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ค�ำน�ำ
 

 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ 

ที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู ้มีคุณธรรมจริยธรรม ถือเป็นภารกิจส�าคัญตามแผนพัฒนา

กรงุเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ระยะที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ด้านที ่๗ การบรหิารจดัการเมอืงมหานคร มติทิี ่๗.๓ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นที่รวมของคนดีและคนเก่ง สามารถปฏิบัติงาน

ที่รองรับความต้องการของประชาชนได้อย่างมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงาน

แบบมืออาชีพ มีขีดสมรรถนะสูง สามารถรองรับภารกิจที่ท้าทายของกรุงเทพมหานครในการก้าวสู่มหานคร 

แห่งเอเชีย รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นท่ีเชื่อมั่นของประชาชน ซ่ึงหน่วยงานหลักด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร คือ ส�านักงาน ก.ก. สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และ 

กองการเจ้าหน้าท่ี ส�านกัปลดักรงุเทพมหานคร ต้องบรูณาการการท�างานร่วมกนัเพือ่วางรากฐานและก�าหนดทศิทาง 

การบรหิารทรพัยากรบคุคลของกรงุเทพมหานคร ให้สอดรับและสนับสนนุการปฏบิติังานตามภารกจิและการบริหาร 

ราชการของกรุงเทพมหานครให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ โดยเฉพาะสามารถตอบสนองต่อความคาดหวัง

ของประชาชนที่มีต่อกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพ

 สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ของกรุงเทพมหานครจึงได้จัดท�าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เพื่อเป็นแนวทางให้ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกหน่วยงานในสังกัด

กรุงเทพมหานครเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะประกอบการจัดท�าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ ฉบับดังกล่าวให้มี

ความสมบรูณ์และเหมาะสมกบับรบิทของกรงุเทพมหานครมากยิง่ขึน้ โดยเนือ้หาของแผนพฒันาทรพัยากรบคุคล

ของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพของนักบริหาร และเตรียมความพร้อมการเป็นผู้น�าในการปฏิบัติ

ภารกิจของเมืองในอนาคต

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ของกรุงเทพมหานคร

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่

 ดังนั้น แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ดังกล่าว  

จึงเปรียบเสมือนแนวทางการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ในช่วง ๕ ป ี

ข้างหน้าอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร

กรงุเทพมหานคร คณะอนกุรรมการวสิามญัเกีย่วกบัยทุธศาสตร์การบรหิารทรพัยากรบคุคลของกรงุเทพมหานคร 

คณะอนกุรรมการวสิามญัเกีย่วกบัการสรรหา พฒันาบคุลากรและการประเมนิ และอาจารย์ทีป่รึกษา นายสัญญา 

เศรษฐพทิยากุล ในการให้ข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการจดัท�าแผนพฒันาทรพัยากรบคุคลฯ ฉบบันีเ้ป็นอย่างมาก 

จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
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 ๗. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 
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บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

 แผนพฒันาทรพัยากรบุคคลของกรงุเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ได้ผ่านความเหน็ชอบจาก 

อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมิน ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ และ ก.ก. รับทราบในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

เพือ่เป็นกรอบทิศทางในการพฒันาทรพัยากรบคุคลของกรงุเทพมหานครให้มคีวามพร้อมท้ังด้านศกัยภาพ คณุภาพชวีติ 

และความภาคภูมิใจเพื่อร่วมพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยมุ ่งเน้นการพัฒนาตามสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ 

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แผนพฒันากรงุเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) แผนพฒันากรงุเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ระยะที ่๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) พร้อมท้ังการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสภาพ

ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งน�าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ของ อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร และ อ.ก.ก. วิสามัญ 

เกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมิน เพื่อก�าหนดเป็น “แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)” ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

 ยทุธศาสตร์ที	่๑ พฒันาทรพัยากรบคุคลของกรงุเทพมหานครให้มสีมรรถนะพงึประสงค์มเีป้าประสงค์ 

คือ ยกระดับศักยภาพของทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับสมรรถนะพึงประสงค์ ประกอบ

ด้วย ๔ กลยุทธ์ ดังนี้

 กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ทบทวน และพัฒนา สมรรถนะพึงประสงค์ พร้อมแนวทางการพัฒนาความก้าวหน้า

ในสายอาชีพ (Career Development)

 กลยุทธ์ท่ี ๑.๒ พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะ 

พึงประสงค์ (BMAPro 21st Competency Model)

 กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมเข้าสู่ยุคองค์กรดิจิทัล

 กลยุทธ์ที่ ๑.๔ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์ที่	๒ พัฒนาศักยภาพของนักบริหาร และเตรียมความพร้อมการเป็นผู้น�าในการปฏิบัติ

ภารกิจของเมืองในอนาคต มีเป้าประสงค์ คือ ยกระดับขีดความสามารถของนักบริหารให้พร้อมปฏิบัติงานในการ

บริหารเมืองอย่างเหมาะสม ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ดังนี้

 กลยุทธ์ท่ี ๒.๑ เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะ/ทักษะด้านการบริหารของนักบริหารให้เหมาะสม

กับการปฏิบัติงาน

 กลยุทธ์ที่ ๒.๒ เตรียมทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหารในอนาคต

 กลยุทธ์ที่ ๒.๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครที่มีความเหมาะสมกับงานและมีศักยภาพสูง

ค



 ยุทธศาสตร์ที่	๓ เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ของกรงุเทพมหานครมเีป้าประสงค์ คอื มรีะบบฐานข้อมลูทรพัยากรบคุคลของกรงุเทพมหานครให้ถกูต้อง สมบรูณ์ 

มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ดังนี้

 กลยุทธ์ที่ ๓.๑ สร้างกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

 กลยุทธ์ที่ ๓.๒ สร้างเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

 ยุทธศาสตร์ที่	 ๔ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่มีเป้าประสงค์ คือ สร้างวัฒนธรรมองค์กร 

และความรู้สึกรักองค์กรกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ดังนี้

 กลยุทธ์ที่ ๔.๑ สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา (Innovation Organization) 

 กลยุทธ์ที่ ๔.๒ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

 กลยุทธ์ที่ ๔.๓ สร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)

 ทั้งนี้ แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มีเป้าประสงค์หลัก

ในการพฒันาทรพัยากรบคุคลของกรงุเทพมหานครให้สามารถท�างานได้ ท�างานด ีมผีลงานโดดเด่น พฒันาผูอ้ืน่ได้ 

พร้อมเป็นผู้น�าและสามารถบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และแผนฉบับนี้จะบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก�าหนดไว้ 

ได้นั้นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร

กรุงเทพมหานครทุกท่าน เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์ 

พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของยุคองค์กรดิจิทัลต่อไป 

ง
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บทที่ ๑
ควำมเป็นมำ

 การพฒันาข้าราชการกรงุเทพมหานครและบคุลากรกรงุเทพมหานครในระยะ ๕ ปีทีผ่่านมา สถาบนั

พฒันาข้าราชการกรงุเทพมหานครได้จดัท�าแผนพฒันาข้าราชการกรงุเทพมหานครและบคุลากรกรงุเทพมหานคร 

(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) ท่ีสอดคล้องกบัแผนพฒันากรงุเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ระยะที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) 

และแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) เป็นกรอบทิศทาง

ด�าเนินการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเตรียม 

ความพร้อมบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้มีศักยภาพ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความภาคภูมิใจในองค์กร รวมทั้งมี

คุณธรรมจริยธรรมสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจของกรุงเทพมหานครให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

และปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการให้ขยายระยะเวลาการใช้แผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและ

บุคลากรกรงุเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) ไปจนถงึปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพือ่ใช้เป็นกรอบการด�าเนนิการ

ซึ่งประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างค่านิยมร่วมมุ่งสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ดี 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาภาวะผู้น�า

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาความสามารถทางการบริหารจัดการ

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพ

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง

 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

 ปัจจุบันบริบทสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับ

แผนพฒันาข้าราชการกรงุเทพมหานครและบคุลากรกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) และขยายเพ่ิมเตมิ 

ถึง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้สิ้นสุดลง สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการ 

เตรยีมความพร้อมทรพัยากรบคุคลของกรงุเทพมหานครให้มศีกัยภาพคณุภาพชวีติท่ีดี มคีวามภาคภมูใิจในองค์กร 

รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถขับเคลื่อนการด�าเนินการของกรุงเทพมหานครให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย 

ที่ก�าหนดไว้ จึงจัดท�าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ที่สอดคล้องกับ

แผนพฒันากรงุเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แผนบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร  

แผนยทุธศาสตร์การบรหิารทรพัยากรบุคคลของกรงุเทพมหานคร และนโยบายของผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร 

เพื่อกรุงเทพมหานครมีแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นคนดี คนเก่ง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมือ

อาชีพ สถาบันฯ จึงได้จัดท�าโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�าแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและ

บุคลากรกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม 

๒๕๖๐ เพื่อศึกษาและก�าหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุค

ดิจิทัล (Digital Age)
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 สถาบนัพฒันาข้าราชการกรงุเทพมหานครโดยคณะท�างานเพ่ือเตรียมความพร้อมการจัดท�าร่างแผน

พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครและประเด็นข้อเสนอแนะจาก อ.ก.ก.วิสามัญ 

เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร และ อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา  

พัฒนาบุคลากร และการประเมิน มาประกอบการจัดท�าร่างแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ทีส่อดคล้องกบัแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

และร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และ 

แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครต่อไป
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บทที่ ๒

กรอบแนวคิดส�ำหรับกำรวิเครำะห์

 การจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร เป็นการก�าหนดทิศทาง 

การพฒันาทรพัยากรบุคคลและพฒันาองค์การให้มศีกัยภาพสงู ทนัต่อการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในยคุดิจติอล 

(Digital) ได้ ซึง่การจดัท�ายทุธศาสตร์ได้ก�าหนดกรอบแนวทางในการพฒันาทรพัยากรบคุคลของกรงุเทพมหานคร

ให้มีคุณลักษณะของทรัพยากรบุคคลแบบ BMAPro 21st มุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชีย โดยมีเป้าประสงค์หลัก 

เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครให้สามารถ ๑) ท�างานได้ ๒) ท�างานดี  

๓) มีผลงานโดดเด่น ๔) พัฒนาผู้อื่นได้ และ ๕) พร้อมเป็นผู้น�าและสามารถบริหารเมืองให้ได้รับการยอมรับใน

ระดับสากลและมีสมรรถนะที่พึงประสงค์ของคนในศตวรรษที่ ๒๑

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครมีกรอบแนวคิด

ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

แผนพฒันากรงุเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) แผนพฒันากรงุเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ระยะที ่๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ร่างแผนยทุธศาสตร์การบรหิารทรพัยากรบคุคลของกรงุเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในศตวรรษที่ ๒๑ และความท้าทายจากภายนอกและบริบทภายในที่มี 

ผลกระทบต่อการบริหารราชการกรุงเทพมหานครสรุปได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

แผนพฒันาทรัพยากรบคุคลของกรงุเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยทุธศาสตรท์ี ่1
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

กรุงเทพมหานคร ให้มีสมรรถนะ
พึงประสงค์

ยทุธศาสตรท์ี ่2
พัฒนาศักยภาพของนักบริหาร และ

เตรียมความพร้อมการเป็นผู้น าในการ
ปฏิบัติภารกจิของเมืองในอนาคต

ยทุธศาสตรท์ี ่3
เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไก
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลของกรุงเทพมหานคร

ยทุธศาสตรท์ี ่4
การสรา้งวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่

ยทุธศาสตรท์ี ่1
การเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพทนุมนษุย์

ยทุธศาสตรท์ี ่6 การบรหิารจดัการในภาครฐั การปอ้งกนั
การทจุรติประพฤตมิชิอบ และธรรมาภบิาลในสงัคมไทย

ด้านที ่7 การบรหิารจดัการเมืองมหานคร 

แผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ป ี
(พ.ศ. 2560 - 2579)

แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 
(พ.ศ.2560 - 2564)

ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพฒันาก าลงัคน
ใหพ้ร้อมเข้าสูย่คุเศรษฐกจิและสังคมดจิทิลั

นโยบายไทยแลนด ์4.0
แผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

แผนพฒันากรงุเทพมหานคร 
ระยะ 20 ป ีระยะที ่2 
(พ.ศ. 2561 - 2565)

(รา่ง) แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิาร
ทรพัยากรบคุคลของ

กรุงเทพมหานคร  
(พ.ศ. 2561 - 2565)

ยทุธศาสตร ์3 การบรหิาร
ก าลงัคนเพือ่รองรบัการ
เปลีย่นแปลง 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 การสรา้งผูน้ าและผูบ้รหิาร
ระดบัสงูใหม้คีวามพรอ้มในการปฏบิตัภิารกจิที่
ซบัซอ้นของเมอืงในอนาคต 

ยทุธศาสตร ์4 พฒันาระบบ HR 
ใหม้คีวามเขม้แขง็และทนัตอ่
บรบิททีเ่ปลีย่นแปลง 

ยทุธศาสตร ์5 สง่เสรมิ
คุณภาพชวีติและการ
ท างานใหม้ปีระสทิธผิล

(รา่ง) แผนแมบ่ทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร

กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ป ี
(พ.ศ. 2561 - 2565)

ยทุธศาสตรท์ี ่6
พัฒนาก าลงัคนใหพ้รอ้มเขา้สูย่คุองคก์รดจิทิลั

ยทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลัให้
ครอบคลมุการบรหิารจดัการและบรกิารของ กทม.

