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

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการจัดทําเสนทาง
พัฒนาในสายอาชีพ (Training Road
Map) และการสรางกรอบหลักสูตรตาม
เสนทางการพัฒนาฯ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3)

าน

มิติท่ี

คร

2563 (รอยละ 70)
หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(1.1). หลักสูตรการสัมมนาเชิง
สถาบันพัฒนาขาราช
ปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนา
การ กทม.
หลักสูตรตามเสนทางการพัฒนาตาม
สายอาชีพ (Training Road Map :
TRM) (โครงการคาใชจายในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะพึง
ประสงค)
ความกาวหน าของงาน :15.00%

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1/9
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2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
(๗๐:๒๐:๑๐)

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

70.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3)

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(2.1). หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ สถาบันพัฒนาขาราช
ตามเสนทางการพัฒนาตามสายอา การ กทม.
ชีพ (Training Road Map : TRM)
(โครงการคาใชจายในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะพึง
ประสงค)
ความกาวหน าของงาน :5.00%

คร

มิติท่ี

(2.2). หลักสูตรการฝึกอบรม
ปฐมนิเทศขาราชการกรุงเทพมหา
นคร (โครงการคาใชจายในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะพึง
ประสงค)
ความกาวหน าของงาน :10.00%

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

(2.4). หลักสูตรฝึกอบรมทักษะการ
ใชภาษา ในการปฏิบัติงาน
(โครงการคาใชจายในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะพึง
ประสงค)
ความกาวหน าของงาน :5.00%

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

(2.3). หลักสูตรการฝึกอบรม
สถาบันพัฒนาขาราช
ปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร การ กทม.
(โครงการคาใชจายในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะพึง
ประสงค)
ความกาวหน าของงาน :0.00%

(2.5). หลักสูตรการฝึกอบรมเชิง
สถาบันพัฒนาขาราช
ปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพดานการ การ กทม.
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
(โครงการคาใชจายในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะพึง
ประสงค)
ความกาวหน าของงาน :10.00%

2/9
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4

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

รอยละความสําเร็จในการพัฒนาและขับ
เคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธร
รมาภิบาล

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

85.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ไตรมาส 3)

กร
ุงเ

ท

พ

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3)

ม

รอยละความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพ
ผูนําทุกระดับสูมหานครแหงเอเชีย

(ไตรมาส 3)

ห

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
5

ผลการดําเนิ นงาน

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

3/9

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(3.1). หลักสูตรการสัมมนากอน
สถาบันพัฒนาขาราช
เกษียณอายุราชการ (โครงการคาใช การ กทม.
จายในการพัฒนาทรัพยากร บุคคล
ของกรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะ
พึงประสงค)
ความกาวหน าของงาน :0.00%

คร

3

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

(4.1). หลักสูตรสรางเสริมคุณธรรม สถาบันพัฒนาขาราช
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการ
การ กทม.
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร
(โครงการคาใชจายในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะพึง
ประสงค)
ความกาวหน าของงาน :10.00%
(5.1). หลักสูตรการฝึกอบรมนัก
บริหารมหานครระดับสูง รุนที่ ๑๕
(โครงการคาใชจายในการพัฒนา
ศักยภาพของนักบริหารและเตรียม
ความพรอมการเป็ นผูนําในการ
ปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต)
ความกาวหน าของงาน :4.00%

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

(5.2). หลักสูตรการฝึกอบรมนัก
สถาบันพัฒนาขาราช
บริหารมหานครระดับกลาง รุนที่ ๒๕ การ กทม.
และรุนที่ ๒๖ (โครงการคาใชจายใน
การพัฒนาศักยภาพของนักบริหาร
และเตรียมความพรอมการเป็ น
ผูนําในการปฏิบัติภารกิจของเมืองใน
อนาคต)
ความกาวหน าของงาน :5.00%

