ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ ** สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม. สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

รอยละความสําเร็จของการจัดทําเสน ผลผลิต (Output) 90.00 (รอยละ)
ทางพัฒนาในสายอาชีพ (Training
Road Map) และการสรางกรอบ
หลักสูตรตามเสนทางการพัฒนาฯ

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรตามเสน
ทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training
Road Map : TRM) (โครงการคาใชจายใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะพึงประ
สงค)
(งบประมาณ 2,455,000 บาท)

าน

มิติท่ี

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหา
นคร (๗๐:๒๐:๑๐)

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 70.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามเสน ทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training
Road Map : TRM) (โครงการคาใชจายใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะพึงประ
สงค)
(งบประมาณ 1,640,000 บาท)

คร

มิติท่ี

ท

พ

ม

ห

าน

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

(3) หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร (โครงการคาใช
จายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะพึงประ
สงค)
(งบประมาณ 3,261,900 บาท)
(4) หลักสูตรฝึกอบรมทักษะการใชภาษา
ในการปฏิบัติงาน (โครงการคาใชจายใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะพึงประ
สงค)
(งบประมาณ 2,898,200 บาท)

กร
ุงเ
(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.

(2) หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศ
ขาราชการกรุงเทพมหานคร (โครงการคา
ใชจายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะพึงประ
สงค)
(งบประมาณ 10,386,800 บาท)

(5) หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเพิ่มศักยภาพดานการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู (โครงการคาใชจายในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะพึงประ
สงค)
(งบประมาณ 2,481,900 บาท)
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มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของขาราชการและ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

รอยละความสําเร็จในการพัฒนาและ ผลผลิต (Output) 85.00 (รอยละ)
ขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล

(รอยละ)

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ม

รอยละความสําเร็จในการพัฒนา
ศักยภาพผูนําทุกระดับสูมหานคร
แหงเอเชีย

ห

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ 1

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) หลักสูตรการสัมมนากอนเกษียณอายุ ราชการ (โครงการคาใชจายในการพัฒนา
ทรัพยากร บุคคลของกรุงเทพมหานครให
มีสมรรถนะพึงประสงค)
(งบประมาณ 12,889,600 บาท)

คร

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

(1) หลักสูตรสรางเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตขาราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร (โครงการคาใชจายใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะพึงประ
สงค)
(งบประมาณ 1,883,900 บาท)

าน

มิติท่ี

กร
ุงเ

ท

พ

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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(1) หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหาร
มหานครระดับสูง รุนที่ ๑๕ (โครงการคาใช
จายในการพัฒนาศักยภาพของนักบริหาร
และเตรียมความพรอมการเป็ นผูนําในการ
ปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต)
(งบประมาณ 6,259,600 บาท)
(2) หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหาร
มหานครระดับกลาง รุนที่ ๒๕ และรุนที่
๒๖ (โครงการคาใชจายในการพัฒนา
ศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความ
พรอมการเป็ นผูนําในการปฏิบัติภารกิจของ
เมืองในอนาคต)
(งบประมาณ 13,909,600 บาท)

ขอมูล ณ วันท่ี 8-08-2020

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

รอยละความสําเร็จของการสงเสริม ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
การสรางความกาวหน าในสายงานบุ
คลากร

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) หลักสูตรเตรียมความพรอมการบริหาร งานเขต (โครงการคาใชจายในการพัฒนา
ศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความ
พรอมการเป็ นผูนําในการปฏิบัติภารกิจของ
เมืองในอนาคต)
(งบประมาณ 4,842,000 บาท)

คร

มิติท่ี

ผลผลิต (Output) 70.00 (รอยละ)

รอยละความสําเร็จของการสงเสริม
การจัดทําแผนบริหารความรูในรูป
แบบดิจิทัล

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

กร
ุงเ

มิติที่ 1

ท

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

มิติที่ 1

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

(รอยละ)

ม

รอยละความสําเร็จในการพัฒนา
บุคลากรผูมีศักยภาพสูง (Talent
Development)

