ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ ** สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม. สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร

ผลการดําเนิ น
งาน

ผลผลิต (Output)

5.00 (ระดับ)

(ระดับ)

2. รอยละความสําเร็จของการพัฒนา ผลผลิต (Output)
Coach,Mentoring

5.00 (ระดับ)

1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะพึง
ประสงค (BMAPro 21st
Competency Model)
(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

(ระดับ)

3. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมความ
พรอมการเป็ นผูนําในการปฏิบัติ
ภารกิจของเมืองในอนาคต

ผลผลิต (Output)

5.00 (ระดับ)

(ระดับ)

มิติที่ 1

กร
ุงเ

ท

มิติที่ 1

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

๑. รอยละความสําเร็จของการพัฒนา ผลผลิต (Output) 70.00 (รอยละ)
สมรรถนะตามเสนทางการพัฒนา
ตามสายอาชีพ (Training Road
Map : TRM)
(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

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

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) 1. หลักสูตรการฝึกอบรมสมรรถนะ
ของขาราชการในศตวรรษที่ 21(โครงการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะพึงประ
สงค)
(งบประมาณ 1,315,000 บาท)

าน

เป าหมาย

ห

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

ม

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

พ

มิติท่ี

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2564
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(รอยละ)

(1) 2. หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติ
งาน(โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะพึงประ
สงค)
(งบประมาณ 1,640,000 บาท)
(1) 3. หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหาร
มหานครระดับกลางรุนที่ 27 (โครงการ
พัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียม
ความพรอมการเป็ นผูนําในการปฏิบัติ
ภารกิจของเมืองในอนาคต)
(งบประมาณ 7,154,100 บาท)
(1) ๑. หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตาม เสนทางการพัฒนาตามสายอาชีพ
(Training Road Map : TRM) (โครงการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะพึงประ
สงค)
(งบประมาณ 610,000 บาท)

ขอมูล ณ วันท่ี 18-01-2021

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

๒. รอยละความสําเร็จของการพัฒนา ผลผลิต (Output) 70.00 (รอยละ)
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหา
นคร(70 : 20 : 10)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(1) ๓.หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศ
ขาราชการกรุงเทพมหานคร(โครงการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะพึงประ
สงค)
(งบประมาณ 11,194,400 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

โครงการ/กิจกรรม

คร

มิติท่ี

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

(2) ๕. หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การเพื่อพัฒนาภาวะผูนํา : นํ าตนเอง (Self
Leading) (โครงการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของกรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะ
พึงประสงค)
(งบประมาณ 2,179,200 บาท)
(3) ๖. หลักสูตรพัฒนาทักษะการใชภาษา
ในการปฏิบัติงาน (โครงการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ของกรุงเทพมหานครให
มีสมรรถนะพึงประสงค)
(งบประมาณ 2,236,600 บาท)
(4) ๒. หลักสูตรการพัฒนาความสามารถใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหา
นคร(โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะ พึงประ
สงค)
(งบประมาณ 605,650 บาท)
(5) ๔. หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร (โครงการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ
กรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะพึงประ
สงค)
(งบประมาณ 3,685,800 บาท)

2/8

ขอมูล ณ วันท่ี 18-01-2021

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

๓. รอยละความสําเร็จของการพัฒนา ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
ขาราชการกรุงเทพมหานครดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลโดยการฝึกอบรม

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
๔. รอยละความสําเร็จในการพัฒนา
และขับเคลื่อนคุณธรรมและ
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

ผลผลิต (Output) 85.00 (รอยละ)

ห

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

๕. รอยละความสําเร็จของการสง
ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
เสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึ กอบรม
ประชุมและดูงานในประเทศและตาง
ประเทศ

(รอยละ)

พ

ม

มิติที่ 1

(รอยละ)

มิติที่ 1

กร
ุงเ

ท

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

๖. รอยละความสําเร็จในการพัฒนา
ศักยภาพผูนําทุกระดับสูมหานคร
แหงเอเชีย

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

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

ผูรับผิดชอบ

(1) ๗. หลักสูตรฝึกอบรมโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน (โครงการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของกรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะ
พึงประสงค)
(งบประมาณ 3,926,500 บาท)
(1) ๘. หลักสูตรสรางเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน(โครงการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะพึงประ
สงค)
(งบประมาณ 1,092,300 บาท)

