเตรียม
ความพรอมการเป็ นผูนําในการ
ปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต)
ความกาวหน าของงาน :10%

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

๘. รอยละความสําเร็จในการพัฒนา
บุคลากรผูมีศักยภาพสูง (Talent
Development)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

12

(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ชะลอการดําเนินงานเนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรค Covid
19 -ยกเลิกการดําเนินการ เนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตาม
หนังสือที่ กท 0401/2159 ลงวันที่ 22
กรกฎาคม 2564

กร
ุงเ

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

70.00
(รอยละ)

ท

11

พ

ม

ห

(10.3). ๑๓. หลักสูตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานสนับสนุนการ
บริหารหนวยงาน(โครงการพัฒนา
ศักยภาพของนักบริหารและเตรียม
ความพรอมการเป็ นผูนําในการ
ปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต)
ความกาวหน าของงาน :10%

๙. รอยละความสําเร็จของการสงเสริมการ
จัดทําแผนบริหารความรูในรูปแบบดิจิทัล

7.0.

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ไตรมาส 3) - กําหนดการฝึกอบรมรูปแบบ
ออนไลนระหวางวันที่ 12 – 13 และ 16
กรกฎาคม 2564 - ดําเนินการประสาน
วิทยากรเรื่องรายละเอียดหลักสูตร - อยู
ระหวางดําเนินการอนุมัติหลักสูตร และจัด
ทําคําสัง่ เจาหน าที่ - แจงเวียนหนังสือ
สถาบันฯ ที่ กท 0401/1490 ลว. 9 มิ.ย.
64 เรื่องการฝึกอบรมหลักสูตรการสงเสริม
การใชนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ทัง้ นี้ อยูระหวางรวบรวมรายช่ อ
ื ผู
เขารับการฝึกอบรม เพื่อจัดทําคําสัง่ เขารับ
การฝึกอบรม
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(10.4). ๑๔. หลักสูตรการฝึกอบรม
นักบริหารมหานครระดับตน รุนที่
๓๘ และรุนที่๓๙(โครงการพัฒนา
ศักยภาพของนักบริหารและเตรียม
ความพรอมการเป็ นผูนําในการ
ปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต)
ความกาวหน าของงาน :80%

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

(12.1). ๑๖. หลักสูตรการสงเสริม
สถาบันพัฒนาขาราช
การใชนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
การ กทม.
ทรัพยากรบุคคล(โครงการเสริมสราง
การพัฒนางานและวัฒนธรรมองค
กร)
ความกาวหน าของงาน :100%

ขอมูล ณ วันท่ี 29-09-2021

๑๐. รอยละความสําเร็จของการสรางระบบ
ฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
14

15

๑๑. รอยละความสําเร็จของการสงเสริม
การใชเครื่องมือทางการบริหารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

๑๒. รอยละความสําเร็จของการสงเสริม
การสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองคกร
(Innovation Organization)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) - เนื่องจากสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2
019 (COVID-19) ยังไมคลี่คลาย จึงทําให
มีการชะลอการดําเนินโครงการออกไปกอน
- อยูระหวางวางแผนการ กําหนดวัน เวลา
การฝึกอบรม สัมมนา และพรอมดําเนิน
การทันทีที่สถานการณดังกลาวคลี่คลาย
และมีคําสัง่ ใหดําเนินการได

(ไตรมาส 3) อยูระหวางการปรับปรุง
(14.1). ๑๘. หลักสูตรการเสริมสราง สถาบันพัฒนาขาราช
หลักสูตรการฝึกอบรม - ประสานวิทยากร ประสิทธิภาพการใชเครื่องมือในการ การ กทม.
พัฒนางาน (โครงการเสริมสรางการ
พัฒนางานและวัฒนธรรมองคกร)
ความกาวหน าของงาน :100%
(ไตรมาส 3) 1) หลักสูตรการวิจัยและ
พัฒนาคุณภาพงาน ชะลอการดําเนินงาน
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ
โรค Covid 19 -ยกเลิกการดําเนินการ
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ตามหนังสือที่ กท 0401/2159 ลงวันที่ 22
กรกฎาคม 2564 2.) หลักสูตร
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูที่
มีประสิทธิภาพ (โครงการเสริมสรางการ
พัฒนางานและวัฒนธรรมองคกร) กําหนดการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน
ระหวางวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2564 ดําเนินการประสานรายละเอียดหลักสูตร
กับวิทยากร - อยูระหวางการขออนุมัติ
หลักสูตร จัดทําคําสัง่ เจาหน าที่ และผูเขา
รับการฝึกอบรม 3.) กิจกรรมสงเสริมการ
ศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของกรุงเทมหานคร อยูระหวาง
รวบรวมงานวิจัยดานการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