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาและ

เสริมสร้างง
ศักยภาพคน

ยทุธศาสตรท์ี ่4
การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตรท์ี ่6 
การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจดัการ
ภาครัฐ 

มติ ิ7.3 การบรหิารทรพัยากรบคุคล มติ ิ7.5 เทคโนโลยสีารสนเทศ

ยทุธศาสตรท์ี ่4 
ปรบัเปลีย่นภาครฐัสู่การเป็นรฐับาลดจิทิลั 

STRATEGY MAP : แผนพฒันาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565)
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2 0 1 8 - 2 0 2 2 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

 ๑.	แผนยทุธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๗๙)	มวีสิยัทศัน์ให้ “ประเทศมคีวามมัน่คง มัง่คัง่ 

ยัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแล้ว ด้วยการพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” หรอืเป็นคตพิจน์ประจ�าชาติว่า 

“มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคน

ไทยมีความสุขอยู่ดีกินดีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมซ่ึงยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทาง

การพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไปจะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓)	ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัทางสังคม ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ	๖)	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร	

จัดการภาครัฐ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติ  

ในการทีจ่ะพฒันาคณุภาพชวีิต สร้างรายได้ระดบัสูงเป็นประเทศพัฒนาแลว้ และสร้างความสขุของคนไทย สังคม

มีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ

  -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึงปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านยิมทีพ่งึประสงค์การสร้างเสรมิให้คนมสีขุภาวะทีด่แีละการสร้างความอยูด่มีีสขุของครอบครวัไทย หรอืกล่าว

โดยสรุปได้ว่า “มุ่งเน้นคนทุกช่วงวัยให้มีสุขภาวะที่ดี เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เด็กมีความรู้

สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และวัยผู้สูงอายุควรมีความสุขมีรายได้พอเพียงในการด�ารงชีวิต”

  -  ยทุธศาสตร์ด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐมุง่เน้นการปรับปรงุ

โครงสร้าง บทบาท ภารกจิของหน่วยงานภาครฐั ให้มขีนาดทีเ่หมาะสมการวางระบบบริหารราชการแบบบรูณาการ 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการก�าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การปรบัปรงุกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  ให้ทันสมยั เป็นธรรมและเป็นสากลพฒันาระบบการให้บรกิารประชาชน

ของหน่วยงานภาครัฐและปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

วิสัยทัศน์
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

น�าไปสู่การพัฒนาให้คนไทย

มีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุ

ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนา

คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

และสร้างความสุขของคนไทย 

สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม

ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๗๙)

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี

“มั่นคง”

“มั่งคั่ง” “ย
ั่งย

ืน”

๑

ความมั่นคง

๒

การสร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

๓

การพัฒนาและ

เสริมสร้าง

ศักยภาพคน

๔

การสร้างโอกาส

ความเสมอภาค

และเท่าเทียม

กันทางสังคม

๕

การสร้างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม

๖

การปรับสมดุล

และพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ

ภาครัฐ
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2 0 1 8 - 2 0 2 2

 ๒.	แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)	ได้จัดท�าบนพ้ืนฐาน 

ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่

ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคี 

การพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวาง 

และต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันก�าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท�ารายละเอียด 

ยทุธศาสตร์ของแผนฯ เพือ่มุง่สู ่“ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื” โดยมเีป้าหมายรวมในการพฒันาฯ คอื มุง่ให้คนไทย	

มคีณุลกัษณะเป็นคนไทยทีส่มบูรณ์ มวีนิยั มทีศันคตแิละพฤตกิรรมตามบรรทดัฐานทีด่ขีองสงัคม ลดความเหลือ่มล�า้	

ทางด้านรายได้และความยากจน	 เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการ 

เข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ระบบเศรษฐกิจ

มคีวามเข้มแขง็และแข่งขนัได้ โครงสร้างเศรษฐกจิปรบัสูเ่ศรษฐกจิฐานบรกิารและดจิทิลั มผีูป้ระกอบการรุน่ใหม่ 

และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มี

มูลค่าเพิม่สงูขึน้ และมกีารลงทุนในการผลติและบรกิารฐานความรูช้ัน้สงูใหม่ ๆ  ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมและชมุชน 

รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล�้าทุนทางธรรมชาติและคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	มีความมั่นคงทางอาหาร	พลังงาน	และน�้า 

โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกในภาคพลังงานและมีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

เพิม่ขึน้ และรกัษาคณุภาพน�า้และคณุภาพอากาศในพ้ืนทีว่กิฤตให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานมคีวามมัน่คงในเอกราช

และอธิปไตย	สังคมปลอดภัย	สามัคคี	สร้างภาพลักษณ์ดี	และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย

ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัย

โจรสลดัและการลกัลอบขนส่งสนิค้าและค้ามนษุย์ลดลง มคีวามพร้อมทีป่กป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและ 

ภยัพบิตัทิางธรรมชาตแิละมรีะบบบรหิารจดัการภาครัฐทีม่ปีระสทิธภิาพ	ทนัสมยั	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	กระจาย

อ�านาจและมส่ีวนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครฐัในการให้บรกิารซึง่ภาคเอกชนด�าเนนิการแทนได้ดกีว่าลดลง 

เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น 

 ยทุธศาสตร์ในแผนพฒันาฯ ฉบับที ่๑๒ มทีัง้หมด ๑๐ ยทุธศาสตร์ ได้แก่ ๑)	ยทุธศาสตร์การเสริมสร้าง	

และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	 ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในสังคม  

๓) ยทุธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิและแข่งขนัได้อย่างยัง่ยนื ๔) ยทุธศาสตร์การเตบิโตทีเ่ป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ๕) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ

สู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน ๖)	 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ	 การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ		

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย	๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ๘) ยุทธศาสตร์

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

และ ๑๐) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
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 	-		ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทนุมนษุย์ ทนุมนษุย์ของประเทศไทยยงัมปัีญหา

ในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต�่า การพัฒนาความรู้และ

ทกัษะของแรงงานไม่ตรงกบัตลาดงาน ในขณะทีค่นไทยจ�านวนไม่น้อยยงัไม่สามารถคดักรองและเลอืกรบัวฒันธรรม

ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด�าเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไป

จงึต้องให้ความส�าคญักบัการวางรากฐานการพฒันาคนให้มคีวามสมบรูณ์ เพือ่ให้คนไทยมทีศันคตแิละพฤตกิรรม

ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง

อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคม

มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

 แนวทางการพัฒนาที่ส�าคัญ ประกอบด้วย ๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม	จริยธรรม	

มีวินัย	 จิตสาธารณะ	 และพฤติกรรมที่พึงประสงค์	อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอก

ห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ ๒) พัฒนาศักยภาพคนให้มี

ทักษะ	ความรู้	และความสามารถในการด�ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะ

ทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ๓) ยกระดับ

คณุภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ อาท ิปรบัระบบบรหิารจดัการสถานศกึษาขนาดเลก็ให้มกีารจดัการ

ทรพัยากรร่วมกนัให้มขีนาดและจ�านวนทีเ่หมาะสม ปรบัปรงุแหล่งเรยีนรูใ้นชมุชนให้เป็นแหล่งเรยีนรูเ้ชงิสร้างสรรค์

และมีชีวิต ๔)	ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค�านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมให้มี

กิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุม

ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบ

การเงินการคลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัด

ในเขตพื้นที่สุขภาพ ๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดัน

ให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และ ๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่าง	

เข้มแข็ง อาทิ ก�าหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการ

ความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนเข้าถึงได้

๖-๖-๔	ยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	สู่ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๑๒
ยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี

แผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่๑๒

การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ

ความมั่นคง

ความมั่นคง

สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

สร้างโอกาสความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกันทางสังคม

พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

การสร้างความเป็นธรรม 
ลดความเหลื่อมล�้าในสังคม

การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

การต่างประเทศ ประเทศ
เพื่อนบ้าน และภูมิภาค

การพัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพื้นที่พิเศษ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลทิติก

แหล่งที่มา	: เอกสารน�าเสนอแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กันยายน ๒๕๕๙)
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 	-		ยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการในภาครัฐ	การป้องกันการทจุริตประพฤติมชิอบ	และธรรมาภบิาล	

ในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคท่ีส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 

มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ  

การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถ

อ�านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยการพัฒนา 

ระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏริปูการบรหิารจดัการภาครฐัให้เกดิผลสมัฤทธิอ์ย่างจรงิจงั โดยมุง่เน้นในเรือ่งการลดสดัส่วน 

ค่าใช้จ่ายด้านบคุลากร และเพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารจดัการและการให้บรกิารของภาครฐั รวมทัง้ประสทิธภิาพ

การประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การปรบัคะแนนดชันกีารรบัรูก้ารทจุรติให้อยูใ่นระดับท่ีดีขึน้ และการลดจ�านวนการด�าเนินคดีกับผูมิ้ได้กระท�าความผิด

 ๓.	นโยบายไทยแลนด์	๔.๐ เป็นวิสัยทัศน์ของรัฐบาลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยภายใต้

การน�าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามา 

บริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยมีภารกิจส�าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ

ด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาส

และภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ ๒๑ 

 ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ยุคแรก เรียกว่า 

“ประเทศไทย ๑.๐” เน้นการเกษตรเป็นหลกั เช่น ผลติและขาย พชืไร่ พชืสวน ฯลฯ ยคุสอง เรยีกว่า “ประเทศไทย ๒.๐” 

เน้นอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเท้า กระเป๋า เคร่ืองหนัง เคร่ืองดื่ม  

เครื่องประดับ เครื่องเขียน เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ ยุคที่สาม เรียกว่า “ประเทศไทย ๓.๐” เป็นอุตสาหกรรมหนักและ 

การส่งออก เช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน�้ามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น 

แต่ประเทศไทยในยุค ๑.๐ ๒.๐ และ ๓.๐ รายได้ของประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งต้องรีบพัฒนาเศรษฐกิจสร้าง

ประเทศ จึงเป็นเหตุให้น�าไปสู่ยุคที่สี่ ที่เรียกว่า “ประเทศไทย ๔.๐” ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of 

Growth) มรีายได้สงูคล้าย ๆ  กบัการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกจิทีช่ดัเจนของประเทศทีพั่ฒนา เช่น สหรัฐอเมรกิา  

“A Nation of Makers” อังกฤษ “Design of Innovation” อินเดีย “Made in India” หรือประเทศเกาหลีใต้

ทีว่างโมเดลเศรษฐกจิในชือ่ “Creative Economy” ดงันัน้ “ประเทศไทย ๔.๐” จงึควรมกีารเปลีย่นวธิกีารท�าทีมี่

ลกัษณะส�าคญั คอื เปลีย่นจากการเกษตรแบบด้ังเดิมในปัจจุบนั ไปสู่การเกษตรสมยัใหม่ ทีเ่น้นการบริหารจัดการ
และเทคโนโลย ี(Smart Farming) โดยเกษตรกรต้อง

ร�า่รวยขึน้ และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผูป้ระกอบการ 

(Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs 

หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่

ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ 

Startups บรษิทัเกดิใหม่ทีม่ศีกัยภาพสงู เปลีย่นจาก 

Traditional Services ซึง่มกีารสร้างมลูค่าค่อนข้างต�า่ 

ไปสู ่High Value Services และเปลีย่นจากแรงงาน

ทักษะต�่าไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ  

และทักษะสูง

ประเทศไทย	๔.๐	เป็นโมเดลการพัฒนาประเทศ	มีเป้าหมายให้ประเทศไทย	

เป็นประเทศที่มีรายได้สูง	และขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

คว
าม

มั่ง
คั่ง

ขอ
งช

าต
ิ

อุตสาหกรรม	
เพื่ออนาคต

อุตสาหกรรมหนัก

อุตสาหกรรมเบา
เกษตรกรรม
ประเทศรายได้ต�่า ประเทศรายได้ปานกลาง ประเทศรายได้สูง

ขับเคลื่อนด้วยทรัพยากร ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ที่มา	: ดัดแปลงจากการบรรยายและการให้สัมภาษณ์ของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์



8BM
A HRD PLAN

2 0 1 8 - 2 0 2 2 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

 การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย ๔.๐” จะส�าเร็จ ใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” 

เป็นตวัการขบัเคลือ่นโดยมุง่เน้นการมส่ีวนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงนิการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบัน

การศกึษา มหาวทิยาลยัและสถาบนัวจิยัต่าง ๆ  ร่วมกนัระดมความคดิ ผนกึก�าลังกนัขับเคล่ือน ผ่านโครงการบนัทกึ

ความร่วมมือ กิจกรรม หรือ งานวิจัยต่าง ๆ โดยการด�าเนินงานของ “ประชารัฐ” กลุ่มต่าง ๆ อันได้แก่ กลุ่มที่ ๑ 

การยกระดบันวตักรรมและผลติภณัฑ์การปรบัแก้กฎหมายและกลไกภาครฐั พฒันาคลสัเตอร์ภาคอตุสาหกรรมแห่ง

อนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มที่ ๒ การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และ

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุ่มที่ ๓ การส่งเสริมการท่องเที่ยวการสร้างรายได้ และการกระตุ้น 

การใช้จ่ายภาครัฐ กลุ่มที่ ๔ การศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้น�า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ

วิชาชีพ และกลุ่มที่ ๕ การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และ 

ผูป้ระกอบการใหม่ (Start Up) ซึง่แต่ละกลุม่ก�าลงัวางระบบและก�าหนดแนวทางในการขบัเคลือ่นนโยบายอย่างเข้มข้น

 โดยสรุป กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย ๔.๐” เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่

เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง 

ม่ันคง และยัง่ยนื ตามวสิยัทศัน์รฐับาล เป็นรปูแบบทีม่กีารผลกัดนัการปฏริปูโครงสร้างเศรษฐกจิ การปฏริปูการวิจยั 

และการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน เป็นการผนึกก�าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด  

“ประชารฐั” ทีผ่นกึก�าลงักบัเครอืข่ายพนัธมติรทางธรุกจิ การวจิยัพฒันา และบคุลากรทัง้ในประเทศและระดบัโลก

 ๔.	แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจ 

และสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเคร่ืองมือสนับสนุนการท�างานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป  

