แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของ** สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม. สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร : ปี งบประมาณ พ.ศ.

3

ผลการดําเนิ นงาน

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

เป าหมาย

100.000
(รอยละ)

(1.1). กิจกรรมการสงเสริมศักยภาพ สถาบันพัฒนาขาราช
บุคลากรดวยระบบเทคโนโลยีสารสน การ กทม.
เทศ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลลัพธ
85.00
(Outcome) (รอยละ)

98.660
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) หลักสูตรหลักที่สถาบันพัฒนา
ขาราชการกรุงเทพมหานคร สงเสริมการ
เรียนรูในรูปแบบ e-learning มีดังนี้ 1.
หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับตน รุนที่
34 ,35 ดําเนินการเสร็จสน
ิ้ แลว 2.
หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุน
ที่ 23 ,24 ดําเนินการเสร็จสน
ิ้ แลว 3.
หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุนที่
14 ดําเนินการเสร็จสน
ิ้ แลว 4.หลักสูตรฝึก
อบรมปฐมนิเทศ รุนที่ 1-6 ดําเนินการเสร็จ
สิน
้ แลว รุนที่ 7-11 อยูระหวางดําเนินการ

6.6.6

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ณ ไตรมาสที่ ๓ ดําเนินการ
สัมมนา ฯ รุนที่ ๔ และ รุนที่ ๕ แลวเสร็จ
อยูระหวางดําเนินการรุนสุดทาย และจัด
ทําคูมือเสนทางและกรอบการพัฒนาตาม
สายอาชีพ แลวเสร็จ ๔ สายงาน

6.6.6

ผลลัพธ
70.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(3.1). หลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติ
สถาบันพัฒนาขาราช
การเพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตร การ กทม.
ตามเสนทางการพัฒนาตามสายอา
ชีพ (Training Road Map : TRM)
(โครงการคาใชจายในการฝึกอบรม
ขาราชการและบุคลากรตามสายงาน
และหลักสูตรตาง ๆ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
70.00
(Outcome) (รอยละ)

90.330
(รอยละ)

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของขาราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานครที่ผานการ
ประเมินสมรรถนะหลักดานคุณธรรมจริย
ธรรม
(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการจัดทําเสนทาง
พัฒนาในสายอาชีพ (Training Road
Map)
(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

4

รอยละความสําเร็จของการพัฒนา Coach,
Mentor
(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5

รอยละความสําเร็จของการสงเสริมการ
สรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองคกร
(Innovation Organization)

6

รอยละของจํานวนขาราชการ
กรุงเทพมหานครที่ไดรับการฝึกอบรมดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล
(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน - มิถุนายน 2
562 (ฝ าพัฒนาความรูเฉพาะทาง)ดําเนิน
การฝึกอบรมกิจกรรมที่ 1-3 เสร็จสน
ิ้ แลว
1.กิจกรรมที่ 1 สําหรับศาสนาพุทธ 3 รุน ผู
เขารับการฝึกอบรม 263 คน เจาหน าที่ 21
คน 2.กิจกรรมที่ 2 สําหรับศาสนาอิสลาม 2
รุน ผูเขารับการฝึกอบรม 174 คน วิทยา
กร 4 คน เจาหน าที่ 17 คน 3.กิจกรรมที่ 3
สําหรับทุกศาสนา 2 รุน ผูเขารับการฝึกอบ
รม 175 คน วิทยากร 5 คน เจาหน าที่ 20
คน รวมใชงบประมาณทงั ้ สน
ิ้  1,213,449.
81 บาท

(2.1). หลักสูตรสรางเสริมคุณธรรม สถาบันพัฒนาขาราช
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการ
การ กทม.
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร
(โครงการคาใชจายในการพัฒนา
ความรูเฉพาะทาง)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน-มิถุนายน 2
562 (ฝ ายพัฒนาความรูเฉพาะทาง) ดําเนิน
การฝึกอบรมรุนที่ 1 -3 แลวเสร็จ และจะ
ดําเนินการจัดฝึกอบรมรุนที่ 4 ในวันที่
19-21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแอมบา
สซาเดอร เขตวัฒนา

(4.1). หลักสูตรสอนงานเพื่อพัฒนา สถาบันพัฒนาขาราช
คุณภาพการปฏิบัติงาน (โครงการคา การ กทม.
ใชจายในการฝึกอบรมขาราชการ
และบุคลากรตามสายงานและ
หลักสูตรตาง ๆ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน - มิถุนายน 2
562 (ฝ ายพัฒนาความรูเฉพาะทาง)ดําเนิน
การฝึกอบรมแลวเสร็จ อยูระหวางเสนอ
รายงานประเมินผลหลักสูตร