ขอมูล ณ วันท่ี 12-12-2019

มิติท่ี
6

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการสงเสริมการ
สรางความกาวหน าในสายงานบุคลากร

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

9

100.00
(รอยละ)

กร
ุงเ

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

พ

รอยละความสําเร็จของการสงเสริมการจัด
ทําแผนบริหารความรูในรูปแบบดิจิทัล

รอยละความสําเร็จของการสรางระบบฐาน
ขอมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

ท

8

(รอยละ)

ม

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

70.00
(รอยละ)

าน

รอยละความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรผู
มีศักยภาพสูง (Talent Development)

ห

7

(6.1). หลักสูตรเตรียมความพรอม
การบริหารงานเขต (โครงการคาใช
จายในการพัฒนาศักยภาพของนัก
บริหารและเตรียมความพรอมการ
เป็ นผูนําในการปฏิบัติภารกิจของ
เมืองในอนาคต)
ความกาวหน าของงาน :5.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

คร

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

4/9

(ไตรมาส 3)

(6.2). หลักสูตรการฝึกอบรมนัก
สถาบันพัฒนาขาราช
บริหารมหานครระดับตน รุนที่ ๓๖ การ กทม.
และรุนที่ ๓๗ (โครงการคาใชจายใน
การพัฒนาศักยภาพของนักบริหาร
และเตรียมความพรอมการเป็ น
ผูนําในการปฏิบัติภารกิจของเมืองใน
อนาคต)
ความกาวหน าของงาน :25.00%
(7.1). หลักสูตรการพัฒนา
สถาบันพัฒนาขาราช
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูการ
การ กทม.
เป็ นบุคลากรผูมีศักยภาพสูง (Talent
Development) (โครงการคาใชจาย
ในการพัฒนาศักยภาพของนัก
บริหารและเตรียมความพรอมการ
เป็ นผูนําในการปฏิบัติภารกิจของ
เมืองในอนาคต)
ความกาวหน าของงาน :5.00%
(8.1). หลักสูตรการใชนวัตกรรมเพื่อ สถาบันพัฒนาขาราช
เสริมสรางการพัฒนารายบุคคล
การ กทม.
(โครงการคาใชจายในการเสริมสราง
การพัฒนางานและวัฒนธรรมองค
กร)
ความกาวหน าของงาน :5.00%
(9.1). หลักสูตรการเสริมสรางความ สถาบันพัฒนาขาราช
รูการจัดทําฐานขอมูลการพัฒนา
การ กทม.
ทรัพยากรบุคคล (โครงการคาใชจาย
ในการเสริมสรางการพัฒนางานและ
วัฒนธรรมองคกร)
ความกาวหน าของงาน :30.00%

ขอมูล ณ วันท่ี 12-12-2019

10

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการสงเสริมการ
สรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองคกร
(Innovation Organization)

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3)

80.00
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

13

รอยละความสําเร็จของการสรางองคกร
แหงการเรียนรู (Learning Organization)

70.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3)

5/9

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(10.1). หลักสูตรการฝึกอบรม
สถาบันพัฒนาขาราช
บุคลากรเพื่อใหมีทักษะดานการ
การ กทม.
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การใหบริการ (โครงการ
คาใชจายในการเสริมสรางการพัฒนา
งานและวัฒนธรรมองคกร)
ความกาวหน าของงาน :5.00%
(10.2). กิจกรรมสงเสริมการศึกษา
วิจัยแนวทางการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :5.00%

