** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: ๕. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศและต่างประเทศ

2. ระดับความสำเร็จ :
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธฯ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
-------- ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์ที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3. คำนิยาม :
:: นิยามความสำเร็จของการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศและต่างประเทศ หมายถึง
การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงานที่ต้องพึ่งพา
องค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาหรือจากหน่วยงานภายนอก
4. วิธีการคำนวณ :
:: ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐
วิธีการคำนวณรวมเฉลี่ย = ผลสำเร็จรวมของกิจกรรมที่ ๑ และ กิจกรรมที่ ๒ x ๑๐๐/ค่าเป้าหมายรวมของกิจกรรมที่ 1 และ กิจกรรมที่ 2
ยอมให้เกิดขึ้นได้ ร้อยละ &#177;5)
5. เป้าหมาย : 80 (ร้อยละ)
: ผลงานที่ทำได้ = 30.52 (ร้อยละ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563
1. การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงาน
ต่างประเทศ
- ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Master of Urban Administration and Planning (MUAP)
ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยแห่งกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
นางณัฏฐ์ชนนนท์ รัฐสถาพรชัย
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ ฝ่ายการศึกษา
สำนักงานเขตดอนเมือง
งบประมาณ 82,000.- บาท
(ศึกษา/อบรม/ประชุม/ฯลฯ สำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร
โครงการตามแผน ลำดับที่ 3)
รวมเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 = 1 โครงการ จำนวน 1 คน งบประมาณ 82,000.- บาท
1 x 100/90 = 1.11 %
2. การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ
ศึกษาใหม่
- ทุน 1 (ก)
จำนวน 2 หลักสูตร 3 คน
งบประมาณ 141,500.- บาท
ศึกษาต่อเนื่อง
- ทุน 1 (ก)
จำนวน 5 หลักสูตร 11 คน
งบประมาณ 139,000.- บาท
ฝึกอบรมใหม่
- ทุน 1 (ก)
จำนวน 6 หลักสูตร 18 คน
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งบประมาณ 788,415.- บาท
ฝึกอบรมนักบริหาร
จำนวน - หลักสูตร - คน
งบประมาณ - บาท
รวมเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 จำนวน 4 โครงการ 13 หลักสูตร 32 คน งบประมาณ 1,068,915.- บาท
32 X 100/899 = 3.55 %
(1.11 + 3.55) x 100 / (80 + 80) = 2.92 %
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : เดือนมกราคม - มีนาคม 2564
1. การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงาน
ต่างประเทศ
- จัดทำข้อมูล TN 3 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ก.ข.ก. พิจารณา
1.โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.1 ตั้งงบประมาณที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 35 โครงการ (8 หน่วยงาน)
1.2 เงินนอกงบประมาณ จำนวน 20 โครงการ (2 หน่วยงาน)
2. โครงการฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศที่หน่วยงาน
ดำเนินการเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.1 โครงฝึกอบรมตำแหน่งทางการบริหารของกรุงเทพมหานครโดยตั้งงบประมาณที่หน่วยงาน
จำนวน 7 โครงการ (3 หน่วยงาน)
2.2 โครงการอื่น โดยตั้งงบประมาณที่หน่วยงาน
จำนวน 9 โครงการ (6 หน่วยงาน)
รวมเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
= 1 โครงการ จำนวน 1 คน งบประมาณ 82,000.- บาท
1 x 100/90 = 1.11 %
2. การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ
ศึกษาใหม่
- ทุน 1 (ก)
จำนวน 14 หลักสูตร 18 คน
งบประมาณ 768,000.- บาท
ศึกษาต่อเนื่อง
- ทุน 1 (ก)
จำนวน 36 หลักสูตร 68 คน
งบประมาณ 2,492,640.- บาท
ฝึกอบรมใหม่
- ทุน 1 (ก)
จำนวน 45 หลักสูตร 141 คน
งบประมาณ 6,269,,260.- บาท
ฝึกอบรมนักบริหาร
จำนวน 1 หลักสูตร 14 คน
งบประมาณ - บาท
เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 จำนวน 4 โครงการ 96 หลักสูตร 241 คน งบประมาณ 9,529,900.- บาท
เดือนธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564
จำนวน 4 โครงการ 109 หลักสูตร 273 คน งบประมาณ 10,598,815.- บาท
273 X 100/899 = 30.37 %
(1.11 + 30.37) x 100 / (80 + 80) = 19.68 %
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564
1. การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานต่างประเทศ
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- จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการกำหนดโครงการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย
ของกรุงเทพมหานคร (ก.ข.ก.) ครั้งที่ 2/2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 ผ่าน Microsoft Teams Application
เพื่อขอความเห็นชอบโครงการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2565
- จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการกำหนดโครงการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย
ของกรุงเทพมหานคร (ก.ข.ก.) ครั้งที่ 3/2564 ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 ผ่าน Microsoft Teams Application
เพื่อขอความเห็นชอบโครงการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2565
- โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Glaucoma Fellowship (ต้อหิน) ณ สหรัฐอเมริกา
ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 - 5 กรกฎาคม 2565 ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 คน
นางสาวพรปวีณ์ จินดารักษ์ นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์
งบประมาณ 800,000.-บาท
- โครงการฝึกอบรม หลักสุตร Advance Cardiac Electrophysiology ด้านสรีระไฟฟ้าหัวใจ
ณ Southlake Regional Health Center, University of Toronto, Canada
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 4 กรกฎาคม 2565 ระยะเวลา 1 ปี 4 วัน จำนวน 1 คน
นางสาวณัฎชญาธิปก์ กิตติจำเริญ นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
สำนักการแพทย์ งบประมาณ 800,000.- บาท
สรุปเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 จำนวน 2 โครงการ 2 คน งบประมาณ 1,600,000.- บาท
รวมเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564
= 3 โครงการ จำนวน 3 คน งบประมาณ 1,682,000.- บาท
3 x 100/90 = 3.33 %
2. การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ
ศึกษาใหม่
- ทุน 1 (ก)
จำนวน 2 หลักสูตร 1 คน
งบประมาณ 148,800.- บาท
ศึกษาต่อเนื่อง
- ทุน 1 (ก)
จำนวน 9 หลักสูตร 41 คน
งบประมาณ 2,136,140.- บาท
ฝึกอบรมใหม่
- ทุน 1 (ก)
จำนวน 3 หลักสูตร 18 คน
งบประมาณ 1,267,000.- บาท
ฝึกอบรมนักบริหาร
จำนวน 3 หลักสูตร 3 คน
งบประมาณ 360,800.- บาท
สรุปเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 จำนวน 4 โครงการ 17 หลักสูตร 63 คน งบประมาณ 3,912,740.- บาท
รวมเดือนธันวาคม 2563 - มิถุนายน 2564
จำนวน 4 โครงการ 126 หลักสูตร 337 คน งบประมาณ 14,511,555.- บาท
337 X 100/899 = 37.49 %
(3.33 + 37.49) x 100 / (80 + 80) = 25.51 %
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : เดือน กรกฎคม - กันยายน 2564
1. การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานต่างประเทศ
- การประชุมคณะกรรมการกำหนดโครงการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย
ของกรุงเทพมหานคร (ก.ข.ก.) ครั้งที่ 4/2564 ในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 ผ่าน Microsoft Teams Application
อนุมัติต่างประเทศ
1.ศึกษาต่อเนื่อง (ระยะเวลา 3 ปี) การศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรการแพทย์แผนจีน สาขาฝังเข็ม และนวดทุยหนา
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ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 ณ Tianjin University of Traditional Chinese Medicine เมืองเทียนจิน
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเรียนผ่านระบบออนไลน์ งบประมาณ 77,500.- บาท จำนวน 1 ราย
(โครงการลำดับที่ 5)
2. โครงการทุนอมรินทร์ เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ สหราชอาณาจักร จำนวน 2 ราย