(5.1). หลักสูตรฝึกอบรมบุคลากร
สถาบันพัฒนาขาราช
เพื่อใหมีทักษะดานการศึกษาวิจัย
การ กทม.
เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
/การใหบริการ (โครงการคาใชจายใน
การฝึกอบรมขาราชการและบุคลากร
ตามสายงานและหลักสูตรตาง ๆ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) เดือนมกราคม – มีนาคม 2
562 (ฝ ายพัฒนาความรูเฉพาะทาง) ดําเนิน
การฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 1. พิธีเปิ ดการฝึกอบรม (พรอม
กันทุกรุน) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ
โรงแรมปรินซพาเลซ มหานาค เขต
ป อมปราบศัตรูพาย 2. กําหนดการฝึก
อบรมแบบไป – กลับ 5 วันทําการจํานวน
5 หลักสูตร แบงเป็ น 17 รุน ระหวางวันที่
12 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียน
สยามคอมพิวเตอรและภาษา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร รวมจํานวนผูเขารับการ
ฝึ กอบรมจํานวน 417 คน 2.1 หลักสูตร
Microsoft Excel 2010 Advanced จํานว
น 5 รุน ผูเขารับการฝึกอบรม 125 คน
วิทยากร 10 คน เจาหน าที่ 1 คน รวม
136 คนหลักสูตร 2.2 Microsoft Office
Tips and Tricks จํานวน 3 รุน ผูเขารับ
การฝึกอบรม 75 คน วิทยากร 6 คน เจา
หน าที่ 1 คน รวม 82 คน 2.3 หลักสูตร
InfoGraphics จํานวน 3 รุน ผูเขารับการ
ฝึ กอบรม 74 คน วิทยากร 6 คน เจาหน าที่
1 คน รวม 81 คน 2.4 หลักสูตรการ
ออกแบบและพัฒนา Web Site จํานวน 3
รุน ผูเขารับการฝึกอบรม 75 คน วิทยากร
6 คน รวม 81 คน 2.5 หลักสูตรการ
บริหารจัดการเอกสารดวย Google Docs
จํานวน 3 รุน ผูเขารับการฝึกอบรม 68 คน
วิทยากร 6 คน รวม 74 คน 3. คาวัสดุ
สํานักงาน จํานวน 9,800 บาท รวมใชงบ
ประมาณทงั ้ สน
ิ้  1,338,700 บาท

(6.1). หลักสูตรฝึกอบรมโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน (โครงการคาใชจาย
ในการพัฒนาความรูเฉพาะทาง)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

กร
ุงเ

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับ

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลงานลาสุด

6.6.6

ห

2

กลยุทธ

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการสงเสริมการ
เรียนรูในรูปแบบ e-learning

พ

1

ท

มิติท่ี

คร

2562 (รอยละ 70)

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

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

6.6.6

ผลลัพธ
70.00
(Outcome) (รอยละ)

99.700
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -รายงานการติดตามผลลัพธ
ภายหลังการฝึกอบรมดําเนินการเสร็จสน
ิ้
แลว

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

98.380
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
70.00
(Outcome) (รอยละ)

94.140
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -อบรมสัมมนากอนเกษียณ
อายุราชการ รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 15-17
พ.ค.2562 ณ จังหวัดเพชรบูรณ -อบรม
สัมมนากอนเกษียณอายุราชการ รุนที่ 2
ระหวางวันที่ 22-24 พ.ค.2562 ณ จังหวัด
เพชรบูรณ -อบรมสัมมนากอนเกษียณอายุ
ราชการ รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 29-31 พ.ค.
2562 ณ จังหวัดเพชรบูรณ -อบรมสัมมนา
กอนเกษียณอายุราชการ รุนที่ 4 ระหวาง
วันท
 ี่ 5-7 มิ. ย
 .2562 ณ จังหวัดเ พชรบรู ณ
 
-อบรมสัมมนากอนเกษียณอายุราชการ รุน
ที่ 5 ระหวางวันที่ 12-14 มิ.ย.2562 ณ
จังหวัดเพชรบูรณ อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการ
อบรมสัมมนากอนเกษียณอายุราชการ รุน
ที่ 6 ระหวางวันที่ 19-21 มิ.ย.2562 ณ
จังหวัดบุรีรัมย

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
8

รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของขาราชการและบุคลากรกรุงเทพ
มหานคร
(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

9

รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครใหมี
ความรู ทักษะและสมรรถนะพึงประสงค
(BMAPro 21st Competency Model)
(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

10

รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
(๗๐:๒๐:๑๐)

6.6.6

ผลลัพธ
70.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(8.1). หลักสูตรสัมมนากอนเกษียณ สถาบันพัฒนาขาราช
อายุราชการ(โครงการคาใชจายใน
การ กทม.
การฝึกอบรมขาราชการและบุคลากร
ตามสายงานและหลักสูตรตาง ๆ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) -ณ ไตรมาสที่ 3 อยูระหวาง
ขัน
้ ตอนการรวบรวมเอกสารเบิกคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและอยูะหวางขน
ั ้ ตอนการ
สรุปรายงานการประเมินผลของหลักสูตร
เสริมสรางแนวคิดและทักษะการทํางาน
แบบเครือขายและหลักสูตรฝึกอบรม
เทคนิคการส่ อ
ื สารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