(15.1). ๒๑. กิจกรรมสงเสริมการ
ศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :100%

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1. หลักสูตรการสรางองคกร
แหงการเรียนรู (Learning Organization)
- ขอรายช่ อ
ื ผูเขารับการฝึกอบรม 2.
หลักสูตรการบริหาร Social Media ของ
องคกรอยางเป็ นระบบ (โครงการเสริม
สรางการพัฒนางานและวัฒนธรรมองคกร)
- ตามหนังสือ ที่ 784/2564 วันที่ 31
มีนาคม 2564 เรื่องใหขาราชการ
กรุงเทพมหานครเขารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการบริหาร Social Media ของ
องคกรอยางเป็ นระบบ ทําเรื่องชะลอ
โครงการเนื่องจากสถานการณโรคระบาด
โควิด 19 - ตามหนังสือ กท 0401/1013
ลงวันที่ 19 เมษาย 64 ไดแจงเลื่อนการฝึก
อบรมการบริหาร Social Media ของ
องคกรอยางเป็ นระบบ - กําหนดดําเนินการ
ฝึ กอบรมดังกลาว โดยปรับรูปแบบการฝึก
อบรมเป็ นแบบออนไลน 3. กิจกรรมจัด
ทําสื่อการเรียนรูดวยตนเองผานระบบ
Online - ดําเนินการจัดทําวิชาที่ 3 เรื่อง
“กฎหมายควบคุมอาคาร” - กําหนด
ขอบเขตวิชา การบรรยาย นัดหมายวัน
เวลา และสถานที่ในการถายทําตอไป

กร
ุงเ

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลผลิต
(Output)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

5/8

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

(15.2). ๒๐. หลักสูตรกระบวนการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรูที่มีประ
สิทธิภาพ(โครงการเสริมสรางการ
พัฒนางานและวัฒนธรรมองคกร)
ความกาวหน าของงาน :100%

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

(15.3). ๑๙. หลักสูตรการวิจัยและ
พัฒนาคุณภาพงาน (โครงการเสริม
สรางการพัฒนางานและวัฒนธรรม
องคกร)
ความกาวหน าของงาน :28%

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

ม

7.0.

พ

๑๓. รอยละความสําเร็จของการสราง
องคการแหงการเรียนรู(Learning
Organization)

ท

16

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(13.1). ๑๗. หลักสูตรการสัมมนา
สถาบันพัฒนาขาราช
เชิงปฏิบัติการการจัดการฐานขอมูล การ กทม.
ของหนวยงาน (โครงการเสริมสราง
การพัฒนางานและวัฒนธรรมองค
กร)
ความกาวหน าของงาน :10%

ห

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

คร

13

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

(16.1). ๒๒.หลักสูตรการสราง
สถาบันพัฒนาขาราช
องคกรแหงการเรียนรู(Learning
การ กทม.
Organization) (โครงการเสริมสราง
การพัฒนางานและวัฒนธรรมองค
กร)
ความกาวหน าของงาน :100%
(16.2). ๒๓. หลักสูตรการบริหาร
สถาบันพัฒนาขาราช
Social Media ขององคกรอยางเป็ น การ กทม.
ระบบ(โครงการเสริมสรางการพัฒนา
งานและวัฒนธรรมองคกร)
ความกาวหน าของงาน :100%
(16.3). ๒๔. กิจกรรมจัดทําสื่อการ สถาบันพัฒนาขาราช
เรียนรูดวยตนเองผานระบบOnline การ กทม.
ความกาวหน าของงาน :100%

ขอมูล ณ วันท่ี 29-09-2021

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

18

๑๕. รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของขาราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร

7.0.