พ

มิติที่ 1

ห

าน

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

รอยละความสําเร็จของการสราง
ระบบฐานขอมูลการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหา
นคร
(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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(2) หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหาร
มหานครระดับตน รุนที่ ๓๖ และรุนที่ ๓๗
(โครงการคาใชจายในการพัฒนาศักยภาพ
ของนักบริหารและเตรียมความพรอมการ
เป็ นผูนําในการปฏิบัติภารกิจของเมืองใน
อนาคต)
(งบประมาณ 15,013,000 บาท)
(1) หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานสูการเป็ นบุคลากรผูมีศักยภาพ
สูง (Talent Development) (โครงการคา
ใชจายในการพัฒนาศักยภาพของนัก
บริหารและเตรียมความพรอมการเป็ น
ผูนําในการปฏิบัติภารกิจของเมืองใน
อนาคต)
(งบประมาณ 215,700 บาท)

-

(1) หลักสูตรการเสริมสรางความรูการจัด
ทําฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(โครงการคาใชจายในการเสริมสรางการ
พัฒนางานและวัฒนธรรมองคกร)
(งบประมาณ 159,400 บาท)

-

(1) หลักสูตรการใชนวัตกรรมเพื่อเสริม
สรางการพัฒนารายบุคคล (โครงการคาใช
จายในการเสริมสรางการพัฒนางานและ
วัฒนธรรมองคกร)
(งบประมาณ 391,800 บาท)

ขอมูล ณ วันท่ี 8-08-2020

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

รอยละความสําเร็จของการสงเสริม ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
การสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
องคกร (Innovation Organization)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

ห

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

รอยละความสําเร็จของการสราง
องคกรแหงการเรียนรู (Learning
Organization)

ผลผลิต (Output) 70.00 (รอยละ)

กร
ุงเ

มิติที่ 1

(รอยละ)

ม

รอยละความสําเร็จของการขับ
เคลื่อนตามแนวคิดองคกรสุขภาวะ

พ

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

ท

มิติที่ 1

รอยละความสําเร็จของการสงเสริม
การใชเครื่องมือทางการบริหารเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.

ผูรับผิดชอบ

(1) หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อใหมี ทักษะดานการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการ
(โครงการคาใชจายในการเสริมสรางการ
พัฒนางานและวัฒนธรรมองคกร)
(งบประมาณ 1,570,000 บาท)

าน

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

คร

มิติท่ี

(รอยละ)

(รอยละ)

(2) กิจกรรมสงเสริมการศึกษาวิจัย
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) หลักสูตรการเสริมสรางประสิทธิภาพ
การใชเครื่องมือในการพัฒนางาน
(โครงการคาใชจายในการเสริมสรางการ
พัฒนางานและวัฒนธรรมองคกร)
(งบประมาณ 778,700 บาท)

(1) หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรองคกรสุขภาวะ (โครงการคาใช
จายในการเสริมสรางการพัฒนางานและ
วัฒนธรรมองคกร)
(งบประมาณ 1,487,600 บาท)

-

-

(1) กิจกรรมการสรางองคกรแหงการเรียน รู (Learning Organization) ของสถาบัน
พัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) กิจกรรมทบทวนและจัดทําหลักสูตร
การเรียนรู Online
(งบประมาณ 0 บาท)
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มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

รอยละความสําเร็จของการสงเสริม ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
การศึกษาเพิ่มเติม ฝึ กอบรม ประชุม
และดูงานในประเทศและตางประ
เทศ

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) โครงการคาใชจายในการสงเสริมการ ศึกษาเพิ่มเติม ฝึ กอบรม ประชุมและดูงาน
ในประเทศ และตางประเทศ (๒๒.๑ การสง
ขาราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม ประชุมและ
ดูงานในประเทศ)
(งบประมาณ 39,839,900 บาท)

คร

มิติท่ี

รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
Coach, Mentor

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

ท

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

กร
ุงเ

รอยละของจํานวนขาราชการ
กรุงเทพมหานครที่ไดรับการฝึก
อบรมดานเทคโนโลยีดิจิทัล

พ

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ 1

(รอยละ)

ม

มิติที่ 1

ห

าน

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

(รอยละ)

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ 1

รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
ทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครใหมีความรู ทักษะ
และสมรรถนะพึงประสงค
(BMAPro21stCompetency
Model)
(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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(รอยละ)

(2) โครงการคาใชจายในการสงเสริมการ
ศึกษาเพิ่มเติม ฝึ กอบรม ประชุมและดูงาน
ในประเทศ และตางประเทศ (๒๒.๒ การสง
ขาราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม ประชุมและ
ดูงาน ณ ตางประเทศ)
(งบประมาณ 31,350,000 บาท)