(9.1). หลักสูตรเสริมสรางแนวคิด
สถาบันพัฒนาขาราช
และทักษะการทํางานแบบเครือขาย การ กทม.
(โครงการคาใชจายในการพัฒนา
ความรูเฉพาะทาง)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) -1.หลักสูตรพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ อยูระหวางเตรียมดําเนินการ
จัดฝึกอบรมกิจกรรมที่ 2 2.หลักสูตรฝึก
อบรมกฎหมายที่ใชในการปฏิบัติราชการ
สําหรับขาราชการกรุงเทพมหานคร ดําเนิน
การฝึกอบรมแลวเสร็จ 3.หลักสูตร
ปฐมนิเทศบุคลากรของกรุงเทพมหานคร
อยูระหวางทําเอกสารประกอบฎีกาและ
เตรียมการฝึกอบรมรุนที่ 2 4.หลักสูตรฝึก
อบรมปฐมนิเทศขาราชการกรุงเทพมหา
นคร อยูระหวางการดําเนินการจัดทําคําสัง่
ปฐมนิเทศขาราชการกรุงเทพมหานคร รุน
ที่ 7-11 5.หลักสูตรพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของกรุงเทพมหานครตามเสนทางการ
พัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road
Map:TRM)ดําเนินการเสร็จสน
ิ้ เรียบรอย
แลว

(10.1). หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษา สถาบันพัฒนาขาราช
อังกฤษ (โครงการคาใชจายในการ การ กทม.
พัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร
ในการเป็ นประชาคมอาเซียน)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(9.2). หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการ สถาบันพัฒนาขาราช
สื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
การ กทม.
ปฏิบัติงาน (โครงการคาใชจายใน
การพัฒนาความรูเฉพาะทาง)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(10.2). หลักสูตรฝึกอบรมกฎหมาย สถาบันพัฒนาขาราช
ที่ใชในการปฏิบัติราชการสําหรับ
การ กทม.
ขาราชการกรุงเทพมหานคร
(โครงการคาใชจายในการฝึกอบรม
สัมมนาดานการบริหารเมือง)
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(10.3). หลักสูตรฝึกอบรมปฐมนิเทศ สถาบันพัฒนาขาราช
บุคลากรกรุงเทพมหานคร (โครงการ การ กทม.
คาใชจายในการฝึกอบรมขาราชการ
และบุคลากรตามสายงานและ
หลักสูตรตาง ๆ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

พ

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(7.1). หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
สถาบันพัฒนาขาราช
ศักยภาพผูปฏิบัติงานดานธุรการของ การ กทม.
กรุงเทพมหานคร (โครงการคาใช
จายในการฝึกอบรมขาราชการและ
บุคลากรตามสายงานและหลักสูตร
ตาง ๆ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

กลยุทธ

าน

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ขาราชการกรุงเทพมหานคร ใหมีความรู
ตามสมรรถนะประจํากลุมงาน

ห

7

ม

มิติท่ี

ท

(10.4). หลักสูตรฝึกอบรมปฐมนิเทศ สถาบันพัฒนาขาราช
ขาราชการกรุงเทพมหานคร
การ กทม.
(โครงการคาใชจายในการฝึกอบรม
ขาราชการและบุคลากรตามสายงาน
และหลักสูตรตาง ๆ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

รอยละความสําเร็จของการสงเสริมการใช
เครื่องมือทางการบริหารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กร
ุงเ

11

(10.5). หลักสูตรพัฒนาทรัพยากร สถาบันพัฒนาขาราช
บุคคลของกรุงเทพมหานครตามเสน การ กทม.
ทางการพัฒนาตามสายอาชีพ
(Training Road Map : TRM)
(โครงการคาใชจายในการฝึกอบรม
ขาราชการและบุคลากรตามสายงาน
และหลักสูตรตาง ๆ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

99.500
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1.กิจกรรมสัมมนาเพื่อสราง
ความเขาใจในการจัดทําและดําเนินการ
พัฒนารายบุคคล (Individual
Development Plan : IDP) ดําเนิน
โครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่วางไว
แลว 2. กิจกรรมสงเสริมการใชเครื่องมือ
ทางการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ไดดําเนินการฝึกอบรมรุนที่ 1
เรียบรอยแลว ระหวางวันที่ 18-19
มีนาคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ พาเลซ
ขณะนี้อยูระหวางประสานงานวิทยากร
สถานที่ และเตรียมความพรอมกอนเริ่ม
การฝึกอบรมฯ รุนที่ 2 รวมกลุมเป าหมาย
จํานวน 32 คน ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2
562 ณ โรงแรมปรินซ พาเลซ

(11.1). กิจกรรมสัมมนาเพื่อสราง
สถาบันพัฒนาขาราช
ความเขาใจในการจัดทําและดําเนิน การ กทม.
การพัฒนารายบุคคล (Individual
Development Plan : IDP)
(โครงการคาใชจายในการสงเสริม
การใชเครื่องมือทางการบริหารเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน)
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(11.2). กิจกรรมสงเสริมการใช
สถาบันพัฒนาขาราช
เครื่องมือทางการบริหารเพื่อเพิ่ม
การ กทม.
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(โครงการคาใชจายในการสงเสริม
การใชเครื่องมือทางการบริหารเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน)
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการขับเคลื่อนตาม
แนวคิดองคกรสุขภาวะ