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
20

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผน
พัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานครเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็ น
รัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early)
(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) ชะลอการดําเนินงานเนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรค Covid
19 -ยกเลิกการดําเนินการ เนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตาม
หนังสือที่ กท 0401/2159 ลงวันที่ 22
กรกฎาคม 2564

(ระดับ)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(17.1). ๒๕. หลักสูตรการเสริมสราง สถาบันพัฒนาขาราช
ทักษะการขับเคลื่อนกิจกรรมองคกร การ กทม.
สุขภาวะ(โครงการเสริมสรางการ
พัฒนางานและวัฒนธรรมองคกร)
ความกาวหน าของงาน :100%

(17.2). ๒๖. หลักสูตรการเสริมสราง สถาบันพัฒนาขาราช
สมดุลชีวิตของบุคลากรกรุงเทพมหา การ กทม.
นคร (โครงการเสริมสรางการพัฒนา
งานและวัฒนธรรมองคกร)
ความกาวหน าของงาน :35%

(18.1). ๒๗. หลักสูตรการสัมมนา
กอนเกษียณอายุราชการ (โครงการ
เสริมสรางการพัฒนางานและ
วัฒนธรรมองคกร)
ความกาวหน าของงาน :25%

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

(ไตรมาส 3) 1.จัดทําพัฒนารายบุคคลและ
เริ่มดําเนินการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล
ดวยวิธีการพัฒนาที่กําหนด 2.พัฒนาราย
บุคคลโดยมีการบันทึกขอมูลการพัฒนาลง
ในแบบบันทึกกิจกรรม 3.พัฒนาตามแผน
และออกแบบเครื่องมือติดตามประเมินผล

(19.1). 4. กิจกรรมการพัฒนา
ขาราชการในสังกัดสถาบันพัฒนา
ขาราชการกรุงเทพมหานครตามรูป
แบบการเรียนรูและพัฒนา Model
70:20:10
ความกาวหน าของงาน :100%

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

(ไตรมาส 3) อยูระหวางดําเนินการ โดยได
ดําเนินงานดังตอไปนี้ - ที่ประชุม อ.ก.ก.
วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหาฯ มีมติเห็นชอบ
รางแผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลฯ และ
กําหนดใหเป็ นแผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัล
ของขาราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานครเพื่อการปรับ
เปลี่ยนเป็ นรัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่มแรก
(Early) (พ.ศ. 2564 – 2565) ของ
กรุงเทพมหานคร - จัดทําบันทึกถึงปลัด
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาใหสถาบันฯ
เวียนแจงแผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลฯ
ระยะเริ่มแรก (Early) (พ.ศ. 2564 2565) ใหหนวยงานทราบและดําเนินการ
สงเสริมการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลฯ ดําเนินการสํารวจจํานวนผูประเมินทักษะ
ดิจิทัลฯ จากการประเมินทักษะดานดิจิทัล
ของขาราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานครดวยตนเอง (Digital
Government Skill Set SelfAssessment) จากหนวยงาน สวนราชการ

(20.1). 5. กิจกรรมการจัดทําและ
พัฒนาตามแผนพัฒนาทักษะดาน
ดิจิทัลของขาราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานครเพื่อการปรับ
เปลี่ยนเป็ นรัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่ม
แรก (Early)
ความกาวหน าของงาน :80%

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ขาราชการใน สังกัดสถาบันพัฒนา
ขาราชการกรุงเทพมหานครตามรูปแบบ
การเรียนรูและพัฒนา Model70 : 20 : 10