(1) หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching &
Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติ
งาน (โครงการคาใชจายในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครใหมี
สมรรถนะพึงประสงค)
(งบประมาณ 1,640,000 บาท)
(1) หลักสูตรการฝึกอบรมโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน (โครงการคาใชจายในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะพึงประ
สงค)
(งบประมาณ 3,789,800 บาท)

(1) หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเสริมสราง
สมรรถนะที่จําเป็ นของขาราชการใน
ศตวรรษที่ ๒๑ (โครงการคาใชจายในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะพึงประ
สงค)
(งบประมาณ 1,702,000 บาท)

-

-
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มิติที่ 2

มิติที่ 2

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

(รอยละ)

2.1 รอยละความสําเร็จของการใช
จายงบประมาณในภาพรวม
(นํ้ าหนักรอยละ 7)

ห

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

ผูรับผิดชอบ

(1) หลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร
(โครงการคาใชจายในการพัฒนาศักยภาพ
ของนักบริหาร และเตรียมความพรอมการ
เป็ นผูนําในการปฏิบัติภารกิจของเมืองใน
อนาคต)
(งบประมาณ 4,531,200 บาท)
(1) กิจกรรมการสงเสริมศักยภาพบุคลากร ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(งบประมาณ 0 บาท)

าน

รอยละความสําเร็จของ
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
การนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของกรุงเทพมหานคร

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

คร

รอยละความสําเร็จของการเตรียม
ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
ทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครเพื่อกาวสูการเป็ นผู
บริหารในอนาคต

ผลการดําเนิ น
งาน

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

(รอยละ)

ม

มิติที่ 2

เป าหมาย

(1) 2.1 รอยละความสําเร็จของการใชจาย งบประมาณในภาพรวม
(งบประมาณ 0 บาท)

พ

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

(รอยละ)

(1) 2.2.1 การจัดทํางบการเงินประจํางบ
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(งบประมาณ 0 บาท)

2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
การจัดทํารายงานสรุปยออดทรัพย
สิน(งบประมาณ)ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562(แบบฟอรมของกอง
ทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ)(นํ้ าหนัก
รอยละ1.5)

(รอยละ)

(1) 2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของการ จัดทํารายงานสรุปยออดทรัพยสิน (งบประ
มาณ) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(แบบฟอรมของกองทะเบียนทรัพยสินและ
พัสดุ)
(งบประมาณ 0 บาท)

2.2.1 การจัดทํางบการเงินประจํางบ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ประมาณ พ.ศ. 2562 (นํ้ าหนักรอย
ละ 1.5)
(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

ท

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

-

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 3

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

3.1(ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ปฏิบัติงานของหนวยงาน (นํ้ าหนัก
รอยละ 7)
(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

3.2 รอยละความสําเร็จของการ
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
(Best Service) (นํ้ าหนักรอยละ 7)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(รอยละ)

มิติที่ 4

(1) 3.1 โครงการสพข.เพื่อนคูคิดดาน
พัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD Buddy)
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) 3.2.1 กิจกรรมการรักษาหรือคงไวหรือ พัฒนาโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
(โครงการพัฒนารูปแบบการใหบริการความ
รูเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) 3.2.2 โครงการใหบริการที่ดีที่สุดใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการลดใช
พลังงานไฟฟ าภายในศาลาวาการกรุงเทพ
มหานคร (เสาชิงชา)ของสถาบันพัฒนา
ขาราชการกรุงเทพมหานคร)
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

4.1 รอยละความสําเร็จของการ
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
พัฒนาฐานขอมูล (นํ้ าหนักรอยละ 6)

(รอยละ)

(1) 4.1 กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลการ
พัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) 4.2 กิจกรรมการดําเนินการดานความ ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางานของหนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ท

3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับ
บริการ (นํ้ าหนักรอยละ 6)

กร
ุงเ

มิติที่ 4

ผูรับผิดชอบ

พ

ม

ห

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

มิติที่ 3

โครงการ/กิจกรรม

คร

มิติที่ 3

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

มิติท่ี

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

4.2 ระดับความสําเร็จของการ
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน (นํ้ าหนักรอย
ละ 4)
(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 27 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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(1) 3.3 กิจกรรมการสํารวจระดับความพึง พอใจของผูรับบริการ
(งบประมาณ 0 บาท)
-

-
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** หมายเหตุ เจาหน าที่หนวยงานบันทึก ชองที่ (1) - (5)

าน

คร

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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