กลยุทธ
6.6.6

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

96.390
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) - หลักสูตรการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรนักสรางสุของคกร
ดําเนินการแลวเสร็จ - หลักสูตรสัมมนา
เพื่อพัฒนาองคการ ดําเนินการไปแลว
ระหวางวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2562 และ อยู
ระหวางการพิจารณาความเหมาะสม
โครงการของหนวยงานที่ประสงคจะขอรับ
โอนงบประมาณเพื่อไปดําเนินการในปี พ.
ศ. 2562 ตามหนังสือดวนมากที่ กท
0401/402 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 (ยัง
ไมสามารถคํานวณผลงานที่ทําได
เนื่องจากอยูระหวางการดําเนินการ
หลักสูตรสัมมนาเพื่อพัฒนาองคการ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(12.1). หลักสูตรสัมมนาเพื่อพัฒนา สถาบันพัฒนาขาราช
องคการ (โครงการคาใชจายในการ การ กทม.
สัมมนาเพื่อพัฒนาองคการ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(12.2). หลักสูตรการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรนักสรางสุของค
กร (โครงการคาใชจายในการ
สัมมนาเพื่อพัฒนาองคการ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลงานลาสุด

คร

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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6.6.6

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

125.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -รายงานตัวชว
ี้ ัด ประจําไตร
มาส 3 - กิจกรรมคาใชจายในการสง
ขาราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม ประชุมและดู
งานในประเทศ เดือน ตุลาคม 2561 –
มิถุนายน 2562 ดําเนินการจํานวน 4 โครง
การ โครงการ 289 หลักสูตร 611 คน งบ
ประมาณทงั ้ สน
ิ้  14,645,834.- บาท และมี
รายงานผลการศึกษา ฝึ กอบรม ของ
ขาราชการที่ไดรับความรู ทักษะเพิ่มข้ น
ึ 
และมีขอเสนอแนะเพื่อพัฒนางานได
จํานวน 265 คน คิดเป็ นรอยละ 99.25
(265x100/267) - กิจกรรมคาใชจายใน
การสงขาราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม
ประชุมและดูงานตางประเทศ ฝ ายสงเสริม
ความรูตางประเทศ (เดือนเมษายน –
มิถุนายน 2562) 1. การประชุมวิชาการ
24th WONCA Europe Conference ณ
สาธารณรัฐสโลวัก มีกําหนด 7 วัน ระหวาง
วันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2562
งบประมาณ 1,000,000.- บาท จํานวน 10
คน (สํานักการแพทย - สํานักงานพัฒนา
ระบบบริการทางการแพทย) (ลําดับแผน
13) 2. การประชุมวิชาการ 24th WONCA
Europe Conference 2019 ณ สาธารณรัฐ
สโลวัก มีกําหนด 7 วัน ระหวางวันที่ 25 มิ
ถุนายน - 1 กรกฎาคม 2562 งบประมาณ
1,000,000.- บาท จํานวน 10 คน (สํานัก
อนามัย - สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณ
สุข) (ลําดับแผน 34) 3. การฝึกอบรม
หลักสูตรโรคทางเดินทางอาหารและตับ ณ
ประเทศแคนาดา มีกําหนด 2 เดือน 10 วัน
ระหวางวันที่ 20 มีนาคม - 29 พฤษภาคม
2562 งบประมาณ 134,390.- บาท จํานวน
1 คน (สํานักการแพทย - โรงพยาบาลเวช
การุณรัศมิ)์ (ลําดับแผน 27) 4. การฝึก
อบรมหลักสูตร Foot and ankle surgery
ณ สมาพันธรัฐสวิส มีกําหนด 67 วัน
ระหวางวันที่ 21 เมษายน - 24 มิถุนายน
2562 งบประมาณ 213,706.- บาท จํานวน
1 คน (สํานักการแพทย – โรงพยาบาลราช
พิพัฒน) (ลําดับแผน 30) 5. การประชุม
วิชาการ The Association for Medical
Education in Europe (AMEE 2019) ณ
สาธารณรัฐ ออสเตรีย มีกําหนด 7 วัน
ระหวางวันที่ 24 - 30 สิงหาคม 2562 งบ
ประมาณ 1,000,000.- บาท จํานวน 10
คน (สํานักการแพทย - สํานักงานพัฒนา
ระบบบริการทางการแพทย) (ลําดับแผน
12) 6. การประชุมวิชาการโครงการ
19–IN–71–GE–WSP–A : Workshop
on Advanced Perfomance
Management for Modern Publicsector Organizations โครงการของ
องคการเพิ่มผลผลิตแหงเอเชีย (เอพีโอ) ณ
สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ มีกําหนด
7 วัน ระหวางวันที่ 19 - 23 พฤษภาคม 2
562 งบประมาณ 4,639.- บาท จํานวน 1
คน (สํานักงาน ก.ก.) (ลําดับแผน 4.2) 7.
การฝึกอบรมการดูแลรักษาโรคระบบทาง
เดินหายใจและการดูแลแบบประคับประคอ
ง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกําหนด 1 ปี 
4 วัน ระหวางวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ถึง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 งบประมาณ
800,000 .- บาท จํานวน 1 คน (สํานักการ
แพทย - รพ.สิรินธร) (ลําดับแผน 32) 8.
การฝึกอบรมการผาตัดเทา ขอเทา และ
แกไขการผิดรูปของขอเทาทางออรโธปิ ดิก
ส ณ ประเทศญี่ปุน มีกําหนด 67 วัน
ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 6
ตุลาคม 2562 (ขอใชวันลาพักผอนเพื่อไป
ติดตอที่พัก จํานวน 2 วัน ในวันที่ 1 - 2
สิงหาคม 2562 และวันหยุดราชการ จํานว
น 4 วัน ในวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562
และวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2562) งบประมา
ณ 162,109.- บาท จํานวน 1 คน (สํานัก
การแพทย - รพ.ตากสิน) (ลําดับแผน 20)
9. การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการ
พยาบาลผูปวยผาตัดผานกลอง ณ ประเทศ
ไตหวัน มีกําหนด 28 วัน ระหวางวันที่ 2 29 มิถุนายน 2562 งบประมาณ 300,000
.- บาท จํานวน 2 คน (สํานักการแพทย –
รพ.เจริญกรุงประชารักษ) (ลําดับแผน 23)
รวมตงั ้ แตเดือนตุลาคม 2561 - มิถุนายน
2562 = 25 โครงการ จํานวน 118 คน งบ
ประมาณ 13,252,797.- บาท = 118 x
100/98 = 120.41% รายงาน 93%
รายงานตัวชว
ี้ ัดไตรมาสที่ 3 (รวมฝายใน
ประเทศและตางประเทศ) = ผลสําเร็จรวม
ของกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 x 100
/คาเป าหมายรวมของกิจกรรมที่ 1 และ
กิจกรรมที่ 2 = (99.25 + 93) x 100 /
160) = 120.16