(ไตรมาส 3) 1.) หลักสูตรการเสริมสราง
ทักษะการขับเคลื่อนกิจกรรมองคกรสุขภา
วะ (โครงการเสริมสรางการพัฒนางานและ
วัฒนธรรมองคกร) - กําหนดการฝึกอบรม
รูปแบบออนไลนระหวางวันที่ 20 กรกฎ
าคม และ 2 สิงหาคม 2564 - ดําเนินการ
ประสานรายละเอียดหลักสูตรกับวิทยากร อยูระหวางการขออนุมัติหลักสูตร จัด
ทําคําสัง่ เจาหน าที่ และผูเขารับการฝึก
อบรม 2.) หลักสูตรการเสริมสรางสมดุล
ชีวิตของบุคลากรกรุงเทพมหานคร
(โครงการเสริมสรางการพัฒนางานและ
วัฒนธรรมองคกร) แจงเวียนรับสมัครผูเขา
รับการฝึกอบรม สํารวจสถานที่จัดฝึกอบรม
และสถานที่ดูงาน ติดตอวิทยากร และ
ลาสุดชะลอการดําเนินงาน เนื่องจาก
สถานการณการแพร ระบาดของโรค
COVID - 19

ท

19

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

พ

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

คร

ระดับ

าน

๑๔. รอยละความสําเร็จของการขับเคลื่อน
ตามแนวคิดองคกรสุขภาวะ(Happy
Workplace)

กลยุทธ

ห

17

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ม

มิติท่ี
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ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลผลิต
(Output)

10.00
(คะแนน)

(คะแนน)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

10.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

10.00
(คะแนน)

(คะแนน)

22

23

5.1 ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม (รอยละความสําเร็จ
ในการดาเนินการตามศักยภาพของหนวย
งาน)
(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

5.2 รอยละความสําเร็จในการพัฒนาและ
จัดเก็บฐานขอมูลที่มีความสาคัญตอการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางดําเนินการ โดยได
ดําเนินงาน ดังตอไปนี้ - สถาบันฯ ได
พัฒนาระบบบริการสืบคนระเบียบการฝึก
อบรมฯ และตอบกลับอัตโนมัติ ใหพรอมใช
งาน - สถาบันฯ ประชาสัมพันธการใชงานบ
บบริการสืบคนระเบียบการฝึกอบรมฯ และ
ตอบกลับอัตโนมัติ แกหนวยงาน / สวน
ราชการ โดยสามารถเขาใชงานผาน Line
Application - อยูระหวางการเปิ ดใหเขาใช
งานระบบดังกลาว พรอมพัฒนาขอมูลใน
ระบบใหมีความถูกตอง

(21.1). กิจกรรมความสําเร็จในการ
เสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :100%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

(ไตรมาส 3) - ไดรับจัดสรรเงินงวดครบทุก (22.1). 5.1 กิจกรรมเรงรัดการเบิก สถาบันพัฒนาขาราช
หมวด/รายการ แลว - ประสาน เรงรัด เจา จายงบประมาณในภาพรวม
การ กทม.
หน าที่ ตัง้ เบิกฎีกาโครงการตาง ๆ ให
ความกา วหน าของงาน :75%
ทันตามกําหนดเวลา หมวดรายจายอ่ น
ื รายการคาใชจายในการสงเสริมการศึกษาฯ
มีการโอนตามที่หนวยงานขอมา
(ไตรมาส 3) อยูระหวางดําเนินการขน
ั ้ ตอน
ที่ 4 การนํ าขอมูลไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็ นที่ประจักษ
และสามารถตรวจสอบไดอยางเป็ นรูปธร
รม สถาบันฯ ไดมีการใชประโยชนจากฐาน
ขอมูล ขอมูลรายงานสวนบุคคลการฝึก
อบรมนักบริหารมหานครระดับตน โดยจะ
สงหลักฐานการดําเนินการใหสยป. ภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(23.1). 5.2 กิจกรรมการพัฒนาฐาน สถาบันพัฒนาขาราช
ขอมูลของสถาบันพัฒนาขาราชการ การ กทม.
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100%

ห

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

คร

21

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

ม

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

-

พ

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 23 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

กร
ุงเ

ท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงช่ อ
ื .............................................................(ผูรายงาน)
ตําแหนง ............................................................
............................................................

ลงช่ อ
ื .............................................................(หัวหน าหนวยงาน)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ตําแหนง ............................................................

คร

............................................................

ม

ห

าน

** หมายเหตุ ** กรณี ไมมีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงขอมูลไตรมาสกอนหน านี้..

กร
ุงเ

ท

พ

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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