าน

มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

คร

มิติท่ี

-

(1) ๙.๑ การสงขาราชการไปศึกษา ฝึ กอบ รม ประชุมและดูงานในประเทศ(โครงการ
คาใชจายในการสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติม
ฝึ กอบรม ประชุมและ ดูงานในประเทศ
และตางประเทศ)
(งบประมาณ 40,590,710 บาท)
(2) ๙.๒การสงขาราชการไปศึกษา ฝึ กอบ
รม ประชุมและดูงาน ณ ตางประเทศ
(โครงการคาใชจายในการสงเสริมการ
ศึกษาเพิ่มเติม ฝึ กอบรม ประชุมและ ดู
งานในประเทศ และตางประเทศ)
(งบประมาณ 24,388,400 บาท)

(1) ๑๐. หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหาร มหานครระดับสูง รุนที่ ๑๖ (โครงการ
พัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียม
ความพรอมการเป็ นผูนําในการปฏิบัติ
ภารกิจของเมือง ในอนาคต)
(งบประมาณ 6,258,900 บาท)

ขอมูล ณ วันท่ี 18-01-2021

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

๗. รอยละความสําเร็จของการสง
เสริมการสรางความกาวหน าในสาย
งานของบุคลากร

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) ๑๑. หลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร
(โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหาร
และเตรียมความพรอมการเป็ นผูนําในการ
ปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต)
(งบประมาณ 2,362,400 บาท)

คร

มิติท่ี

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

มิติที่ 1

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(2) ๑๒. หลักสูตรการบริหารงานเขต
(โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหาร
และเตรียมความพรอมการเป็ นผูนําในการ
ปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต)
(งบประมาณ 7,184,800 บาท)

๘. รอยละความสําเร็จในการพัฒนา
บุคลากรผูมีศักยภาพสูง (Talent
Development)

ผลผลิต (Output) 70.00 (รอยละ)

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

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

(3) ๑๓. หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
งานสนับสนุนการบริหารหนวยงาน
(โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหาร
และเตรียมความพรอมการเป็ นผูนําในการ
ปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต)
(งบประมาณ 586,600 บาท)
(4) ๑๔. หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหาร
มหานครระดับตน รุนที่ ๓๘ และรุนที่
๓๙(โครงการพัฒนาศักยภาพของนัก
บริหารและเตรียมความพรอมการเป็ น
ผูนําในการปฏิบัติภารกิจของเมืองใน
อนาคต)
(งบประมาณ 16,237,600 บาท)

(1) ๑๕. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรผูมี
ศักยภาพสูง (Talent
Development)(โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของนักบริหารและเตรียมความพรอมการ
เป็ นผูนําในการปฏิบัติภารกิจของเมืองใน
อนาคต)
(งบประมาณ 577,900 บาท)

-

ขอมูล ณ วันท่ี 18-01-2021

มิติที่ 1

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

๑๑. รอยละความสําเร็จของการสง ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
เสริมการใชเครื่องมือทางการบริหาร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งาน
(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

๑๒. รอยละความสําเร็จของการสง
เสริมการสรางนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาองคกร (Innovation
Organization)

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) ๑๗. หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การการจัดการฐานขอมูลของหนวยงาน
(โครงการเสริมสรางการพัฒนางานและ
วัฒนธรรมองคกร)
(งบประมาณ 211,600 บาท)

(รอยละ)

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

(รอยละ)

ผูรับผิดชอบ
-

-

(1) ๑๘. หลักสูตรการเสริมสราง
ประสิทธิภาพการใชเครื่องมือในการพัฒนา
งาน (โครงการเสริมสรางการพัฒนางาน
และวัฒนธรรมองคกร)
(งบประมาณ 645,000 บาท)
(1) ๒๑. กิจกรรมสงเสริมการศึกษาวิจัย
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(2) ๒๐. หลักสูตรกระบวนการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
(โครงการเสริมสรางการพัฒนางานและ
วัฒนธรรมองคกร)
(งบประมาณ 146,400 บาท)

กร
ุงเ

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

(1) ๑๖. หลักสูตรการสงเสริมการใช
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(โครงการเสริมสรางการพัฒนางานและ
วัฒนธรรมองคกร)
(งบประมาณ 391,800 บาท)

าน

๑๐. รอยละความสําเร็จของการสราง ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
ระบบฐานขอมูลการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหา
นคร

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

คร

๙. รอยละความสําเร็จของการสง
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
เสริมการจัดทําแผนบริหารความรูใน
รูปแบบดิจิทัล