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(13.1). คาใชจายในการสง
สถาบันพัฒนาขาราช
ขาราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม
การ กทม.
ประชุมและดูงาน ณ ตางประเทศ
(โครงการคาใชจายในการสงเสริม
การศึกษาเพิ่มเติม ฝึ กอบรม ประชุม
และดูงานในประเทศ และตางประ
เทศ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ท

พ

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลงานลาสุด

คร

กลยุทธ

าน

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการสงเสริมการ
ศึกษาเพิ่มเติม ฝึ กอบรม ประชุมและดูงาน
ในประเทศและตางประเทศ

ห

13

ม

มิติท่ี

กร
ุงเ

(13.2). กิจกรรมคาใชจายในการสง สถาบันพัฒนาขาราช
ขาราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม
การ กทม.
ประชุมและดูงานในประเทศ
(โครงการคาใชจายในการสงเสริม
การศึกษาเพิ่มเติม ฝึ กอบรม ประชุม
และดูงานในประเทศ และตางประ
เทศ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

121.200
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ๑.หลักสูตรนักบริหาร
มหานครระดับกลางรุนที่ ๒๓และ๒๔
ดําเนินการแลวเสร็จ คงเหลือการเบิกจาย
งบประมาณ เฉพาะรุนที่ ๒๔ ๒.หลักสูตรนัก
บริหารมหานครระดับสูง รุนที่ ๑๔ ดําเนิน
การแลวเสร็จ คงเหลือการเบิกจายงบประ
มาณ และรายงานประเมินผลโครงการฯ ๓.
หลักสูตรการบริหารงานเขต อยูระหวาง
การดําเนินการฝึกอบรมภาควิชาการ ๔.
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะทางการ
บริหาร ดําเนินการแลวเสร็จ คงเหลือการ
รายงานผลการประเมินโครงการฯ

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

15

รอยละความสําเร็จของการเตรียม
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเพื่อ
กาวสูการเป็ นผูบริหารในอนาคต

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

16

รอยละความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรผู
มีศักยภาพสูง

6.6.6

ผลลัพธ
1.00
(Outcome) (รางเกณฑ
คุณสมบัติผู
มีศักยภาพ
สูง)

1.000
(รางเกณฑ
คุณสมบัติผูมี
ศักยภาพสูง)

6.6.6

ผลลัพธ
75.00
(Outcome) (รอยละ)

95.940
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

125.000
(รอยละ)

17

รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ขาราชการที่ผานการฝึกอบรมนักบริหาร
มหานคร ใหสามารถนําความรูไปใชปฏิบัติ
งานได

18

รอยละความสําเร็จของการสรางเครื่องมือ
และกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) 1. ดําเนินการฝึกอบรบ
หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับตน รุนที่
34 และรุนที่ 35 เสร็จสน
ิ้ เรียบรอยแลว อยู
ระหวางจัดเตรียมพิธีมอบประกาศนียบัตร
และเข็มเชิดชูเกียรติ นครพิทักษ ในชวง
เดือน 2562 2. ดําเนินการฝึกอบรม
หลักสูตรเทคนิคการบริหาร รุนที่ 1-3 เสร็จ
สิน
้ เรียบรอยแลว อยูระหวางการฝึกอบรมฯ
รุนที่ 3 และรุนที่ 4 3. อยูระหวางดําเนิน
การฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอม
การบริหารงานเขต รุนที่ 1