หากแต่จะหลอมรวมเข้ากบัชวีติคนอย่างแท้จรงิและจะเปลีย่นโครงสร้างรปูแบบกจิกรรมทางเศรษฐกจิกระบวนการผลติ 

การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่น ๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง 

ประเทศไทยจึงต้องเร่งน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ โดยใน

บรบิทของประเทศไทยเทคโนโลยดีจิทิลัสามารถตอบปัญหาความท้าทายทีป่ระเทศก�าลงัเผชญิอยูห่รอืเพิม่โอกาส

ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมได้ โดยก�าหนดวิสัยทัศน์ดังนี้ “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” โดย

มีเป้าหมายในภาพรวม ๔ ระยะ ดังนี้

ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา	๒๐	ปี

ระยะที่	๑
Digital	Foundation

ประเทศไทยลงทุน และสร้าง
ฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมดิจิทัล

๑	ปี	๖	เดือน

๕	ปี

ระยะที่	๒
Digital	Thailand	I	:	Inclusion	

ทุกภาคส่วนของประเทศไทย 
มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ

๑๐	-	๒๐	ปี

ระยะที่	๔
Global	Digital	Leadership 
ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศ

ที่พัฒนาแล้ว สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
และคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน

ระยะที่	๓
Digital	Thailand	II	:	
Full	Transformation	

ประเทศไทยก้าวสู่ดิจิทัลไทยแลนด์
ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จาก

นวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ

	๑๐	ปี
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 เพื่อให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล 

แผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมจงึได้ก�าหนดกรอบยทุธศาสตร์การพฒันา ๖ ด้าน คอื ๑) พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

ดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ๒) ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ๓) สร้างสังคม

คณุภาพทีท่ัว่ถงึเท่าเทยีมด้วยเทคโนโลยดีจิทิลั ๔) ปรบัเปลีย่นภาครฐัสูก่ารเป็นรฐับาลดจิทิลั ๕) พฒันาก�าลงัคน	

ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	และ ๖) สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

 	-	 ยุทธศาสตร์ที่	 ๓	 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จะมุ่งสร้าง

ประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 

และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีข้อมูลองค์ความรู้

ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและน�าไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย

และสะดวก และมีประชาชนที่รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง

มีความรับผิดชอบต่อสังคม

 	-		ยุทธศาสตร์ที่	 ๔	 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลจะมุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐ 

ในรูปแบบดิจิทัลท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ�ากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษาน�าไปสู่การ 

หลอมรวมการท�างานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว นอกจากนี้ รัฐบาลดิจิทัลในอนาคตจะเปิดโอกาสให้ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�าหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การบริหารบ้านเมือง และเสนอความคิดเห็น

ต่อการด�าเนินงานของภาครัฐ

๑.	พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง	

ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

เข้าถึง	พร้อมใช้	จ่ายได้

๒.	ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	
ขับเคลื่อน	New	S-Curve	

เพิ่มศักยภาพ	

สร้างธุรกิจ

เพิ่มมูลค่า

๓.	สร้างสังคมคุณภาพ
ที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล	
สร้างการมีส่วนร่วม	

การใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง	

และเท่าเทียม

๔.	ปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล	
โปร่งใส	อ�านวยความสะดวก	

รวดเร็ว	เชื่อมโยง	

เป็นหนึ่งเดียว

๕.	พัฒนา

ก�าลังคนให้พร้อม

เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ	

และสังคมดิจิทัล	
สร้างคน	สร้างงาน	

สร้างความเข้มแข็ง

จากภายใน

๖.	สร้างความเชื่อมั่น

ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	
กฎระเบียบทันสมัย	

เชื่อมั่นในการลงทุน	

มีความมั่นคงปลอดภัย

ยุทธศาสตร์
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 	-		ยุทธศาสตร์ที่	 ๕	 พัฒนาก�าลังคนให้พร้อมเข้าสู ่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลโดยให้ 

ความส�าคญักบัการพฒันาก�าลงัคนวยัท�างานทกุสาขาอาชพี ทัง้บคุลากรภาครฐั และภาคเอกชน ให้มคีวามสามารถ

ในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาบุคลากรในสาขา

เทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ให้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในระดับมาตรฐานสากลเพื่อ

น�าไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการ

ขับเคลื่อน โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) พัฒนาทักษะ 

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงาน รวมถึงบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ 

และบุคลากรทุกช่วงวัย ๒) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้าน ให้กับบุคลากรใน 

สายวชิาชพีด้านเทคโนโลยดีจิทัิล ท่ีปฏบัิตงิานในภาครฐัและเอกชน เพือ่รองรบัความต้องการในอนาคต ๓) พฒันา 

ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศให้สามารถวางแผนการน�าเทคโนโลยดิีจิทัลไปพัฒนาภารกจิ ตลอดจนสามารถสร้าง

คุณค่าจากข้อมูลขององค์กร

 ๕.	แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๗๕)	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗  

การบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานคร 

เป็นที่รวมของคนดี และคนเก่ง สามารถปฏิบัติงาน ที่รองรับความต้องการของประชาชนได้อย่างมืออาชีพ โดยมุ่งเน้น

ให้บคุลากรกรงุเทพมหานครเป็นผูป้ฏิบัตงิานแบบมอือาชพี มขีดีสมรรถนะสงู สามารถรองรบัภารกจิทีท้่าทายของ 

กรุงเทพมหานครในการก้าวสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชีย รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่เชื่อมั่นของ

ประชาชน ตลอดจนสามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถสูงและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ได้โดยก�าหนดให้มีเป้าประสงค์และกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ดังนี้

  ๑)	พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร	 ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการให้บริการ		

ในแต่ละสายงานให้สอดคล้องกบัการเป็นมหานครแห่งเอเชยี	ประกอบด้วย กลยทุธ์ทีส่�าคญั ได้แก่ เพิม่สมรรถนะ

ของบุคลากรให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารทุกระดับให้มุ่งสู่มหานครแห่งเอเชีย พัฒนา

มาตรฐานวชิาชพีในแต่ละสายงานให้สอดคล้องกบัมาตรฐานวชิาชพีในสายงาน หรอืมาตรฐานสากล พฒันาคณุภาพ

การให้บริการด้วยความอบอุ่นเป็นมิตรแก่คนทุกชาติ ทุกภาษา ทุกวัฒนธรรม สนับสนุนการใช้คลังความรู้ที่เอื้อต่อ

การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร

  ๒)	ยกระดับคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ประกอบด้วยกลยุทธ์ที่ส�าคัญ ได้แก่ พัฒนา 

และขับเคลื่อนมาตรฐานจริยธรรม ข้อบังคับจรรยา และวินัยข้าราชการอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยเสี่ยง 

ในการทุจริตคอร์รัปชั่นและการกระท�าผิดวินัยของบุคลากร ปลูกฝังอุดมการณ์และปรัชญาการเป็นข้าราชการ 

ทีม่เีกยีรตแิละศกัดิศ์ร ีและเชดิชยูกย่องผูเ้ป็นต้นแบบด้านคณุธรรม จรยิธรรม และส่งเสรมิการใช้หลกัธรรมาภบิาล 

ในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร

  ๓) พัฒนากลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลที่รองรับการเปลี่ยนแปลงและดึงดูดผู้มีความรู้ 

ความสามารถประกอบด้วยกลยุทธ์ที่ส�าคัญ ได้แก่ จัดสรรก�าลังคนให้สอดคล้องตามความจ�าเป็น และภารกิจเชิงพื้นที่

ของกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร ส่งเสริมการด�าเนินการตามกรอบ

มาตรฐานความส�าเรจ็ด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคล (HR Scorecard) และสนบัสนนุการเป็นหน่วยงานต้นแบบ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สรรหาคัดเลือก และพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) 

พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีเอ้ือต่อความเป็นธรรมและแรงจูงใจของบุคลากรสร้างความร่วมมือ 
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ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระหว่างองค์กรภายในและระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ

นวัตกรรมใหม่ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

  	 ๔)	 ส่งเสรมิการเป็นองค์กรสขุภาวะ	และสร้างความผาสกุของบคุลากร ประกอบด้วยกลยทุธ์

ทีส่�าคญั ได้แก่ พฒันาสภาพแวดล้อมทางกายภาพทีเ่อือ้ต่อการสร้างบรรยากาศการท�างานทีม่คีวามสุขเสริมสร้าง

ความสมดุลในชีวิตตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) และสนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์เกื้อกูล

ที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานและความหลากหลายของบุคลากร

 ๖.	แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ	 ๒๐	 ปี	 ระยะที่	 ๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 -	 ๒๕๖๕)	 ด้านที่ ๗  

การบรหิารจดัการเมอืงมหานคร มติทิี ่๗.๓ การบริหารทรัพยากรบคุคล โดยก�าหนดให้มเีป้าประสงค์และมาตรการ

ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ดังนี้

  ๑)	การพัฒนาบคุลากรให้มทีกัษะ	ความรู	้ความสามารถ	มคีวามเป็นมอือาชพีทีเ่หมาะสมกบั

การบรหิารมหานครและเป็นผูม้คีณุธรรมและจรยิธรรม ประกอบด้วยมาตรการทีส่�าคญั ได้แก่ พัฒนาสมรรถนะ

ของบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการให้บริการในแต่ละสายงานให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ  

และสอดคล้องกบัการเป็นมหานครแห่งเอเชยี พัฒนาคณุภาพการให้บริการด้วยความอบอุน่เป็นมติรแก่คนทุกชาต ิ

ทุกภาษาทุกวัฒนธรรม ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของ

กรุงเทพมหานคร ส�ารวจภาพลักษณ์ด้านความเป็นมืออาชีพด้านคุณธรรม/จริยธรรมของบุคลากรต่อสังคมภายนอก

สรรหา คัดเลือกและพัฒนาบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับงานและมีศักยภาพสูง พัฒนาระบบการบริหารผลงาน 

และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้และการพัฒนาตนเอง

  ๒) ทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตราก�าลังและโครงสร้างอัตราก�าลังให้มีความเหมาะสม และ

รองรับการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยมาตรการที่ส�าคัญ ได้แก่ จัดท�าแผนก�าลังคนของกรุงเทพมหานครส�ารวจ

และประเมินศักยภาพก�าลังคนของกรุงเทพมหานครตามหลักสมรรถนะศึกษาภารกิจและโครงสร้างต�าแหน่งที่

ส�าคัญและสอดคล้องกับภารกิจจัดท�าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และพัฒนาระบบการทดแทนต�าแหน่ง

ที่ตอบสนองการมุ่งสู่ความเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน

  ๓) การพฒันาระบบบรหิารทรพัยากรบคุคลและระบบราชการให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

มคีวามยดืหยุน่ คล่องตวั และสนบัสนนุการบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร ประกอบด้วยมาตรการทีส่�าคญั ได้แก่ 

บรูณาการและเพิม่ประสทิธภิาพระบบการบรหิารทรพัยากรบคุคลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ของกรงุเทพมหานคร

ให้เป็นการบริหารงานที่มีความเข้มแข็งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร

ทรพัยากรบคุคลของกรงุเทพมหานคร เพิม่ศกัยภาพและพฒันาระบบการสรรหาและคดัเลอืกบคุลากรโดยมุง่เน้น

ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับสมรรถนะ และพัฒนาระบบงานด้านทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น e - Recruit-

ment, e - Learning, e - Job Evaluation ฯลฯ

  ๔)	การพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศด้านทรพัยากรบคุคลของกรงุเทพมหานครมคีวามถกูต้อง	

และเป็นปัจจุบันสนับสนุนระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยมาตรการที่ส�าคัญ 

ได้แก่ จดัท�าฐานข้อมลูบุคคลของกรงุเทพมหานครให้ถกูต้องสมบรูณ์ มมีาตรฐานเดยีวกนัและเป็นปัจจบุนั พฒันา

โครงข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัยสามารถใช้งานร่วมกันได้ 

และจัดท�าคลังความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
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 ๗.	 (ร่าง)	แผนยทุธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบคุคลของกรุงเทพมหานคร	(พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๖๕)	

ร่างแผนฉบับนี้ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ “บุคลากรของกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีสมรรถนะและคุณธรรมสูง สามารถจัด

บริการตามภารกิจของมหานครได้ตามความคาดหวังของประชาชน” โดยก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้  

๑) การสร้างผู้น�าและผู้บริหารระดับสูงให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่ซับซ้อนของเมืองในอนาคต		

๒) การจัดก�าลังคน โครงสร้างและระบบงานให้หน่วยงานสามารถจัดบริการได้อย่างคุ้มค่าและมีคุณภาพ  

๓) การบริหารก�าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ๔) พัฒนาระบบ	HR	ให้มีความเข้มแข็งและทันต่อบริบท	

ที่เปลี่ยนแปลง ๕) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการท�างานให้มีประสิทธิผล

 ๘.	 (ร่าง)	 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรุงเทพมหานคร	 ระยะ	 ๕	 ปี	

(พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๖๕)	ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ ดังนี้ ๑) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

ให้ครอบคลมุการบริหารจัดการและบรกิารของกรงุเทพมหานคร ๒)	ยทุธศาสตร์ปรบัเปลีย่นสูค่วามเป็นองค์กร

ดจิทิลั	(Digital	Government) ๓) ยทุธศาสตร์ขบัเคลือ่นมหานครกรงุเทพฯ ด้วยเทคโนโลยดิีจทิลั (Smart City) 

๔) ยทุธศาสตร์สร้างสงัคมกรงุเทพมหานครอย่างมคีณุภาพด้วยเทคโนโลยดีจิทิลั ๕) ยทุธศาสตร์สร้างความเชือ่ม่ัน

ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ ๖) ยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคองค์กรดิจิทัล

แหล่งที่มา : เอกสารประกอบการสัมมนาตามโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท�าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ของกรุงเทพมหานคร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