ผลการดําเนิ น
งาน

ห

มิติที่ 1

เป าหมาย

ม

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

พ

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

มิติท่ี

(3) ๑๙. หลักสูตรการวิจัยและพัฒนา
คุณภาพงาน (โครงการเสริมสรางการ
พัฒนางานและวัฒนธรรมองคกร)
(งบประมาณ 855,720 บาท)
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มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

๑๓. รอยละความสําเร็จของการสราง ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
องคการแหงการเรียนรู(Learning
Organization)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(1) ๒๒.หลักสูตรการสรางองคกรแหงการ
เรียนรู(Learning Organization)
(โครงการเสริมสรางการพัฒนางานและ
วัฒนธรรมองคกร)
(งบประมาณ 855,200 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

คร

มิติท่ี

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

มิติที่ 1

กร
ุงเ

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

พ

๑๔. รอยละความสําเร็จของการขับ
เคลื่อนตามแนวคิดองคกรสุขภา
วะ(Happy Workplace)

ท

มิติที่ 1

ม

ห

าน

(2) ๒๓. หลักสูตรการบริหาร Social
Media ขององคกรอยางเป็ นระบบ
(โครงการเสริมสรางการพัฒนางานและ
วัฒนธรรมองคกร)
(งบประมาณ 183,400 บาท)

๑๕. รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการ
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

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

(3) ๒๔. กิจกรรมจัดทําสื่อการเรียนรูดวย
ตนเองผานระบบOnline
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) ๒๕. หลักสูตรการเสริมสรางทักษะการ ขับเคลื่อนกิจกรรมองคกรสุขภาวะ
(โครงการเสริมสรางการพัฒนางานและ
วัฒนธรรมองคกร)
(งบประมาณ 1,453,300 บาท)
(2) ๒๖. หลักสูตรการเสริมสรางสมดุลชีวิต
ของบุคลากรกรุงเทพมหานคร (โครงการ
เสริมสรางการพัฒนางานและวัฒนธรรม
องคกร)
(งบประมาณ 1,258,630 บาท)

(1) ๒๗. หลักสูตรการสัมมนากอนเกษียณ อายุราชการ (โครงการเสริมสรางการ
พัฒนางานและวัฒนธรรมองคกร)
(งบประมาณ 13,516,400 บาท)
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มิติที่ 5

มิติที่ 5

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

5.00 (ระดับ)

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรม ผลผลิต (Output) 10.00 (คะแนน)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน
(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

5.1 ความสําเร็จของการเบิกจายงบ ผลผลิต (Output) 10.00 (รอยละ)
ประมาณในภาพรวม (รอยละความ
สําเร็จในการดาเนินการตาม
ศักยภาพของหนวยงาน)
(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

5.2 รอยละความสําเร็จในการพัฒนา ผลผลิต (Output) 10.00 (คะแนน)
และจัดเก็บฐานขอมูลที่มีความสา
คัญตอการปฏิบัติงานหรือการใหบริ
การ
(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

(ระดับ)

(1) 4. กิจกรรมการพัฒนาขาราชการใน
สังกัดสถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานครตามรูปแบบการเรียนรู
และพัฒนา Model 70:20:10
(งบประมาณ 0 บาท)

-
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(1) 5. กิจกรรมการจัดทําและพัฒนาตาม แผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานครเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็ น
รัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early)
(งบประมาณ 0 บาท)

(คะแนน)

(1) กิจกรรมความสําเร็จในการเสนอ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของหนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) 5.1 กิจกรรมเรงรัดการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม
(งบประมาณ 0 บาท)

(คะแนน)

(1) 5.2 กิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูลของ สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

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

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

ผูรับผิดชอบ

คร

(ระดับ)

โครงการ/กิจกรรม

าน

5. ระดับความสําเร็จของการจัด
ผลผลิต (Output)
ทําแผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของ
ขาราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานครเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนเป็ นรัฐบาลดิจิทัล ระยะ
เริ่มแรก (Early)

5.00 (ระดับ)

ห

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

มิติที่ 4

4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา ผลผลิต (Output)
ขาราชการใน สังกัดสถาบันพัฒนา
ขาราชการกรุงเทพมหานครตามรูป
แบบการเรียนรูและพัฒนา Model70
: 20 : 10

เป าหมาย

พ

มิติที่ 2

ระดับความ
สําเร็จ

ท

มิติที่ 2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

-

-

ขอมูล ณ วันท่ี 18-01-2021

** 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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