(ไตรมาส 3) กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติ
การเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาผูมี
ศักยภาพสูง (Talent Development) อยู
ระหวางการศึกษารายละเอียดเกณฑ
คุณสมบัติผูมีศักยภาพสูงที่จัดทําขึ้นโดย
สํานักงาน ก.ก. และแนวทางการออกแบบ
หลักสูตรการพัฒนาผูมีศักยภาพสูง การขอ
อนุมัติการดําเนินกิจกรรมและการเตรียม
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนครัง้ ที่ 1 การสรุป
เกณฑคุณสมบัติผูมีศักยภาพสูงเพื่อนําเขา
ที่ประชุมรวมกับสํานักงาน ก.ก.

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(14.2). หลักสูตรนักบริหารมหานคร สถาบันพัฒนาขาราช
ระดับสูง รุนที่ ๑๔ (โครงการคาใช
การ กทม.
จายในการพัฒนานักบริหารและ
สัมมนาตามนโยบายผูบริหาร)
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(14.3). หลักสูตรการบริหารงานเขต สถาบันพัฒนาขาราช
(ผูอํานวยการเขต) (โครงการคาใช การ กทม.
จายในการพัฒนานักบริหารและ
สัมมนาตามนโยบายผูบริหาร)
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(14.4). หลักสูตรการพัฒนา
สถาบันพัฒนาขาราช
สมรรถนะทางการบริหาร (โครงการ การ กทม.
คาใชจายในการพัฒนานักบริหารและ
สัมมนาตามนโยบายผูบริหาร)
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(15.1). หลักสูตรนักบริหารมหานคร สถาบันพัฒนาขาราช
ระดับตน รุนที่ ๓๔ – ๓๕ (โครงการ การ กทม.
คาใชจายในการพัฒนานักบริหารและ
สัมมนาตามนโยบายผูบริหาร)
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(15.2). หลักสูตรเทคนิคทางการ
บริหาร (โครงการคาใชจายในการ
พัฒนานักบริหารและสัมมนาตาม
นโยบายผูบริหาร)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

(15.3). หลักสูตรเตรียมความพรอม สถาบันพัฒนาขาราช
การบริหารงานเขต (โครงการคาใช การ กทม.
จายในการพัฒนานักบริหารและ
สัมมนาตามนโยบายผูบริหาร)
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(16.1). กิจกรรมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อกําหนดแนวทางการ
พัฒนาผูมีศักยภาพสูง (Talent
Development)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

(ไตรมาส 3) กิจกรรมการติดตามผล
การนํ าความรูไปใชในการปฏิบัติงาน (หลัก
สูตร บนต. ๓๒ / บนก. ๒๑ / บนส. ๑๓) อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอนทําบันทึกถึงหนวยงานเพื่อ
สงแบบประเมินติดตามผล รวบรวมขอมูล
และประมวลผล

(17.1). กิจกรรมการติดตามผล
สถาบันพัฒนาขาราช
การนํ าความรูไปใชในการปฏิบัติงาน การ กทม.
(หลักสูตร บนต. ๓๒ / บนก. ๒๑ /
บนส. ๑๓)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) 1. กิจกรรมการสรางคลัง
ความรูสูความเป็ นเลิศ (Building
Knowledge based Communities to
Achieve Performance Excellence)
ดําเนินการถายทอดความรูครัง้ ที่ 1 เรื่อง
การสรางและพัฒนาหลักสูตร ครัง้ ที่ 2
เรื่องการเขียนหนังสือราชการ ครัง้ ที่ 3
เรื่องการบริหารโครงการ 2.กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพการใชนวัตกรรมสงเสริมการ
เรียนรู (Self-Directed & Life Long
Learning) เพื่อการพัฒนารายบุคคลและ
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ ์ อยูระหวาง
ขัน
้ ตอนการสํารวจระดับความสามารถของ
ผูปฏิบัติงาน การประเมินระดับความ
สามารถโดยเทียบกับสมรรถนะของ
ตําแหนงและกําหนดหัวขอเนื้อหาความรู
ตามสมรรถนะ การจัดทําเนื้อหาตาม
สมรรถนะและเผยแพรผานระบบออนไลน
3.กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคล อยูระหวางขน
ั ้ ตอน
กําหนดวิธีการและผูถายทอดความรู
การเตรียมเนื้อหาและรางแผนการใช
นวัตกรรมเพื่อนําเขาสูการประชุมกลุมเพื่อ
รวมกันนําเสนอแนวทางการพัฒนาโครง
การ และดําเนินการถายทอดความรู
ประชุมกลุมเพื่อแสดงความคิดเห็น จํานวน
2 ครัง้