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

(11.1). หลักสูตรการเสริมสราง
สถาบันพัฒนาขาราช
ประสิทธิภาพการใชเครื่องมือในการ การ กทม.
พัฒนางาน (โครงการคาใชจายใน
การเสริมสรางการพัฒนางานและ
วัฒนธรรมองคกร)
ความกาวหน าของงาน :5.00%
(12.1). หลักสูตรการอบรมเชิง
สถาบันพัฒนาขาราช
ปฏิบัติการหลักสูตรองคกรสุขภาวะ การ กทม.
(โครงการคาใชจายในการเสริมสราง
การพัฒนางานและวัฒนธรรมองค
กร)
ความกาวหน าของงาน :5.00%
(13.1). กิจกรรมการสรางองคกร
แหงการเรียนรู (Learning
Organization) ของสถาบันพัฒนา
ขาราชการกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :7.00%
(13.2). กิจกรรมทบทวนและจัด
ทําหลักสูตรการเรียนรู Online
ความกาวหน าของงาน :20.00%

กร
ุงเ

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3)

(รอยละ)

ท

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3)

(รอยละ)

ห

รอยละความสําเร็จของการขับเคลื่อนตาม
แนวคิดองคกรสุขภาวะ

ผลผลิต
(Output)

ม

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

พ

12

รอยละความสําเร็จของการสงเสริมการใช
เครื่องมือทางการบริหารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

าน

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

11

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

มิติท่ี

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

ขอมูล ณ วันท่ี 12-12-2019

14

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการสงเสริมการ
ศึกษาเพิ่มเติม ฝึ กอบรม ประชุมและดูงาน
ในประเทศและตางประเทศ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3)

17

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของจํานวนขาราชการ
กรุงเทพมหานครที่ไดรับการฝึกอบรมดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครใหมี
ความรู ทักษะและสมรรถนะพึงประสงค
(BMAPro21stCompetency Model)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3)

ห

6.6.6

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(รอยละ)

ม

80.00
(รอยละ)

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ผลผลิต
(Output)

(ไตรมาส 3)

ท

16

6.6.6

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จของการพัฒนา Coach,
Mentor

าน

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

15

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(14.1). โครงการคาใชจายในการสง สถาบันพัฒนาขาราช
เสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึ กอบรม
การ กทม.
ประชุมและดูงานในประเทศ และ
ตางประเทศ (๒๒.๑ การสง
ขาราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม
ประชุมและดูงานในประเทศ)
ความกาวหน าของงาน :4.00%

คร

มิติท่ี
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(ไตรมาส 3)

(14.2). โครงการคาใชจายในการสง สถาบันพัฒนาขาราช
เสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึ กอบรม
การ กทม.
ประชุมและดูงานในประเทศ และ
ตางประเทศ (๒๒.๒ การสง
ขาราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม
ประชุมและดูงาน ณ ตางประเทศ)
ความกาวหน าของงาน :9.00%
(15.1). หลักสูตรการฝึกอบรม
สถาบันพัฒนาขาราช
Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนา การ กทม.
คุณภาพการปฏิบัติงาน (โครงการคา
ใชจายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของกรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะ
พึงประสงค)
ความกาวหน าของงาน :60.00%
(16.1). หลักสูตรการฝึกอบรม
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
(โครงการคาใชจายในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะพึง
ประสงค)
ความกาวหน าของงาน :30.00%
(17.1). หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสรางสมรรถนะที่จําเป็ นของ
ขาราชการในศตวรรษที่ ๒๑
(โครงการคาใชจายในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะพึง
ประสงค)
ความกาวหน าของงาน :5.00%

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

ขอมูล ณ วันท่ี 12-12-2019

21

22

23

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

7.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

1.50
(รอยละ)

(ไตรมาส 3)

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละความสําเร็จของการนํ าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
2.1 รอยละความสําเร็จของการใชจายงบ
ประมาณในภาพรวม
(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

2.2.1 การจัดทํางบการเงินประจํางบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 (2.2 ความสําเร็จของ
การจัดทํางบการเงินและรายงานสรุปยอด
ทรัพยสินประจําปี  (งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562)
(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของการจัด
ทํารายงานสรุปยออดทรัพยสิน (งบประมา
ณ) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ
ฟอรมของกองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ)
(2.2 ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน
และรายงานสรุปยอดทรัพยสินประจําปี 
(งบทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562)
(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