(ร่าง)	แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรุงเทพมหานคร	ระยะ	๕	ปี	
(พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๖๕)

l	วิสัยทัศน์ l	พันธกิจ l	เป้าหมาย l	ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่	๑	:	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ให้ครอบคลุมการบริหารจัดการและบริการของ
กรุงเทพมหานคร
ยุทธศาสตร์ที่	๒	: ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นองค์กร
ดิจิทัล (Digital Government)
ยุทธศาสตร์ที่	๓	:	ขับเคลื่อนมหานครกรุงเทพฯ 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Smart City)
ยุทธศาสตร์ที่	๔	:	สร้างสังคมกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่	๕	:	สร้างความเชื่อมั่นในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่	๖	: พัฒนาบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่
ยุคองค์กรดิจิทัล

Smart	BMA	

มุ่งเน้นพัฒนามหานคร 
กรุงเทพฯ ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ทันสมัย สะดวก

รวดเร็ว มั่นคง และปลอดภัย

๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
 และการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับความเป็น
มหานคร

๓. พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ที่ทันต่อ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

๔. เพิ่มสมรรถนะการพัฒนาและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหารและ

 การปฏิบัติงานของบุคลากร
๕. สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ที่มีประสิทธิภาพ และการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล

๑. พัฒนาสู่ความเป็นองค์กร
ดิจิทัล 

 (Smart Government)
๒. ให้บริการแก่ประชาชนแบบ

ครบวงจร ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ทันสมัย

๓. ผ่านการรับรองมาตรฐาน
สากล
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บทที่ ๓
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๑. สภำพปัญหำกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของกรุงเทพมหำนครที่ผ่ำนมำ
  -  ปัญหาด้านการพฒันาทรพัยากรบคุคลให้ก้าวทนัความเปล่ียนแปลง คอื ปัจจุบนัสภาพแวดล้อม

มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท้ังเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และนโยบายระดับต่าง ๆ ซ่ึงส่งผลต่อ 

การเปลีย่นแปลงรปูแบบการปฏบิตังิานของกรุงเทพมหานคร แต่การพัฒนาทรัพยากรบคุคลของกรุงเทพมหานคร

ยังไม่สามารถพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้

  -  ปัญหาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูง คือ กรุงเทพมหานครยังไม่มีการก�าหนด

แนวทางการพฒันาบุคลากรท่ีมศีกัยภาพสงู (ต้องเป็นไปตามระบบบรหิารทรพัยากรบคุคลกรงุเทพมหานครผูม้ผีล

สัมฤทธิ์สูงที่ส�านักงาน ก.ก. ก�าหนด) จึงไม่สามารถก�าหนดโครงการส�าหรับการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงได้

  -  ปัญหาด้านการเตรยีมความพร้อมบคุลากรเพือ่การทดแทนต�าแหน่งส�าคญั คอื กรงุเทพมหานคร

ยงัไม่มกีารก�าหนดระบบการทดแทนต�าแหน่งทีส่ามารถรองรบัการบรหิารก�าลงัคนในอนาคตของกรงุเทพมหานคร 

และยังไม่มีการก�าหนดกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของทุกสายงาน (ต้องเป็นไปตามระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครที่ส�านักงาน ก.ก. ก�าหนด) จึงไม่สามารถก�าหนดโครงการ/แผนงานในการ 

เตรียมความพร้อมของข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อทดแทนต�าแหน่งต่าง ๆ ได้ 

  -  ปัญหาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ คอื ปัจจบุนัการพฒันาทรพัยากรบคุคลผ่านทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศจะมีบทบาทเพิ่มมากข้ึน แต่ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครจ�านวนหนึ่งยังขาดความรู้ ทักษะ

ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท�างานเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังไม่ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น ระบบ e - Learning 

เป็นต้น

  -  ปัญหาด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) คือ การจัดการความรู้โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานต่าง ๆ ยังไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้ได้อย่างแท้จริง 

รวมทัง้ยงัขาดการถ่ายโอนความรูภ้ายในระบบราชการของกรงุเทพมหานครและการจดัการความรูใ้นแต่ละวชิาชพี 

เพื่อถ่ายเทความรู้ระหว่างบุคลากรใกล้เกษียณอายุราชการให้แก่คนรุ่นใหม่ในองค์กร

  -  ปัญหาด้านฐานข้อมลูทรพัยากรบคุคลของกรงุเทพมหานคร คอื ปัจจบุนักรงุเทพมหานครยงัไม่มี

ฐานข้อมลูกลางในการจดัเกบ็ข้อมลูต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วข้องกบัทรพัยากรบคุคลของกรงุเทพมหานคร เช่น ข้อมลูพืน้ฐาน

ส่วนบุคคล ประวัติการท�างาน ภาระผูกพัน รวมทั้งข้อมูลการพัฒนาซึ่งเป็นการจัดเก็บประวัติการศึกษา ฝึกอบรม 

ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ฯลฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวิเคราะห์และ

ก�าหนดทิศทางการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๒. สภำพกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มตำมแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ ๒๐ ปี 
 เมื่อพิจารณาจากกรอบตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) และ

แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ที่ผ่านมามีประเด็นส�าคัญที่ควรได้รับ 

การพิจารณาและปรับปรุง ได้แก่ 

  -  การผลักดันในการน�านโยบายและแผนงานไปสู่การปฏิบัติ และสอดคล้องเชื่อมโยงกันระหว่าง

แผนพฒันากรงุเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) และแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร รวมถงึ 

แผนเฉพาะด้านและแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงาน

  -  การศึกษาภารกิจในอนาคตของกรุงเทพมหานครที่อาจเปลี่ยนแปลงไป เพื่อก�าหนดกรอบความรู้ 

ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และทบทวนการก�าหนดสมรรถนะให้สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการ 

ตามแผนบริหารราชการการปรับเปลี่ยนของนโยบายการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม และการปรับรูปแบบ 

การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

  -  การก�าหนดคุณสมบัติและความสามารถเฉพาะต�าแหน่งให้มีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจง 

โดยเฉพาะการปฏบัิตหิน้าทีท่างวิชาชพีของแต่ละสาขา แต่ละสายงานเพือ่ให้ได้ทรพัยากรบคุคลของกรงุเทพมหานคร

ที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  -  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ

  -  การบรหิารเส้นทางอาชีพให้มคีวามชดัเจนเหมาะสม และเป็นรปูธรรมมากขึน้มกีารก�าหนดเส้นทาง 

อาชีพพิเศษส�าหรับคนที่ความรู้ความสามารถ ที่เรียกว่า “การบริหารคนเก่ง (Talent Management)” และ 

“การสร้างเส้นทางอาชีพที่เป็นเส้นทางด่วน (Fast Track) ส�าหรับทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร”

  -  เสรมิสร้างความสมดลุในชวีติตามแนวคดิองค์กรสขุภาวะ (Happy Workplace) เพือ่สร้างเสริม

ความสมดุลและความสุขในการท�างาน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรักและภูมิใจในการท�างาน อันจะส่งผลต่อการรับรู้

และความต้องการที่จะเข้าท�างานกับกรุงเทพมหานครในอนาคต

  -  เสริมภาพลักษณ์องค์กรในด้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร 

มีความรักภูมิใจในองค์กรของกรุงเทพมหานคร

 ท้ังนี้ กรุงเทพมหานครมีการด�าเนินการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ รวมทั้งมีการจัดท�า 

แผนเส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map) ไว้ รวมถงึการประเมนิผลและติดตามผลการฝึกอบรม/การพัฒนา 

ในบางเรือ่งจากผูบ้งัคบับญัชาของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม แต่ยงัไม่ได้ขยายออกไปยงัผูร้บับรกิารทีแ่ท้จรงิ คอื ประชาชน

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 นอกจากนี้ในการจัดการฝึกอบรมและพัฒนานั้นยังคงมีการจัดสรรงบประมาณและการด�าเนินการ

ฝึกอบรม/พัฒนาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

โดยตรงและหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครด้วย ท�าให้งบประมาณในด้านทรัพยากรบุคคล และ 

การพัฒนาบุคลากรกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงควรบูรณาการและก�าหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา

บคุลากรในด้านต่าง ๆ  ให้มคีวามเป็นเอกภาพและสอดคล้องตามยทุธศาสตร์ เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพในการพฒันา

และคุม้ค่าในการใช้งบประมาณอย่างแท้จรงิ และการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรของกรุงเทพมหานครให้มคีวาม

เป็นมืออาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ควรด�าเนินการควบคู่ทุกด้านไปทั้งในการพัฒนาและปลูกฝังบุคลากรที่มี 

อยู่ในปัจจุบัน และมุ่งส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะของบุคลากรรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาร่วมงาน 
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ในกรงุเทพมหานคร เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมของบคุลากรในอนาคตส�าหรบัวสิยัทศัน์กรงุเทพมหานครรองรบั

ความรู้ความสามารถเชิงดิจิทัลตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ซึ่งเป็นแม่บทหลักที่น�ามาเป็นกรอบการก�าหนด

แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

๓. ควำมท้ำทำยจำกภำยนอกและบริบทภำยในที่มีผลกระทบต่อกำรบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
 สภาพแวดล้อมและบริบทของประเทศและโลกปัจจุบันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ในด้านต่าง ๆ ซึ่งจ�าแนกออกเป็น ๗ ประเด็นหลัก ดังนี้

 ๑)  Industry 4.0 & Digital Age

 ๒)  Value Creation Economy & Thailand 4.0

 ๓)  Aging Society

 ๔)  Multi - Dimensional & Level Collaboration

 ๕)  รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ๖)  วิถีชีวิตประชาชน 

 ๗)  รูปแบบการเรียนรู้และการศึกษา 

 ซึ่งส ่งผลกระทบต่อสังคม/ประชาชน การให้บริการและรูปแบบการบริหารราชการของ

กรุงเทพมหานคร รวมทั้งส่งผลกระทบต่อข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ต้องเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

ที่จะเกิดขึ้น สรุปได้ดังนี้

	Industry	4.0	&	Digital	Age

	ผลกระทบ

สรุปประเด็นส�าคัญ

สังคม/ประชาชน

- การเปลีย่นแปลงโครงสร้างเศรษฐกจิไทยจากภาคการเกษตรไปสู่ภาคการบริการ มากขึน้ 

โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในทุกขั้นตอนการผลิต เปิดโอกาสให้ประเทศก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์และยุคดิจิทัล

-  เป็นโลกทีไ่ร้พรมแดนอย่างแท้จริง มกีารเชือ่มโยงการผลิต และการกระจายการผลิตผ่าน

ระบบดิจิทัล 

-  internet of things, Big Data

-  ความเหลือ่มล�า้ในสงัคมจะเพ่ิมขึน้ เพราะคนทีม่ทีกัษะในการใช้เทคโนโลยสูีงจะมรีายได้

เพิม่ข้ึน ส่วนคนท่ีไม่มทีกัษะหรอืมน้ีอยจะขาดรายได้หรอืรายได้น้อยลง ท�าให้เกดิช่องว่าง

ทางรายได้ของสังคมมากขึ้น 

-  จะมีเทคโนโลยี และหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่การท�างาน แรงงานของคน จะท�าให้คนมีการ

พัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น
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	ผลกระทบ

บริการและรูปแบบ

การบริหาร

ข้าราชการและ

บุคลากรภาครัฐ

-  ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการให้บริการประชาชน เพื่อลดอัตราก�าลัง แต่เพิ่ม

ประสิทธิภาพ และครอบคลุมการให้บริการที่กว้างมากขึ้น

-  เตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะและความรู ้ความสามารถ เพ่ือรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หรือลักษณะการท�างาน ต้องมุ่งไปสู่เป้าหมายที่สร้างคุณค่า 

ปรับรูปแบบบริการให้เหมาะสมกับวิถีการด�าเนินชีวิต และกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

ต่างวัฒนธรรม

	Value	Creation	Economy	&	Thailand	4.0

สรุปประเด็นส�าคัญ -  การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ 

“Value - based Economy” โดยการขบัเคลือ่นให้เกดิการเปลีย่นจากสนิค้า โภคภณัฑ์

ไปสูส่นิค้าเชิงนวัตกรรม เปลีย่นจากการขบัเคลือ่นประเทศด้วยภาคอตุสาหกรรมไปสูก่าร

ขบัเคลือ่นด้วยเทคโนโลยแีละความคดิสร้างสรรค์ และเปลีย่นจากเน้นภาคการผลติสนิค้า

ไปสู่เน้นภาคบริการมากขึ้น

-  การปรับเปลี่ยนประเทศ จากประเทศไทย ๑.๐ ที่เน้นเกษตรกรรมและหัตถกรรม 

เป็นประเทศไทย ๒.๐ ที่เน้นเรื่อง Import Substitution เป็นประเทศไทย ๓.๐ เน้น

อุตสาหกรรมหนักที่มีความซับซ้อน และประเทศไทย ๔.๐ โดยปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือ “Value - based Economy”

-  นโยบายของรัฐบาล โดยเน้นสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และเชื่อมต่อประชาคมโลก

	ผลกระทบ

สังคม/ประชาชน

บริการและรูปแบบ

การบริหาร

ข้าราชการและ

บุคลากรภาครัฐ

-  ประชาชนรู้จักใช้เทคโนโลยีมาสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างเครือข่าย สร้างนวัตกรรม 

น�าไปสู่การผลิต แล้วท�างานน้อยแต่ได้ผลผลิตมากขึ้น

-  โอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล

-  ปรับเปลี่ยนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง

-  ปรับรูปแบบการให้บริการ ให้มีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยการน�าเทคโนโลยี 

ที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ 

-  พฒันาศกัยภาพของตนเอง ให้สอดคล้องกบับรบิทโดยการปรบัเปลีย่นพฤตกิารณ์ในการ

เรียนรู้ ค้นคว้าหาความรู้ และรักการเรียนรู้
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	Aging	Society

สรุปประเด็นส�าคัญ -  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุเป็นประชากรสูงวัยประเทศไทยก�าลังอยู่ในช่วงการ 

เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ในขณะที่ประชากร 

วัยท�างานมีแนวโน้มลดลง และเข้าสู่ประชากรวัยท�างานที่เป็นคน Gen - Y (เกิดในช่วงปี  

พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๔๐) 

-  การก้าวเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย ุและจะเป็นสงัคมผูส้งูอายอุย่างสมบรูณ์ เมือ่สิน้สดุแผนพฒันา

เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒

	ผลกระทบ

สังคม/ประชาชน

บริการและรูปแบบ

การบริหาร

ข้าราชการและ

บุคลากรภาครัฐ

-  วัยแรงงานต้องแบกรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุ

-  ประเทศจะมีรายได้จากภาษีลดน้อยลง เพราะมีวัยแรงงานน้อยลง แต่จะมีค่าใช้จ่าย 

ที่ต้องดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น

-  ผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตรหลานจะถูกทอดทิ้งและเป็นภาระให้สังคมเพิ่มขึ้น

-  มีโครงสร้างและเครื่องมือที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถท�างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

-  ให้ความส�าคัญกับการบริการที่อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ

-  ต้องเตรียมความพร้อม ปรับปรุงหลักสูตร จัดกระบวนการเรียนรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้

ให้สอดคล้องกับกลุ่มคนในวัยต่าง ๆ

-  เตรียมการให้มีความรู้ด้านการให้บริการผู้สูงอายุ

-  สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดูแลผู้สูงอายุ

-  ต้องปรับแผนงานโครงการในการบริหารจัดการเมือง เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เช่น  

การออกแบบอาคาร การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสขุ 

การดูแลด้านสวัสดิการ เป็นต้น

	Multi	-	Dimensional	&	Level	Collaboration

	ผลกระทบ

สรุปประเด็นส�าคัญ

สังคม/ประชาชน

-  ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางภมูภิาคอาเซยีน และมคีวามร่วมมอืกับประเทศต่าง ๆ  ในหลายด้าน 

เช่น เศรษฐกิจ ความมั่นคง การบริหารมหานคร สิ่งแวดล้อม เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 

ทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนา

-  สังคมพหุวัฒนธรรม มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม ส่งผลกระทบต่อ

วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ด้านความมั่นคง และความปลอดภัย

-  การท�างานหลายเสา โดยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

และภาคประชาสังคมต่าง ๆ
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	ผลกระทบ

บริการและรูปแบบ

การบริหาร

ข้าราชการและ

บุคลากรภาครัฐ

-  รูปแบบการบริการต้องมีความหลากหลาย มีการประสานความร่วมมือของหน่วยงาน

ต่าง ๆ

-  ต้องมีทักษะในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในหลายระดับ หลายด้าน และ

หลายมิติ เช่น การท�าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กร และระหว่างเมือง

	รูปแบบการบริหารภาครัฐ

สรุปประเด็นส�าคัญ -  การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการมุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้เกิด

นวตักรรมการบรกิารทีป่ระชาชนและผูเ้กีย่วข้องสามารถเข้าถงึบรกิารได้ รวมทัง้การหล่อ

หลอมวิธีการท�างานของหน่วยงาน ส่วนราชการ ให้เป็นเสมือนองค์กรเดียวกัน โดยให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�าหนดแนวทางการพัฒนาวิธีการบริหารจัดการท่ีท�าให้ตรง

ต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน

	ผลกระทบ

สังคม/ประชาชน

บริการและรูปแบบ

การบริหาร

ข้าราชการและ

บุคลากรภาครัฐ

-  มีการเช่ือมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ (Internet ๐f things & Mobility) เป็นการเชื่อมต่อ

ข้อมูลจากอุปกรณ์ดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และ

อ�านวยความสะดวกต่อประชาชน

-  น�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐ เพื่อให้ 

ประชาชนทุกคนได้รับบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงกับความต้องการของประชาชน 

และทกุคนสามารถเข้าถงึบริการได้โดยไม่มข้ีอจ�ากดัทางกายภาพ พ้ืนที ่และภาษา ตลอดจน 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ

ภาครัฐ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ

-  ยกระดับความรู้และทักษะบุคลากรภาครัฐ เพื่อสอดรับกับการท�างานในรูปแบบองค์กร

ดจิทิลั โดยบคุลากรภาครฐัสามารถใช้เทคโนโลยดีจิทิลัในกระบวนการท�างาน จนสามารถ

ปรับเปลี่ยนตนเองจากผู้ใช้ (user) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม  

เพื่อปรับเปลี่ยนตนเองไปท�างานที่มีคุณค่าสูงขึ้น (high value job)
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	วิถีชีวิตประชาชน

สรุปประเด็นส�าคัญ -  เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา มีอิทธิพลต่อรูปแบบ 

การด�าเนนิชีวิตของประชาชน ท�าให้ยากต่อการคาดเดาถงึวถิชีวีติของประชาชนในระยะยาว 

กิจกรรมของประชาชนในระยะยาว กิจกรรมของประชาชนจะอยู่บนระบบออนไลน์

มากขึ้น เช่น การสื่อสาร การซื้อ - ขายสินค้า การท�าธุรกรรมทางการเงิน และการดูแล

สุขภาพ เป็นต้น

-  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อก้าวไปอยู่ในกลุ่มที่แข่งขันด้วยนวัตกรรม  

โดยอาศัยประสิทธิภาพในภาครัฐและภาคเอกชน 

-  ปัจจัยก�าลังคนราคาถูกและปัจจัยทุนด้วยการน�าเข้าจากต่างประเทศเป็นตัวขับเคล่ือน 

มากกว่าการใช้เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ

	ผลกระทบ

สังคม/ประชาชน

บริการและรูปแบบ

การบริหาร

ข้าราชการและ

บุคลากรภาครัฐ

-  กิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม ต้องอาศัยเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ประชาชนจ�านวนมากปรับ

เปลี่ยนบทบาทจากผู้บริโภคมาเป็นผู้ผลิต โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือท�าให้เกิดผลผลิต

และรายได้มากขึ้น

-  ต้องพัฒนาศักยภาพของคนในสังคม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการ

สร้างศักยภาพ ยกระดับคนไม่สู่สังคมฐานความรู้ให้มีความสามารถขยับไปสู่การผลิต 

ที่ใช้เทคโนโลยีหรือรู้จักเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารในการประกอบอาชีพมากขึ้น

-  ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการและการบริหารผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ใช้เอกสาร

น้อยลง

-  มีการปรับตัวให้มีความพร้อมทั้งความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ตระหนักรู้เท่าทัน

และสามารถปฏิบัติงานรองรับรูปแบบบริการประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป

-  มีแนวโน้มสูญเสียก�าลังคนผู้มีความรู ้ความสามารถออกจากระบบราชการมากขึ้น  

เพราะขาดระบบกลั่นกรองหรือระบบจูงใจคนเก่งให้อยู่ท�างาน
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	รูปแบบการเรียนรู้และการศึกษา

สรุปประเด็นส�าคัญ -  การเรียนรู้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา

-  ตั้งค�าถามให้คิด ค้นคว้า และประสานความร่วมมือระหว่างผู้เรียน

-  การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

-   เนื้อหาในการเรียนการสอน มีความกว้างและลึก

-  สงัคมแห่งการเรยีนรูปั้จจบุนัมกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิารณ์ในการเรยีนรู ้ค้นคว้าหาความรู ้

และรักการเรียนรู้และต้องมีทักษะในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในหลาย

ระดับ หลายด้าน และหลายมิติ

	ผลกระทบ

สังคม/ประชาชน

บริการและรูปแบบ

การบริหาร

ข้าราชการและ

บุคลากรภาครัฐ

-  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา

-  ประชาชนที่ไม่ปรับตัว จะเกิดการเสียโอกาสในการสร้างหรือเข้าถึงรายได้

-  มีการบริหารจัดการทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ตอบสนองต่อวิธีการ

ที่ได้พัฒนาขึ้น

-  การบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยจัดล�าดับความจ�าเป็นในการใช้ 

งบประมาณอย่างคุ้มค่า

-  พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา สนใจใฝ่รู้ เรียนรู้รอบด้าน สามารถบูรณาการความรู้ น�ามา

ใช้ในการท�างานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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บทที่ ๔

กรอบชี้น�ำกำรพัฒนำ

วิสัยทัศน์ 
 ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเป็นมืออาชีพในการให้บริการประชาชน (BMAPro 21st)  

มุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชีย

พันธกิจ
 พัฒนาศักยภาพของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครในทุกด้านให้พร้อม

เป็นมืออาชีพ

เป้ำประสงค์หลัก
 พฒันาทรพัยากรบคุคลของกรงุเทพมหานครให้สามารถท�างานได้ ท�างานด ีมผีลงานโดดเด่น พฒันา

ผู้อื่นได้ พร้อมเป็นผู้น�าและสามารถบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

นิยำมศัพท์
 การพัฒนาทรพัยากรบคุคลของกรงุเทพมหานครให้สามารถท�างานได้	ท�างานด	ีมผีลงานโดดเด่น	

พัฒนาผู้อื่นได้	พร้อมเป็นผู้น�า ตามเป้าประสงค์ที่ก�าหนดมีนิยาม ดังนี้

  -  ท�างานได้	(Be	able	to	work) หมายถึง ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความรู ้

ความเข้าใจเบื้องต้น สามารถปฏิบัติงานได้ โดยต้องอยู่ภายใต้การก�ากับหรือระเบียบ แนวทางที่ราชการก�าหนด

อย่างเคร่งครัด และสามารถปฏิบัติงานที่ไม่ยุ่งยาก

  -  ท�างานด	ี(Well	-	Performed) หมายถงึ ข้าราชการและบคุลากรของกรงุเทพมหานครมคีวาม

รูค้วามเข้าใจและทักษะในระดบัด ีสามารถปฏบิติังานได้ดี ถกูต้อง บรรลเุป้าหมายของงาน (Output) และสามารถ

แก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากได้ด้วยตนเอง

  -  มีผลงานโดดเด่น	 (Outstanding	 Performance)	หมายถึง ข้าราชการและบุคลากรของ

กรุงเทพมหานครมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในระดับดีมาก สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว บรรลุ

เป้าหมายของงาน (Output) และสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงวิธีการท�างานของส่วนราชการ/หน่วยงานให้มี 

ผลสัมฤทธิ์ (Outcome) อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

  -  พัฒนาผู้อื่นได้	(Coaching	Others) หมายถึง ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร 

มีความรู้ ความเข้าใจ เชี่ยวชาญในงาน มีทักษะการส่ือสาร สามารถถ่ายทอดหรือให้ค�าปรึกษาแนะน�า รับฟัง 

ความคิดเห็นและสอนผู้อื่นให้สามารถปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
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  -  พร้อมเป็นผูน้�า	(Superior	Leadership)	ผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นผู้มวีสัิยทศัน์ สามารถ
ก�าหนดเป้าหมาย วางแผนงาน และกระจายงานให้ทมีงานได้อย่างเหมาะสม มภีาวะผูน้�า สามารถสร้างทมีงานทีด่ี 
สร้างแรงบันดาลใจ โดยสามารถบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 สมรรถนะพงึประสงค์	(BMAPro	21st	Competency	Model) หมายถึง สมรรถนะของทรัพยากร
บุคคลของกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ ๒๑ ที่เป็นมืออาชีพ ประกอบด้วย
  -  สมรรถนะหลักข้าราชการกรุงเทพมหานคร (Core Competency)
  -  สมรรถนะประจ�าผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (Managerial Competency)
  -  สมรรถนะประจ�ากลุ่มงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (Common Functional  
Competency) ซึ่งต้องมีการทบทวนและพัฒนาให้รองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยน�าสมรรถนะ
ประจ�ากลุม่งาน แนวทางการพฒันาตามสายอาชพี (Training Road Map) และสมรรถนะของคนในศตวรรษที	่๒๑	
ซึ่งประกอบด้วย 4C1D ดังนี้
   -  Critical Thinking Doing and Problem - Solving : ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
   -  Creativity : ทักษะการสร้างสรรค์
   -  Communication : ทักษะการสื่อสาร
   -  Collaboration : ทักษะการร่วมมือ
   -  Digital Literacy : ทกัษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยดิีจิทลัมาใช้ในการพัฒนามาพิจารณา
ทบทวนร่วมกันและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
 ศนูย์การประเมนิสมรรถนะทรพัยากรบคุคลของกรุงเทพมหานครในศตวรรษที	่๒๑	(BMAPro	21st	
Assessment	 Center)	หมายถึง ศูนย์ที่จัดต้ังข้ึนเพ่ือรวบรวม ศึกษา ออกแบบสร้างเคร่ืองมือ และประเมิน
สมรรถนะของทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
 การพฒันาทรพัยากรบคุคลของกรงุเทพมหานครโดยรปูแบบการเรยีนรูแ้ละพฒันา	Model	70	:	20	:	10	
หมายถงึ รปูแบบการเรยีนรูแ้ละพฒันาซึง่มลีกัษณะแบ่งการเรยีนรูแ้ละพฒันาออกเป็น ๓ แบบ โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่
ให้ทรพัยากรบุคคลของกรงุเทพมหานครได้เรยีนรูไ้ด้อย่างเต็มทีแ่ละมปีระสทิธภิาพสงูทีส่ดุ ก�าหนดเป็นแนวทางไว้ 
ดังนี้
  -  70% ของการเรยีนรูแ้ละพฒันามาจากการลงมอืท�า ได้ทดลองท�า (Experiential Learning) คอื
การเรยีนรูผ่้านประสบการณ์จากการท�างานจรงิ ซึง่ถ้าก�าหนดแนวทางในการเรยีนรูด้้วยวธินีีจ้ะต้องมกีารออกแบบ
ให้การท�างานทุกวันของทรัพยากรบุคคลมีโอกาสได้เรียนรู้จากหน้างานจริง ๆ ตลอดเวลาหรืออาจจะมาจากการ
ได้รับมอบหมายงานใหม่ ๆ ซึ่งต้องลงมือท�า หรือเป็นการได้รับโอกาสในการท�างานใหม่ ๆ จากหัวหน้า เป็นต้น 
รวมทั้งต้องมีการจัดท�าคู่มือในการท�างาน เอกสารต่างๆ ที่ท�าให้พนักงานสามารถที่จะค้นหาและเรียนรู้ด้วยตนเองได้
  -  20% ของการเรยีนรูแ้ละพฒันาจากบคุคลอืน่ ๆ  คอื เร่ืองของการ Coaching การได้รับ Feedback 
จากหัวหน้าของตนเอง หรือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการท�างาน ในบางครั้งก็สามารถใช้การประชุมทีม เพื่อที่จะ
ได้เรียนรู้ซึงกันและกันในทีมงาน ซึ่งวิธีการเหล่านี้ก็ถือเป็นการเรียนรู้จากบุคคลอื่น ๆ รอบข้าง
  -  10% ของการเรียนรู้และพัฒนาจากการเข้าการฝึกอบรม สัมมนา อย่างเป็นทางการทั้ง รูปแบบ 
Classroom training หรือ E - Learning
 รูปแบบการเรียนรู้นี้จะเน้นการฝึกอบรม สัมมนา อย่างเป็นทางการน้อยมาก คือ แค่เพียง 10% 
เท่านั้น เพราะเชื่อว่าการที่คนเราจะได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องนั้น ๆ ได้จริง ๆ นั้น ไม่ใช่มาจากการฝึกอบรม แต่จะ
มาจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง และจากผู้อื่นที่มีประสบการณ์ตรงมากกว่าจากการเข้าห้องเรียน
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บทที่ ๕