(18.1). กิจกรรมการสรางคลังความ สถาบันพัฒนาขาราช
รูสูความเป็ นเลิศ (Building
การ กทม.
Knowledge based Communities
to Achieve Performance
Excellence)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(14.1). หลักสูตรนักบริหารมหานคร สถาบันพัฒนาขาราช
ระดับกลาง รุนที่ ๒๓ – ๒๔
การ กทม.
(โครงการคาใชจายในการพัฒนานัก
บริหารและสัมมนาตามนโยบายผู
บริหาร)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

ระดับ

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

าน

6.6.6

ห

กลยุทธ

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพ
ผูนําทุกระดับสูมหานครแหงเอเชีย

พ

14

ท

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(18.2). กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ สถาบันพัฒนาขาราช
ใชนวัตกรรมสงเสริมการเรียนรู
การ กทม.
(Self-Directed & Life Long
Learning) เพื่อการพัฒนารายบุคคล
และการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ ์
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(18.3). กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
สถาบันพัฒนาขาราช
เรียนรูดานการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ การ กทม.
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุ
คคล
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

2.1.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวม
(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

2.1.3 รอยละของเงินกันไวเบิกเหล่ อ
ื มปี
(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

2.2 ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน

25

2.3 รอยละความสําเร็จของการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -บันทึกขอมูลผูเขารับการฝึก
อบรมในโครงการตามแผนการพัฒนา
ขาราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงใน
ระบบฐานขอมูล

3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด(Best Service)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) การจัดซ้ อ
ื ครุภัณฑประจําปี  2 (20.1). 2.1.1 กิจกรรมการกอหนี้ผูก สถาบันพัฒนาขาราช
561 ลงนามกอหนี้ผูกพันครบทุกรายการ พัน
การ กทม.
แลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

7.00
(รอยละ)

7.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ขอมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน (21.1). 2.1.2 กิจกรรมเรงรัดการ
2562 สามารถเบิกจายในไตรมาส 3 ได
เบิกจา ยงบประมาณในภาพรวม
รอยละ 43.94
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

2.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ยังไมมีการกําหนดใหกันเงิน
ไวเหล่ อ
ื มปี

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

6.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

5.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) สถาบันฯ ไดจัดสงเอกสาร
(23.1). 2.2 กิจกรรมการจัดทํางบ
ประกอบฎีกาใหฝายการคลัง สํานักงาน
การเงิน
เลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร (เป็ นผู
ความกา วหน าของงาน :100.00%
ดําเนินการจัดทํางบการเงินในภาพรวมของ
สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร)
(ไตรมาส 3) มีการติดตามผลการดําเนิน
(24.1). 2.3 กิจกรรมการบริหาร
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงฯของแตละ ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ตัวชว
ี้ ัด
ความกา วหน าของงาน :100.00%

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

7.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

7.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ไตรมาส 3 สถาบันฯ ดําเนิน
การจัดกิจกรรมถายทอดความรู ทักษะ
และประสบการณเรื่องที่ 3 หัวขอ “การบริ
หารโครงการ”จํานวน 2 ครัง้  ในวันพุธที่
12 มิถุนายน 2562 โดยมีรายละเอียด ดัง
นี้ - ครัง้ ที่ 1 เวลา 09.30 - 12.00 น.มีผู
ประสงคเขารวมกิจกรมมถายทอดความรูฯ
จํานวน 19 คน - ครัง้ ที่ 2เวลา 13.30 16.00 น.มีผูประสงคเขารวมกิจกรม
มถายทอดความรูฯ จํานวน 18 คน รวมทงั ้
สิน
้  มีผูประสงคเขารวมกิจกรรมถายทอด
ความรูฯ จํานวน 37 คน

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

26

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(19.1). กิจกรรมจัดทําฐานขอมูล
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร
ประจําปี งบประมาณ 2562
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
24

ระดับ

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

(22.1). 2.1.3 กิจกรรมการกันเงินไว สถาบันพัฒนาขาราช
เบิกเหล่ อ
ื มปี
การ กทม.
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(25.1). 3.1 กิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(26.1). 3.2.1 กิจกรรมการรักษา
หรือคงไว (โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการตาม
แนวคิดองคกรสุขภาวะ (Happy
Workplace))
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

ท

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :3/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ไตรมาส 3) 3.2.1 กิจกรรมการรักษาหรือ
คงไว (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให
บริการตามแนวคิดองคกรสุขภาวะ
(Happy Workplace) อยูระหวางการรวม
รวบแบบบันทึกความรู/ขอคิดที่ไดรับจาก
การเขารวมกิจกรรม (แบบ Best 2/1 ,
2/2) ซึ่งปัจจุบันรวบรวมไดจํานวน 343
คน และแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ (แบบ Best4) จํานวน 1,095
คน และไดจัดกิจกรรมพัฒนาความรู เรื่อง
การเขียนหนังสือราชการ การสรางและ
พัฒนาหลักสูตร การบริหารโครงการ
กิจกรรมปันปัญญา...พัฒนาสูมืออาชีพใน
หัวขอ “สื่อสารยุคใหมทันสมัยดวย Info
graphic” รวมทงั ้ จัดทํารายงานความกาว
หน า/ปั ญหา/อุปสรรค ในการดําเนิน
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ใหสํานักงา
น ก.ก. เรื่องการดําเนินโครงการพัฒนา
ระบบการใหบริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพ
มหานคร 3.2.2 การดําเนินโครงการให
บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(โครงการพัฒนารูปแบบการใหบริการความ
รูเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล ) อยูระหวาง
เผยแพรความรูในรูปแบบตาง ๆ