3.1(ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของหนวยงาน

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

1.50
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

7.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(รอยละ)

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(18.1). หลักสูตรเทคนิคทางการ
สถาบันพัฒนาขาราช
บริหาร (โครงการคาใชจายในการ
การ กทม.
พัฒนาศักยภาพของนักบริหาร และ
เตรียมความพรอมการเป็ นผูนําใน
การปฏิบัติภารกิจของเมืองใน
อนาคต)
ความกาวหน าของงาน :5.00%

คร

6.6.6

ผลการดําเนิ นงาน

าน

20

ผลงานลาสุด

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เป าหมาย

(19.1). กิจกรรมการสงเสริม
ศักยภาพบุคลากรดวยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความกาวหน าของงาน :35.00%

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

(20.1). 2.1 รอยละความสําเร็จของ สถาบันพัฒนาขาราช
การใชจายงบประมาณในภาพรวม การ กทม.
ความกาวหน าของงาน :0.47%

(ไตรมาส 3)

(21.1). 2.2.1 การจัดทํางบการเงิน
ประจํางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ความกาวหน าของงาน :10.00%

(ไตรมาส 3)

(22.1). 2.2.2 คะแนนของความ
สถาบันพัฒนาขาราช
สําเร็จของการจัดทํารายงานสรุปยอ การ กทม.
อดทรัพยสิน (งบประมาณ)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(แบบฟอรมของกองทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ)
ความกาวหน าของงาน :5.00%

(ไตรมาส 3)

(23.1). 3.1 โครงการสพข.เพื่อน
คูคิดดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(HRD Buddy)
ความกาวหน าของงาน :4.00%

ม

19

ระดับ

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จของการเตรียม
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเพื่อ
กาวสูการเป็ นผูบริหารในอนาคต

กลยุทธ

ท

18

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี
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สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.
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24

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service)

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

7.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3)

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

4.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของหนวย
งาน

ผลผลิต
(Output)

6.00
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

(ไตรมาส 3)

(25.1). 3.3 กิจกรรมการสํารวจร
ะดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ความกาวหน าของงาน :5.00%

ห

6.6.6

(รอยละ)

(รอยละ)

4.00
(รอยละ)

(รอยละ)

กร
ุงเ

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

6.00
(รอยละ)

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

สถาบันพัฒนาขาราช
การ กทม.

(ไตรมาส 3)

(26.1). 4.1 กิจกรรมจัดทําฐาน
สถาบันพัฒนาขาราช
ขอมูลการพัฒนาขาราชการกรุงเทพ การ กทม.
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :10.00%

(ไตรมาส 3)

(27.1). 4.2 กิจกรรมการดําเนินการ สถาบันพัฒนาขาราช
ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ การ กทม.
สภาพแวดลอมในการทํางานของ
หนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :10.00%

ม

4.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาฐาน
ขอมูล

ผลผลิต
(Output)

พ

27

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

6.6.6

(24.2). 3.2.2 โครงการใหบริการที่ดี สถาบันพัฒนาขาราช
ที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
การ กทม.
(โครงการลดใชพลังงานไฟฟ าภายใน
ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร (เสาชิง
ชา)ของสถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานคร)
ความกาวหน าของงาน :5.00%

ท

26

3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(24.1). 3.2.1 กิจกรรมการรักษา
สถาบันพัฒนาขาราช
หรือคงไวหรือพัฒนาโครงการให
การ กทม.
บริการที่ดีที่สุด (โครงการพัฒนารูป
แบบการใหบริการความรูเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล)
ความกาวหน าของงาน :5.00%

าน

(สถาบันพัฒนาขาราชการ กทม.)
มิติที่ :3/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

25

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

มิติท่ี

-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงช่ อ
ื .............................................................(ผูรายงาน)
ตําแหนง ............................................................
(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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คร

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

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

ห

าน

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

กร
ุงเ

(ดู..รายงานลาสุด)

ท

พ

ม

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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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