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของกรุงเทพมหำนคร 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้บรรลุเป้าประสงค์สามารถท�างานได้ ท�างานดี 

มีผลงานโดดเด่น พัฒนาผู้อื่นได้ พร้อมเป็นผู้น�าและสามารถบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

“ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเป็นมืออาชีพในการให้บริการประชาชน (BMAPro 21st) มุ่งสู่การเป็น

มหานครแห่งเอเชยี” มกีารวเิคราะห์เป้าประสงค์หลกัและปัจจยัสูค่วามส�าเรจ็เพือ่ก�าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาฯ 

ดังนี้

ปจัจยัสูค่วามสาํเรจ็

กรอบสมรรถนะที่คาดหวัง BMAPro 21st

เพื่อกําหนดเป็นจุดมุ่งหมายของการพัฒนา 

่

เป้าประสงค์หลัก กลไกการประเมิน Training Need

การกําหนดแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับรายบคคล
พร้อมเครื่องมือประเมินผลสมรรถนะ

การจัดใหม้กีารพัฒนาบุคลากรแบบ 70:20:10 
(O th j b t i i C h M t t i i )

พัฒนาทรัพยากร

บุคคลของ

พัฒนาทรัพยากร

บุคคลของ

การกาหนดแผนพฒนาใหเหมาะสมกบรายบุคคล

(จัดทาํ IDP) และวิธีการพัฒนาที่สอดคล้องกับภาระงาน

รายงานสนับสนนการตัดสินใจของผ้บริหารเพื่อสะท้อน(On the job training : Coach, Mentor : training)

ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ และเหมาะสมกับรายบุคคล 

(ซ่อม/สร้าง/ยกระดับสมรรถนะ) 

พร้อมการติดตามประเมินผล)

กรงุเทพมหานคร

ใหส้ามารถทํางานได้ 

ทํางานดี

กรงุเทพมหานคร

ใหส้ามารถทํางานได้ 

ทํางานดี

รายงานสนบสนุนการตดสนใจของผูบรหารเพอสะทอน

สถานการณ์ด้านสมรรถนะของบุคลากร

การจัดกิจกรรมพัฒนาและสรุปประเมินผลการพัฒนา

หลักสูตร Offline และหลักสตูร Online 

ที่สนับสนุน Micro Learning และ

S lf P d L i ี่ ้ ั

พ้ืนที่ที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ และพื้นที่

สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบเครือขา่ย 

(Physical & Digital Learning Space)

 มผีลงานโดดเด่น 

พัฒนาผูอ้ืน่ได้ 

พร้อมเปน็ผน้ํา และ

 มผีลงานโดดเด่น 

พัฒนาผูอ้ืน่ได้ 

พร้อมเปน็ผน้ํา และSelf-Paced Learning ทีสอดคลองกบกรอบ

สมรรถนะและมีหลักสูตรเพ่ิมเติมตามบริบทที่

เปลี่ยนแปลง

(Physical & Digital Learning Space)พรอมเปนผนูา และ

สามารถบรหิารตาม

หลกัธรรมาภบิาล

พรอมเปนผนูา และ

สามารถบรหิารตาม

หลกัธรรมาภบิาล เครือข่าย/พนัธมิตรภายนอก

ท่ีรว่มขับเคล่ือนกลไกการพัฒนา

บคลากรมีความสข

Coach ที่ร่วมพัฒนาบุคลากร โดยมีกลไกในการจูงใจ

ที่เหมาะสมและไมก่ระทบภาระงานหลัก

บรรยากาศ วัฒนธรรมองค์กร ทีก่ระตุ้นเร้า

ทรวมขบเคลอนกลไกการพฒนา

3

บุคลากรมความสุข 
มีความรักความผูกพันองค์กร

มุ่งมั่นที่จะพฒันาตนเอง พัฒนา
หน่วยงาน

นักทรพัยากรบุคคลและผู้บริหาร

ของหน่วยงานท่ีมคีวามเข้าใจ 

มคีวามสามารถในการร่วมพฒันาบุคลากร

ุ

ให้เกิดการเรียนรู้ ปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม

ที่ยกระดับคุณค่างานอย่างต่อเน่ือง

การวิเคราะห์เป้าประสงค์หลักและปัจจัยสู่ความส�าเร็จ

เพื่อก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร	(พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๖๕)
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25แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) BM
AHRD PLAN

2 0 1 8 - 2 0 2 2



26 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)BM
AHRD PLAN

2 0 1 8 - 2 0 2 2

ยุทธศาสตร์ที่	๑	พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์

เป้าประสงค์	 ยกระดับศักยภาพของทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับสมรรถนะพึงประสงค์

	 กลยุทธ์	 ตัวชี้วัดกลยุทธ์	 ค่าเป้าหมาย	 หน่วยงาน	 หน่วยงาน
	 	 	 	 ผู้รับผิดชอบหลัก	 ที่เกี่ยวข้อง

๑.๑ ทบทวน และ

พัฒนา สมรรถนะ

พึงประสงค์ พร้อม

แนวทางการพัฒนา

ความก้าวหน้าใน

สายอาชีพ (Career 

Development)

๑. กรุงเทพมหานครมีสมรรถนะพึงประสงค ์ ๓๕ กลุ่มงาน สกก. ทุกหน่วยงาน

(BMAPro 21st Competency Model)๑ 

ครบทุกกลุ่มงาน 

๒. กรุงเทพมหานครมีเส้นทางพัฒนาใน ๓๕ กลุ่มงาน สพข. ทุกหน่วยงาน

สายอาชีพ (Training Roadmap)  

๓. กรุงเทพมหานครมีหลักสูตรการพัฒนา ๓๕ กลุ่มงาน สพข. ทุกหน่วยงาน

สมรรถนะพึงประสงค์ของทรัพยากรบุคคล

ของกรุงเทพมหานคร 

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมายรายปี
	๒๕๖๑	 ๒๕๖๒	 ๒๕๖๓	 ๒๕๖๔	 ๒๕๖๕

๑. ออกแบบสมรรถนะพึงประสงค์ (BMAPro 21st 
Competency Model)
๒. จัดท�าแนวทางการพัฒนาและหลักสูตร
ตามสายอาชีพ (Training Road Map)
๓. จัดท�าและพัฒนาหลักสูตรการสร้างสมรรถนะ
พึงประสงค์ (4C1D)๒  
 ๓.๑ หลักสูตรส�าหรับข้าราชการที่มีอายุราชการ
น้อยกว่า ๓ ปี     
 ๓.๒ หลักสูตรส�าหรับข้าราชการที่มีอายุราชการ 
๓ - ๑๐ ปี
 ๓.๓ หลักสูตรส�าหรับข้าราชการที่มีอายุราชการ 
๑๑ - ๒๐ ปี      
 ๓.๔ หลักสูตรส�าหรับข้าราชการที่มีอายุราชการ

มากกว่า ๒๐ ปีขึ้นไป 

 ๑๒ ๑๒ ๑๑   สกก. 
 กลุ่มงาน กลุ่มงาน กลุ่มงาน   ทุกหน่วยงาน
  ๑๒ ๑๒ ๑๑  สพข.
  กลุ่มงาน กลุ่มงาน กลุ่มงาน  ทุกหน่วยงาน
  ออกแบบ พัฒนา พัฒนา พัฒนา สพข.
  หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร 

๑ สมรรถนะพงึประสงค์	(BMAPro	21st	Competency	Model) หมายถงึ สมรรถนะของทรพัยากรบคุคลของกรงุเทพมหานคร 
 ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่เป็นมืออาชีพ
๒ สมรรถนะของคนในศตวรรษที่ ๒๑ (4C1D)
   - Critical Thinking Doing and problem - Solving: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
   - Creativity : ทักษะการสร้างสรรค์
   - Communication : ทักษะการสื่อสาร
   - Collaboration : ทักษะการร่วมมือ
   - Digital Literacy : ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล



27แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) BM
AHRD PLAN

2 0 1 8 - 2 0 2 2

ยุทธศาสตร์ที่	๑	พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์

เป้าประสงค์	 ยกระดับศักยภาพของทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับสมรรถนะพึงประสงค์

	 กลยุทธ์	 ตัวชี้วัดกลยุทธ์	 ค่าเป้าหมาย	 หน่วยงาน	 หน่วยงาน
	 	 	 	 ผู้รับผิดชอบหลัก	 ที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ พัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

ของกรุงเทพมหานคร

ให้มีความรู้ ทักษะ

และสมรรถนะ

พึงประสงค์ 

(BMAPro 21st 

Competency 

Model)

๑. ร้อยละความส�าเร็จของการพัฒนา ร้อยละ ๖๐ สพข. สยป./สกก./

ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร   สพข./

(70:20:10)๓ (รวม ๑๐ วัน/คน/ปี)   ทุกหน่วยงาน

๒. จ�านวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น  ๑,๐๐๐ คน สพข. ทุกหน่วยงาน

Coach, Mentor 

แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมายรายปี
	๒๕๖๑	 ๒๕๖๒	 ๒๕๖๓	 ๒๕๖๔	 ๒๕๖๕

 ตามความจ�าเป็น และ/หรือนโยบายผู้บริหาร สพข.

 ๔ เพิ่มขึ้น  เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น  เพิ่มขึ้น สพข.

 วิชา  ๔  ๔ ๔  ๔

  วิชา วิชา วิชา วิชา

๓ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (รวม ๑๐ วัน/คน/ปี) มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาด้วยรูปแบบการเรียนรู้และ 
 พัฒนาตาม Model 70:20:10 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้อย่างเต็มที่และ 
 มีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย

  - 70% ของการเรยีนรูแ้ละพฒันามาจากการลงมอืท�า ได้ทดลองท�า (Experiential Learning) คอื การเรยีนรูผ่้าน
ประสบการณ์จากการท�างานจรงิ ซึง่แนวทางในการเรยีนรูด้้วยวธินีีจ้ะต้องมกีารออกแบบให้มโีอกาสได้เรยีนรูจ้ากหน้างานจรงิ ๆ  
ตลอดเวลาหรืออาจจะมาจากการได้รับมอบหมายงานใหม่ หรือโอกาสท�างานใหม่จากหัวหน้า เป็นต้น รวมทั้งต้องมีการจัดท�า
คู่มือในการท�างาน เอกสารต่าง ๆ ที่ท�าให้สามารถที่จะค้นหาและเรียนรู้ด้วยตนเองได้
  - 20% ของการเรยีนรูแ้ละพฒันาจากบคุคลอืน่ ๆ  คอื เรือ่งของการ Coaching การได้รบั Feedback จากหวัหน้าของ
ตนเอง หรือจากบคุคลทีเ่กีย่วข้องในการท�างาน ในบางครัง้กส็ามารถใช้การประชมุทมี เพือ่ทีจ่ะได้เรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัในทมีงาน 
ฯลฯ ซึ่งวิธีการเหล่านี้ก็ถือเป็นการเรียนรู้จากบุคคลอื่น ๆ รอบข้าง

   - 10% ของการเรียนรู้และพัฒนาจากการเข้าการฝึกอบรม สัมมนา อย่างเป็นทางการทั้ง Classroom Training  
 หรือ e - Learning

๔. ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรตามความจ�าเป็น 

และ/หรือนโยบายผู้บริหาร 

๕. ทบทวนและจัดท�าหลักสูตรการเรียนรู้ Online



28 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)BM
AHRD PLAN

2 0 1 8 - 2 0 2 2

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมายรายปี
	 ๒๕๖๑	 ๒๕๖๒	 ๒๕๖๓	 ๒๕๖๔	 ๒๕๖๕

๑. การพัฒนาเทคนิค 

Coaching, Mentoring

๒. การประเมินผลการพัฒนา

ด้วยเทคนิคการ Coaching

๓. พัฒนาข้าราชการตาม

สมรรถนะพึงประสงค์ของคน

ในศตวรรษที่ ๒๑ (4C1D)

 ๓.๑ ข้าราชการที่มี

อายุราชการน้อยกว่า ๓ ปี

 ๓.๒ ข้าราชการที่มี

อายุราชการ ๓ - ๑๐ ปี

 ๓.๓ ข้าราชการที่มี

อายุราชการ ๑๑ - ๒๐ ปี

 ๓.๔ ข้าราชการที่มีอายุราชการ

มากกว่า ๒๐ ปีขึ้นไป

๔. พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

กรุงเทพมหานครตาม

สมรรถนะวิชาชีพแต่ละสายงาน

๕. การเรียนรู้ผ่านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Mobile 

application, Video Conference, 

e - learning เป็นต้น

๖. สร้างความเข้าใจในบทบาท 

แนวคิดทางการบริหารทรัพยากร

บุคคลให้กับผู้ปฏิบัติงานด้าน

ทรัพยากรบุคคล

๗. พัฒนาทรัพยากรบุคคลตาม

หลักสูตรตามความจ�าเป็น และ/

หรือนโยบายผู้บริหาร

 ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ สพข. 