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

คร

22

2.1.1 รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูก
พัน

6.6.6

าน

21

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กลยุทธ

ห

20

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูลผู
เขารับการฝึกอบรมตามแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของสถาบันพัฒนา
ขาราชการกรุงเทพมหานคร

ม

19

พ

มิติท่ี

3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

กร
ุงเ

27

(26.2). 3.2.2 การดําเนินโครงการ สถาบันพัฒนาขาราช
ใหบริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ การ กทม.
.ศ. 2562 (โครงการพัฒนารูปแบบ
การใหบริการความรูเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล )
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

6.00
(รอยละ)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -อยูระหวางการดําเนินการ
ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ฯ ครัง้ ที่
๒ จากผูรับบริการของสถาบันฯ

(27.1). 3.3 กิจกรรมการสํารวจร
ะดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.
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เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

ผลผลิต
(Output)

7.00
(รอยละ)

7.000
(รอยละ)

(28.1). 4.1 กิจกรรมการดําเนินการ สถาบันพัฒนาขาราช
ตามมาตรการเสริมสรางธรรม
การ กทม.
าภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณและ
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

4.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1.ไดดําเนินการสงรายงานผล
การดําเนินการแผนบริหารความเสี่ยงดาน
การทุจริต ของสถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานคร ใหสํานักงาน ก.ก. ดังนี้ การใชทรัพยสินของทางราชการอยางไม
เหมาะสม : สงรายงานการประชุมแนวทาง
การใชรถราชการแกพนักงานขับรถและผู
ปฏิบัติงานโครงการ - การจัดจางที่ไมถูก
ตอง ไมเหมาะสม และเขาขายทุจริต : สง
รายช่ อ
ื ผูเขารวม และรูปถายกิจกรรม แลก
เปลี่ยนเรียนรู กรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับ
การตรวจรับพัสดุ - การจัดฝึกอบรม การ
ฝึ กอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานที่ไม
เหมาะสมและไมถูกตอง : สงรายช่ อ
ื ผูเขา
รวมประชุม รายงานการประชุม และรูป
ถายการประชุมชแ
ี้ จงแนวนโยบายของ
สถาบันฯ ในการเลือกใชสถานที่จัดฝึก
อบรม 2. จัดทําคูมือเกณฑการเลือกสถาน
ที่จัดการฝึกอบรมใหมีความหลากหลาย
โดยใชผลการประเมินความพึงพอใจปีที่
ผานมาในระดับ "มาก" ขึ้นไป เป็ นเกณฑ
การเลือกใชสถานที่จัดฝึกอบรมที่เคยใช
บริการในปีที่ผานมา 3. จัดทําคูมือแนวทาง
การตรวจรับพัสดุ เรียบรอยแลว และอยู
ระหวางขน
ั ้ ตอนการจัดทําทะเบียนเจา
หน าที่ผูมีความเชี่ยวชาญในการตรวจรับ
พัสดุ

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

4.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ณ ไตรมาสที่ 3 ดําเนินการดัง
นี้ 1. รณรงคประชาสัมพันธการรับประทาน
อาหารตามหลักโภชนาการ 2.จัดกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกาย 3.
เวียนแจงแนวโน มการควบคุมคา BMI ที่
ผานมา เพื่อใหบุคลากรทราบถึงผลการวบ
คุมคา BMI ของตนเอง 4. ปรับกิจกรรม
การออกกําลังกายภายในองคกรเพื่อเพิ่ม
ความสนใจของบุคลากร

(30.1). 4.2.2 กิจกรรมการดําเนิน
การสรางเสริมสุขภาพของบุคลากร
ในหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

30

4.2.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
การเสริมสรางสุขภาพของบุคลากรใน
หนวยงาน (4.2 รอยละความสําเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
(Quality of Work Life))
(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 30 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

(29.1). 4.2.1 กิจกรรมการดําเนิน
การดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

-

กร
ุงเ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ไตรมาส 3) การดําเนินงานระหวางเดือน
เมษายน – มิถุนายน 2562 มีดังนี้ 1.
ดําเนินการเวียนแจงขอปฏิบัติ แนวทาง
การทํางานวาดวยความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ใหแกขาราชการและบุคลากรในหนวยงาน
ทราบและถือปฏิบัติ 2. กํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานใหเป็ นไปตามขอปฏิบัติ
แนวทางการทํางานวาดวยความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน 3. อยูระหวางดําเนิน
การเผยแพร ประชาสัมพันธ วิธีและความ
สําเร็จของการดําเนินโครงการฯ

าน

4.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงา
น (4.2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of
Work Life))

ห

29

คร

ระดับ

6.6.6

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กลยุทธ

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

4.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน

พ

28

ท

มิติท่ี

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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

7/8

ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019

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