2.1 นางสาวมานิตา บวรกีรติขจร งวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 ก.ย. - 31 ธ.ค. 64
เงินยืม 1,003,587 (หนึ่งล้านสามพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) บาท
เบิกค่าใช้จ่าย 83,163.47.- บาท (แปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) บาท
รวม 1,086,750.47 (หนึ่งล้านแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)
2.2 นางสาวรัตนวดี เจริญสุข งวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 ก.ย. - 31 ธ.ค. 64
เงินยืม 972,632 ( เก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) บาท
เบิกค่าใช้จ่าย 82,822.67.- บาท (แปดหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) บาท
รวม 1,055,454.67 (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์)
รวม งบประมาณที่ใช้เเล้ว ทุนอมรินทร์ 2 ราย จำนวน 2,142,205.14 (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยห้าบาทสิบสี่สตางค์)
**อยู่ระหว่างการดำเนินการคืนเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) จากสัญญาเงินยืม
3. นายเกรียงพิพัฒน์ จิระวาณิชย์กุล อบรมในรูปแบบออนไลน์ หลักสูตร Gerontology (Distance Learning) University of
Southampton สหราชอาณาจักร ระยะเวลา 1 ปี 4 วัน ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. 64 ? 30 ก.ย. 65
ใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 800,000 บาท
สรุปเดือนกรกฎคม - กันยายน 2564 จำนวน 3 โครงการ 4 คน งบประมาณ 2,219,705.14.- บาท
รวมเดือนตุลาคม 2563 - - กันยายน 2564
= 6 โครงการ จำนวน 7 คน งบประมาณ 3,901,705.14- บาท
7 x 100/90 = 7.78 %
2. การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ
ศึกษาใหม่
- ทุน 1 (ก)
จำนวน 8 หลักสูตร 14 คน
งบประมาณ 549,550.- บาท
ศึกษาต่อเนื่อง
- ทุน 1 (ก)
จำนวน 3 หลักสูตร 17 คน
งบประมาณ 1,252,088.- บาท
ฝึกอบรมใหม่
- ทุน 1 (ก)
จำนวน 1 หลักสูตร 2 คน
งบประมาณ 50,000.- บาท
ฝึกอบรมนักบริหาร
จำนวน 0 หลักสูตร 0 คน
งบประมาณ 0.- บาท
สรุปเดือนกรกฎคม - กันยายน 2564 จำนวน 4 โครงการ 12 หลักสูตร 33 คน งบประมาณ 1,851,638.- บาท
รวมเดือนธันวาคม 2563 - กันยายน 2564
จำนวน 4 โครงการ 137 หลักสูตร 369 คน งบประมาณ 16,343193.- บาท
369 X 100/899 = 41.05 %
(7.78 + 41.05) x 100 / (80 + 80) = 30.52 %
(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
:: สรุปในประเทศ
รวมเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
จำนวน 4 โครงการ 137 หลักสูตร 369 คน
งบประมาณทั้งสิ้น 16,343,193.- บาท
คิดเป็น 369 x 100/899 = 41.05 %
สรุปต่างประเทศ
รวมเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
จำนวน 6 โครงการ 7 คน
งบประมาณ 3,901,705.14- บาท
คิดเป็น 7 x 100/90 = 7.78 %
(7.78 + 41.05) x 100 / (80 + 80) = 30.52 %
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
::
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม
ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประเทศตามแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปี
พ.ศ. 2564
ได้ครบถ้วนทุกโครงการ
9. หลักฐานอ้างอิง :
:: ต่างประเทศ
1. หนังสือ ที่ กท 0711/1423 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 (ลำดับที่ 23)
2. หนังสือ ที่ กท 0711/618 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 (ลำดับที่ 23)
3. หนังสือ ที่ กท 0709/467 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 (ลำดับที่ 24)
4. หนังสือ ที่ กท 0712/319 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 (นอก งปม. ลำดับที่ 9)
5. หนังสือ ที่ กท 0704/294 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 (นอก งปม. ลำดับที่ 11)
ในประเทศ
แผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง .............................................................
.............................................................
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