 คน คน คน คน คน

  ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๐ สพข./

  ของผู้ผ่าน ของผู้ผ่าน ของผู้ผ่าน ของผู้ผ่าน ทุกหน่วยงาน

  การพัฒนา การพัฒนา การพัฒนา การพัฒนา

  ของปีที่ ของปีที่ ของปีที่ ของปีที่

  ผ่านมา ผ่านมา ผ่านมา ผ่านมา

  ไม่ต�่ากว่า เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น สพข.

  ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐

  ของกลุ่ม

  เป้าหมาย

  ผ่านเกณฑ์

  การพัฒนา

  ตามที่

  ก�าหนด

   ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า สพข./

   ๕ สายงาน ๕ สายงาน ๕ สายงาน ทุกหน่วยงาน

  ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๖๐ สพข./

  ของบุคลากร ของบุคลากร ของบุคลากร ของบุคลากร ทุกหน่วยงาน

  ในหน่วยงาน ในหน่วยงาน ในหน่วยงาน ในหน่วยงาน

  ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า สกก. 

  ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐

  ของ ของ ของ ของ

  หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน

 ตามความจ�าเป็น และ/หรือนโยบายผู้บริหาร สพข.



29แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) BM
AHRD PLAN

2 0 1 8 - 2 0 2 2

ยุทธศาสตร์ที่	๑	พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์

เป้าประสงค์	 ยกระดับศักยภาพของทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับสมรรถนะพึงประสงค์

	 กลยุทธ์	 ตัวชี้วัดกลยุทธ์	 ค่าเป้าหมาย	 หน่วยงาน	 หน่วยงาน
	 	 	 	 ผู้รับผิดชอบหลัก	 ที่เกี่ยวข้อง

๑.๓ พัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

ของกรุงเทพมหานคร

ให้พร้อมเข้าสู่

ยุคองค์กรดิจิทัล

๑. ระดับความส�าเร็จในการก�าหนด ร้อยละ ๑๐๐ สกก.  สยป.

มาตรฐานความรู้และสมรรถนะ

การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ

กรุงเทพมหานคร 

๒. ร้อยละของจ�านวนข้าราชการ ร้อยละ ๘๐ สยป. ทุกหน่วยงาน

กรุงเทพมหานครทั้งหมดได้รับการ

ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

๓. ร้อยละของจ�านวนข้าราชการ ร้อยละ ๘๐ สยป. ทุกหน่วยงาน

กรุงเทพมหานครด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ที่ทดสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมายรายปี
	๒๕๖๑	 ๒๕๖๒	 ๒๕๖๓	 ๒๕๖๔	 ๒๕๖๕

๑. ก�าหนดมาตรฐานความรู้ความสามารถ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับ

สมรรถนะ (Core Competency and 

Functional Competency)

๒. พัฒนาข้าราชการกลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

ให้สามารถใช้ระบบงานและข้อมูลได้ด้วย

ทักษะความรู้ความเข้าใจเชิงเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Literacy)

๓. พัฒนาข้าราชการกลุ่มนักเทคนิคให้มีความรู้

ความสามารถตามระดับมาตรฐานวิชาชีพ

  ร้อยละ     สกก./สยป.

  ๑๐๐    

   ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ สยป. 

  ๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐

  ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ สยป. 

  ๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ 



30 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)BM
AHRD PLAN

2 0 1 8 - 2 0 2 2

ยุทธศาสตร์ที่	๑	พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์

เป้าประสงค์	 ยกระดับศักยภาพของทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับสมรรถนะพึงประสงค์

	 กลยุทธ์	 ตัวชี้วัดกลยุทธ์	 ค่าเป้าหมาย	 หน่วยงาน	 หน่วยงาน
	 	 	 	 ผู้รับผิดชอบหลัก	 ที่เกี่ยวข้อง

๑.๔ ส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม

ตามหลัก

ธรรมาภิบาล

๑. ร้อยละความส�าเร็จในการพัฒนา ร้อยละ ๖๐  สกก. ทุกหน่วยงาน

และขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม

ตามหลักธรรมาภิบาล

๒. จ�านวนทรัพยากรบุคคลของ ไม่น้อยกว่า สกก. ทุกหน่วยงาน

กรุงเทพมหานครที่กระท�าผิดและ ร้อยละ ๕/ปี

ถูกด�าเนินการทางวินัยลดลง เมื่อเทียบกับ

 ปีที่ผ่านมา 

๓. ร้อยละของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๗๐ สกก. ทุกหน่วยงาน 

ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะหลักด้าน

คุณธรรมจริยธรรมตามเกณฑ์ที่ 

ส�านักงาน ก.ก. ก�าหนด 

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมายรายปี
	๒๕๖๑	 ๒๕๖๒	 ๒๕๖๓	 ๒๕๖๔	 ๒๕๖๕

๑. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล

๒. การส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ

กรุงเทพมหานคร

๓. การประเมินสมรรถนะหลักด้านคุณธรรม

จริยธรรมตามเกณฑ์ที่ ส�านักงาน ก.ก. ก�าหนด

 ไม่น้อยกว่า  สกก./

 ๒ ครั้ง/ปี/หน่วยงาน ทุกหน่วยงาน

 ไม่น้อยกว่า  สกก./

 ๒ ครั้ง/ปี/หน่วยงาน ทุกหน่วยงาน 

ร้อยละ

๗๐

ของผู้ถูก

ประเมิน

ผ่าน

เกณฑ์

ตาม

ที่ สกก. 

ก�าหนด

ร้อยละ

๗๐

ของผู้ถูก

ประเมิน

ผ่าน

เกณฑ์

ตาม

ที่ สกก. 

ก�าหนด

ร้อยละ

๗๐

ของผู้ถูก

ประเมิน

ผ่าน

เกณฑ์

ตาม

ที่ สกก. 

ก�าหนด

ร้อยละ

๗๐

ของผู้ถูก

ประเมิน

ผ่าน

เกณฑ์

ตาม

ที่ สกก. 

ก�าหนด

ร้อยละ

๗๐

ของผู้ถูก

ประเมิน

ผ่าน

เกณฑ์

ตาม

ที่ สกก. 

ก�าหนด

สกก./

ทุกหน่วยงาน



31แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) BM
AHRD PLAN

2 0 1 8 - 2 0 2 2

ยุทธศาสตร์ท่ี	๒	พัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้น�าในการปฏิบัติภารกิจ	

	 	 ของเมืองในอนาคต

เป้าประสงค์	ยกระดับขีดความสามารถของนักบริหารให้พร้อมปฏิบัติงานในการบริหารเมืองอย่างเหมาะสม

	 กลยุทธ์	 ตัวชี้วัดกลยุทธ์	 ค่าเป้าหมาย	 หน่วยงาน	 หน่วยงาน
	 	 	 	 ผู้รับผิดชอบหลัก	 ที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ เสริมสร้างและ

พัฒนาสมรรถนะ/

ทักษะด้านการบริหาร

ของนักบริหาร

ให้เหมาะสม

กับการปฏิบัติงาน

ร้อยละความส�าเร็จในการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ ๔๐* สพข.  ทุกหน่วยงาน

ผู้น�าทุกระดับสู่มหานครแห่งเอเชีย 

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมายรายปี
	๒๕๖๑	 ๒๕๖๒	 ๒๕๖๓	 ๒๕๖๔	 ๒๕๖๕

๑. ออกแบบ/ทบทวนสมรรถนะพึงประสงค์

ของนักบริหารกรุงเทพมหานคร

๒. จัดท�าหลักสูตรการพัฒนานักบริหาร

กรุงเทพมหานคร

๓. การพัฒนานักบริหารกรุงเทพมหานคร

 ร้อยละ ๑๐๐     สกก./

        ทุกหน่วยงาน

  ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า สพข.

  ๓ หลักสูตร/ ๓ หลักสูตร/ ๓ หลักสูตร/ ๓ หลักสูตร/

  ปี ปี ปี ปี

  ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ สพข.

  ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

  ของผู้มี ของผู้มี ของผู้มี ของผู้มี

  คุณสมบัติ คุณสมบัติ คุณสมบัติ คุณสมบัติ

  ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์

  ของ ของ ของ ของ

  หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร 

* ค่าเป้าหมาย	สนับสนุนตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) ซึ่งก�าหนดค่าเป้าหมายระยะที่ ๒

ร้อยละ ๔๐ - ๕๐



32 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)BM
AHRD PLAN

2 0 1 8 - 2 0 2 2

ยุทธศาสตร์ที	่๒	พัฒนาศักยภาพของนักบริหาร	 และเตรียมความพร้อมการเป็นผู้น�าในการปฏิบัติภารกิจ	

	 	 ของเมืองในอนาคต

เป้าประสงค์	ยกระดับขีดความสามารถของนักบริหารให้พร้อมปฏิบัติงานในการบริหารเมืองอย่างเหมาะสม

	 กลยุทธ์	 ตัวชี้วัดกลยุทธ์	 ค่าเป้าหมาย	 หน่วยงาน	 หน่วยงาน
	 	 	 	 ผู้รับผิดชอบหลัก	 ที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ เตรียมทรัพยากร 

บุคคลของกรุงเทพมหานคร

เพื่อก้าวสู่การเป็น

ผู้บริหารในอนาคต

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมายรายปี
	๒๕๖๑	 ๒๕๖๒	 ๒๕๖๓	 ๒๕๖๔	 ๒๕๖๕

 ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สกก.

 ต�าแหน่ง/ ต�าแหน่ง/ ต�าแหน่ง/ ต�าแหน่ง/ ต�าแหน่ง/

 ปี ปี ปี ปี ปี

   ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า สพข.

  ๑ ๑ ๑ ๑ 

   ต�าแหน่ง/ ต�าแหน่ง/ ต�าแหน่ง/ ต�าแหน่ง/ 

  ปี ปี ปี ปี 

  ร้อยละ ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ สพข.

  ๕ ๕ ๕ ๕

๑. ร้อยละความส�าเร็จของการส่งเสริม ร้อยละ ๖๐ สกก.  สพข.

การสร้างความก้าวหน้าในสายงาน

ของบุคลากร

๒. ร้อยละของการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ ๖๐ สพข. สพข.

เพื่อทดแทนต�าแหน่งทางการบริหาร

๑. การก�าหนดแนวทางการเข้าสู่ต�าแหน่ง 

(Succession Plan) 

๒. การพัฒนาบุคลากรเพื่อทดแทนต�าแหน่ง

ทางการบริหาร (Succession Plan)

๓. การพัฒนาเทคนิคทางการบริหาร

เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นนักบริหาร



33แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) BM
AHRD PLAN

2 0 1 8 - 2 0 2 2

ยุทธศาสตร์ที	่๒	พัฒนาศักยภาพของนักบริหาร	 และเตรียมความพร้อมการเป็นผู้น�าในการปฏิบัติภารกิจ	

	 	 ของเมืองในอนาคต

เป้าประสงค์	ยกระดับขีดความสามารถของนักบริหารให้พร้อมปฏิบัติงานในการบริหารเมืองอย่างเหมาะสม

	 กลยุทธ์	 ตัวชี้วัดกลยุทธ์	 ค่าเป้าหมาย	 หน่วยงาน	 หน่วยงาน
	 	 	 	 ผู้รับผิดชอบหลัก	 ที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ พัฒนาบุคลากร

ที่มีความเหมาะสม 

กับงานและมี

ศักยภาพสูง

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมายรายปี
	๒๕๖๑	 ๒๕๖๒	 ๒๕๖๓	 ๒๕๖๔	 ๒๕๖๕

๑. ก�าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีศักยภาพสูง

๒. การพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง 

(Talent Management)

ร้อยละความส�าเร็จในการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ ๕๐ สกก. และ ทุกหน่วยงาน

ผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management)   สพข.

 

 ร้อยละ ๑๐๐    สกก.

   ร้อยละ  เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น สพข.

   ๓๐  ร้อยละ ร้อยละ

   ของผู้มี ๑๐ ๑๐ 

   คุณสมบัติ

   ตามเกณฑ์ฯ



34 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)BM
AHRD PLAN

2 0 1 8 - 2 0 2 2

ยุทธศาสตร์ท่ี	๓	เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ	

	 	 กรุงเทพมหานคร

เป้าประสงค์	มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้ถูกต้อง สมบูรณ์ มีมาตรฐานเดียวกัน

และเป็นปัจจุบัน

	 กลยุทธ์	 ตัวชี้วัดกลยุทธ์	 ค่าเป้าหมาย	 หน่วยงาน	 หน่วยงาน
	 	 	 	 ผู้รับผิดชอบหลัก	 ที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ สร้างกลไกใน

การขับเคลื่อนการ

พัฒนาทรัพยากร

บุคคลของ

กรุงเทพมหานคร

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมายรายปี
	๒๕๖๑	 ๒๕๖๒	 ๒๕๖๓	 ๒๕๖๔	 ๒๕๖๕

๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 

๒. การสร้างคลังความรู้สู่ความเป็นเลิศ 

(Building Knowledge - based Communities 

to Achieve Performance Excellence)

๓. พัฒนา BMA HRD 4.0 Dashboard เพื่อ

สนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหารในการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

๔. การจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล 

(Individual Development Plan) 

๑. ร้อยละความส�าเร็จของการสร้าง ร้อยละ ๑๐๐ สยป.  สพข./สกก./

ระบบฐานข้อมูลด้านการพัฒนา   กกจ. 

ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

๒. ร้อยละของข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมใช้งาน ร้อยละ ๘๐ สพข. ทุกหน่วยงาน

อยู่ในระบบคลังข้อมูลเพื่อสนับสนุน

ผู้บริหาร

ศึกษา

รูปแบบ

และ

เตรียม

เสนอขอ

งบ

ประมาณ

จัดท�า

ระบบ

ใช้งานระบบ

และประเมินผล

การใช้ระบบ

สยป./สกก./

สพข. 

สยป./สกก./

สพข. 

  

สยป./สกก./

สพข. 

ทุกหน่วยงาน



35แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) BM
AHRD PLAN

2 0 1 8 - 2 0 2 2

ยุทธศาสตร์ท่ี	๓	เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ	

	 	 กรุงเทพมหานคร

เป้าประสงค์	มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้ถูกต้อง สมบูรณ์ มีมาตรฐานเดียวกัน

และเป็นปัจจุบัน

	 กลยุทธ์	 ตัวชี้วัดกลยุทธ์	 ค่าเป้าหมาย	 หน่วยงาน	 หน่วยงาน
	 	 	 	 ผู้รับผิดชอบหลัก	 ที่เกี่ยวข้อง

๓.๒ สร้างเครื่องมือ

เพื่อสนับสนุนการ

พัฒนาทรัพยากร

บุคคลของ

กรุงเทพมหานคร

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมายรายปี
	๒๕๖๑	 ๒๕๖๒	 ๒๕๖๓	 ๒๕๖๔	 ๒๕๖๕

๑. พัฒนา BMAPro 21st Assessment Center๔ 

เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา 

   - 4C1D

  - Core competency

  - Managerial Competency 

๒. พัฒนา Digital Learning Platform เพื่อเป็น

ศูนย์ความรู้การบริหารมหานคร ศูนย์การเรียนรู้

ด้วยตนเองและเครือข่ายการเรียนรู้

๓. พัฒนาเครื่องมือ เพื่อกระตุ้น Self - Directed 

& Lifelong Learning เพื่อการพัฒนารายบุคคล

และการติดตามประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์

๑. ร้อยละของการเข้าถึงโครงสร้าง ร้อยละ ๘๐ สยป.  ทุกหน่วยงาน

พื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

๒. ร้อยละความส�าเร็จของการพัฒนา  ร้อยละ ๘๐ สพข. สยป./สกก.

BMAPro 21st Assessment Center    และ

เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา   ทุกหน่วยงาน

๓. ร้อยละของความส�าเร็จของการพัฒนา ร้อยละ ๘๐ สพข. สยป./สกก.

ระบบจัดการเรียนรู้ Learning    และ

Management System   ทุกหน่วยงาน

ศึกษาและ

ทดลอง

การใช้ระบบ

ศึกษาและ

ทดลอง

การใช้ระบบ

ใช้งานระบบ

ใช้งานระบบ

สยป./สกก./

สพข. 

สยป./สกก./

สพข. 

สยป./สกก./

สพข. 

พัฒนา

ปรับปรุง

และ

ประกาศ

ใช้

พัฒนา

ปรับปรุง

และ

ประกาศ

ใช้

 ๔ ศนูย์การประเมนิสมรรถนะทรพัยากรบคุคลของกรงุเทพมหานครในศตวรรษที	่๒๑	(BMAPro	21st	Assessment	Center) 
 หมายถึง ศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวม ศึกษา ออกแบบสร้างเครื่องมือ และประเมินสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลของ 
 กรุงเทพมหานคร



36 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)BM
AHRD PLAN

2 0 1 8 - 2 0 2 2

ยุทธศาสตร์ที่	๔	สร้างวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่

เป้าประสงค์	สร้างวัฒนธรรมองค์กรและความรู้สึกรักองค์กรกรุงเทพมหานคร 

	 กลยุทธ์	 ตัวชี้วัดกลยุทธ์	 ค่าเป้าหมาย	 หน่วยงาน	 หน่วยงาน
	 	 	 	 ผู้รับผิดชอบหลัก	 ที่เกี่ยวข้อง

๔.๑ สร้างนวัตกรรม

เพื่อการพัฒนา 

(Innovation 

Organization)

๑. ความส�าเร็จในการใช้เทคโนโลยี ๔ ระบบ สยป./สพข. ทุกหน่วยงาน

ขับเคลื่อนองค์กร (Using Technology to  การใช้งาน

Mobilize an Organization)

๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า สพข. ทุกหน่วยงาน

นวัตกรรมที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อ ร้อยละ ๘๐

ขับเคลื่อนองค์กร มีความพึงพอใจ

 ระดับมากขึ้นไป 

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมายรายปี
	๒๕๖๑	 ๒๕๖๒	 ๒๕๖๓	 ๒๕๖๔	 ๒๕๖๕

๑. การเสริมสร้างการใช้นวัตกรรม

เพื่อการพัฒนางาน

๒. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน

  ๑ ระบบ ๑ ระบบ ๑ ระบบ ๑ ระบบ สพข.

  การใช้งาน การใช้งาน การใช้งาน การใช้งาน

 ร้อยละ ๕๐

 ของจ�านวน

 กลุ่มเป้าหมาย

 สามารถจัด

 ท�าร่างวิจัย

 เพื่อพัฒนา

 คุณภาพ

 งานสู่การ

 ปฏิบัติได้

 ร้อยละ ๕๐

 ของจ�านวน

 กลุ่มเป้าหมาย

 สามารถจัด

 ท�าร่างวิจัย

 เพื่อพัฒนา

 คุณภาพ

 งานสู่การ

 ปฏิบัติได้

 ร้อยละ ๕๐

 ของจ�านวน

 กลุ่มเป้าหมาย

 สามารถจัด

 ท�าร่างวิจัย

 เพื่อพัฒนา

 คุณภาพ

 งานสู่การ

 ปฏิบัติได้

 ร้อยละ ๕๐

 ของจ�านวน

 กลุ่มเป้าหมาย

 สามารถจัด

 ท�าร่างวิจัย

 เพื่อพัฒนา

 คุณภาพ

 งานสู่การ

 ปฏิบัติได้

 ร้อยละ ๕๐

 ของจ�านวน

 กลุ่มเป้าหมาย

 สามารถจัด

 ท�าร่างวิจัย

 เพื่อพัฒนา

 คุณภาพ

 งานสู่การ

 ปฏิบัติได้

สกก./สพข./

ทุกหน่วยงาน

แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมายรายปี
	๒๕๖๑	 ๒๕๖๒	 ๒๕๖๓	 ๒๕๖๔	 ๒๕๖๕

๔. การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานและ

พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น wifi, hardware 

ฯลฯ

๕. การศึกษา วิจัย แนวทางการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลกรุงเทพมหานคร

สยป.

สพข.

จัดท�า

โครงสร้าง

พื้นฐาน

และใช้งาน

ศึกษาข้อมูล

และเตรียม

ของบ

ประมาณ

 ๑ เรื่อง ๑ เรื่อง ๑ เรื่อง ๑ เรื่อง ๑ เรื่อง

พัฒนา ปรับปรุง

และประเมินผล



37แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) BM
AHRD PLAN

2 0 1 8 - 2 0 2 2

ยุทธศาสตร์ที่	๔	สร้างวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่

เป้าประสงค์	สร้างวัฒนธรรมองค์กรและความรู้สึกรักองค์กรกรุงเทพมหานคร 

	 กลยุทธ์	 ตัวชี้วัดกลยุทธ์	 ค่าเป้าหมาย	 หน่วยงาน	 หน่วยงาน
	 	 	 	 ผู้รับผิดชอบหลัก	 ที่เกี่ยวข้อง

๔.๒ สร้างองค์กร

แห่งการเรียนรู้ 

(Learning 

Organization)

๑. ความส�าเร็จของการสร้างกิจกรรม ร้อยละ ๘๐ สพข. ทุกหน่วยงาน

การเรียนรู้ของหน่วยงาน

๒. ระดับความพึงพอใจของ ร้อยละ ๘๐ ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้

ของหน่วยงาน 

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมายรายปี
	 ๒๕๖๑	 ๒๕๖๒	 ๒๕๖๓	 ๒๕๖๔	 ๒๕๖๕

๑. กิจกรรม/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๒. การสร้างฐานข้อมูลและการแลกเปลี่ยน

ความรู้ผ่านระบบ online

ไม่น้อยกว่า

๑ ครั้งต่อ

ไตรมาส

ต่อ

หน่วยงาน

ไม่น้อยกว่า 

๔ เรื่อง

ไม่น้อยกว่า

๑ ครั้งต่อ

ไตรมาส

ต่อ

หน่วยงาน

ไม่น้อยกว่า 

๔ เรื่อง

ไม่น้อยกว่า

๑ ครั้งต่อ

ไตรมาส

ต่อ

หน่วยงาน

ไม่น้อยกว่า 

๔ เรื่อง

ไม่น้อยกว่า

๑ ครั้งต่อ

ไตรมาส

ต่อ

หน่วยงาน

ไม่น้อยกว่า 

๔ เรื่อง

ไม่น้อยกว่า

๑ ครั้งต่อ

ไตรมาส

ต่อ

หน่วยงาน

ไม่น้อยกว่า 

๔ เรื่อง

ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน



38 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)BM
AHRD PLAN

2 0 1 8 - 2 0 2 2

ยุทธศาสตร์ที่	๔	สร้างวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่

เป้าประสงค์	สร้างวัฒนธรรมองค์กรและความรู้สึกรักองค์กรกรุงเทพมหานคร 

	 กลยุทธ์	 ตัวชี้วัดกลยุทธ์	 ค่าเป้าหมาย	 หน่วยงาน	 หน่วยงาน
	 	 	 	 ผู้รับผิดชอบหลัก	 ที่เกี่ยวข้อง

๔.๓ สร้างองค์กร

แห่งความสุข

(Happy 

Workplace)

๑. ร้อยละความส�าเร็จของการขับเคลื่อน ร้อยละ ๔๐ สกก. ทุกหน่วยงาน

ตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ 

(Happy Workplace)

๒. ความผูกพันของบุคลากรของ ร้อยละ ๗๐ สกก. ทุกหน่วยงาน

กรุงเทพมหานคร (Engagement) 

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมายรายปี
	๒๕๖๑	 ๒๕๖๒	 ๒๕๖๓	 ๒๕๖๔	 ๒๕๖๕

๑. การสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ

๒. การพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนองค์กร

สุขภาวะ

๓. ประเมินผลความผูกพันของบุคลากรของ

กรุงเทพมหานคร (Engagement)

ร้อยละ 

๑๐๐

ของ

หน่วยงาน

ที่สัมมนาฯ 

มีแผน

พัฒนา

องค์กร

๑

แผน

๑ ครั้ง

ร้อยละ 

๑๐๐

ของ

หน่วยงาน

ที่สัมมนาฯ 

มีแผน

พัฒนา

องค์กร

๑

แผน

๑ ครั้ง

ร้อยละ 

๑๐๐

ของ

หน่วยงาน

ที่สัมมนาฯ 

มีแผน

พัฒนา

องค์กร

๑

แผน

๑ ครั้ง 

ร้อยละ 

๑๐๐

ของ

หน่วยงาน

ที่สัมมนาฯ 

มีแผน

พัฒนา

องค์กร

๑

แผน

๑ ครั้ง 

ร้อยละ 

๑๐๐

ของ

หน่วยงาน

ที่สัมมนาฯ 

มีแผน

พัฒนา

องค์กร

๑

แผน

๑ ครั้ง 

สพข.

สพข./

ทุกหน่วยงาน

สกก.
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บทที่ ๖

กำรติดตำมและประเมินผล

 การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทรัพยากรบคุคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เป็นกิจกรรมส�าคัญที่ใช้ในการประเมินว่ามีการน�าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร

เพื่อสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนและในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งใน 

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ เพื่อสรุปผลและเสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสามารถน�าผลการประเมิน

มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครต่อไป

 

วัตถุประสงค์
 ๑. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

กรงุเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยพจิารณาจากผลการด�าเนนิงานตามเป้าหมายเชงิปรมิาณเชงิคณุภาพ 

และเชิงเวลาของแผนงาน/โครงการ ในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อวัดความส�าเร็จของการด�าเนินการตามแผน

 ๒.  เพื่อประเมินปัญหา อุปสรรคในการด�าเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ เป็นระยะ  

และให้ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาในการทบทวน ปรับปรุงแผนทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

 

ระยะเวลำกำรติดตำม
 ๑.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ รวบรวม วิเคราะห์ ประเมิน จัดส่งรายผลการด�าเนิน

โครงการตามแบบรายงานการประเมนิผลโครงการทีก่�าหนดภายในสองสปัดาห์หลงัจากเสรจ็สิน้โครงการ ส่งมายงั

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลเสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

 ๒.  สถาบนัพฒันาข้าราชการกรงุเทพมหานครตดิตามผลการด�าเนนิการตามแผนงาน/โครงการอย่าง

ต่อเนื่องเมื่อสิ้นปีงบประมาณ และสิ้นสุดแผน ในการติดตามผลการด�าเนินงานจะต้องด�าเนินการท้ังในส่วนของ

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบซึง่เป็นการตดิตามประเมนิผลผลติทีเ่กดิจากการด�าเนนิแผนงาน/โครงการ และการตดิตาม

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับกรุงเทพมหานคร

 

กำรประเมินผล 
 จะด�าเนนิการสรปุผลการด�าเนนิการแผนงาน/โครงการ เสนอผลสมัฤทธิด้์านการใช้จ่ายงบประมาณ 

และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการในภาพรวมตามตัวชี้วัดของแผนระดับกลยุทธ์รวมถึงการจัดท�ารายงาน

เผยแพร่ผลการปฏิบัติราชการและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

กรุงเทพมหานคร
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