แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ซึง่ สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร เพือ่ พัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครไปในทิศทางทีช่ ดั เจน
โดยมี
เป้าประสงค์เพือ่ เตรียมความพร้อมและพัฒนาให้ขา้ ราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครมีทกั ษะ
ความรู้ ความสามารถ และเป็นผูม้ คี ณุ ธรรม จริยธรรม
สามารถปฏิบตั งิ านรองรับความต้องการของประชาชน
ได้อย่างมืออาชีพ มีศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความภาคภูมใิ จในองค์กร
สามารถขับเคลือ่ นการปฏิบตั ิ
ภารกิจชองกรุงเทพมหานครให้ลมั ฤทธึผ๋ ลตามเป้าหมายทีก่ ำหนด
การพัฒนาตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
โดยพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของกรุงเทพมหานครให้เป็นมืออาชีพในการให้บริการประชาชน
(BMAPro 21๗) มุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชีย
โดยพัฒนาศักยภาพของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครในทุกด้านให้พร้อมเป็นมืออาชีพ
สามารถทำงานได้ ทำงานดี มีผลงานโดดเด่น พัฒนาผู้อื่นได้.พร้อมเป็นผู้น่า และสามารถบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล
รวมทัง้ พัฒนาสมรรถนะทีพ่ งึ ประสงค์ มีการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และพัฒนา เพือ่ ส่งเสริมให้ทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครได้เรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพสูงสุด
แนวทางการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ดังนี้
. ๑. การพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
โดยพัฒนาให้สอดคล้อง
กับแผน/ยุทธศาสตร์ และนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
และดำเนินการ'ฝกิ อบรม
และพัฒนาตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบตั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ดังนี้
๑.๑ การพัฒนาตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕)
โดยดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์
โดยมีเป้าประสงค์เพือ่ ยกระดับศักยภาพของทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
พึงประสงค์ ประกอบด้วย
กลยุทธ์ท่ ี ๑.๑ ทบทวนและพัฒนาสมรรถนะพึงประสงค์ พร้อมแนวทางการพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development)
กลยุทธ์ท่ ี ๑.๒พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ทักษะและ
สมรรถนะพึงประสงค์ (BMAPro21st Competency Model)
กลยุทธ์ท่ ี ๑.๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมเข้าสู่ยุคองค์กรดิจิตัล
กลยุทธ์ท่ ี ๑.๔ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติ
ภารกิจของเมืองในอนาคต
โดยมีเป้าประสงค์เพือ่ ยกระดับขีดความสามารถของนักบริหารให้พร้อมปฏิบตั งิ านใน
การบริหารเมืองอย่างเหมาะสม ประกอบด้วย
กลยุทธ์ท่ ี ๒.๑
เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะ/ทักษะด้านการบริหารของนักบริหารให้เหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน
'
กลยุทธ์ท่ ี ๒.๒
เตรียมทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเพือ่ ก้าวสูก่ ารเป็นผูบ้ ริหารในอนาคต
กลยุทธ์ท่ ี ๒.๓ พัฒนาบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับงานและมีศักยภาพสูง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
เพิม่ ประสิทธิภาพเครือ่ งมือและกลไกการขับเคลือ่ นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของกรุงเทพมหานคร
โดยมีเป้าประสงค์เพือ่ ให้มรี ะบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้ถกู ต้อง
สมบูรณ์ มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นปิจจุบัน ประกอบด้วย
กลยุทธ์ท่ ี ๓.๑
สร้างกลไกในการขับเคลือ่ นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
กลยุทธ์ท่ ี ๓.๒
สร้างเครือ่ งมือเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างวัฒนธรรมองค์การสมัยใหม่
โดยมีเป้าประสงค์เพือ่ สร้างวัฒนธรรมองค์กร
และความรูส้ กึ รักองค์กรกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย
กลยุทธ์ท่ ี ๔.๑ สร้างนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา (Innovation Organization)
กลยุทธ์ท่ ี ๔.๒ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
กลยุทธ์ท่ ี ๔.๓ สร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
•๑.๒ การพัฒนาตามหลักสมรรถนะ
โดยพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มสี มรรถนะ
พึงประสงค์ (BMAPro21st Competency Model) หมายถึง สมรรถนะของทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ที่เป็นมืออาชีพ ประกอบด้วย
๑.๒.๑ สมรรถนะหลักข้าราชการกรุงเทพมหานคร (Core Competency)
๑.๒.๒ สมรรถนะประจำผูบ้ ริหารกรุงเทพมหานคร (Managerial Competency)
๑.๒.๓ สมรรถนะประจำกลุม่ งานของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (Common
Functional Competency) โดยทบทวนและพัฒนาให้รองรับการเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่
๒๑ โดยนำสมรรถนะ
ประจำกลุม่ งาน แนวทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map) และสมรรถนะของคนในศตวรรษที่ ๒๑
ซึ่งประกอบด้วย 4C1D ดังนี้
- Critical Thinking Doing and Ploblem-Solving ะ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
- Creativity ะ ทักษะการสร้างสรรค์
- Communication ะ ทักษะการสื่อสาร
- Collaboration : ทักษะการร่วมมือ
- Digital Literacy : ทักษะความเข้าใจและใขัเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใข้ในเป็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

-๓-

๑.๓ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
โดยรูปแบบการเรียนรูแ้ ละพัฒนา
ตาม Model ๗๐ : ๒๐ : ๑๐ซึ่งหมายถึงรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาซึ่งมีลักษณะแบ่งการเรียนรู้และพัฒนา
ออกเป็น ๓ แบบ
โดยมีจดมุง่ หมายเพือ่ ให้ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครได้เรียนรูไ้ ด้อย่างเต็มทีแ่ ละมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยกำหนดเป็นแนวทางไว้ ดังนี้
- ๗๐% ของการเรียนรูแ้ ละพัฒนามาจากการลงมือทำ
(Experiential Learning) คือ
การเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์จากการทำงานจริง ซึ่งถ้ากำหนดแนวทางในการเรียนรู้ด้วยวิธีนี้จะต้องมีการออกแบบให้
การทำงานทุกวันของทรัพยากรบุคคลมีโอกาสได้เรียนรูจ้ ากหน้างานตลอดเวลา
หรืออาจจะมาจากการได้รบั มอบหมาย
งานใหม่ ๆซึ่งต้องลงมือปฏิบัติหรือเป็นการได้รบั โอกาสในการทำงานใหม่ ๆ จากผูบ้ งั คับบัญชา เปน็ ด้น รวมทัง้ ต้อง
มีการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน:เอกสารต่างๆที่ทำให้สามารถค้นหาและเรียนรู้ด้วยตนเองได้
- ๒๐% ของการเรยี นรูแ้ ละพัฒนาจากบุคคลอืน่ คือ เรือ่ งของการ Coaching การได้รบั Feedback
จากผูบ้ งั คับบัญชา หรือจากบุคคลทีเ่ กย่ ี วข้องในการปฏิบตั งิ าน
หรืออาจเปน็ การประชุมทีมเพอ่ ื ทีจ่ ะได้เรยี นรูซ้ ง่ ึ กัน
และกันในทีมงาน วิธีการเหล่านี้ถือเป็นการเรียนรู้จากบุคคลอื่นรอบข้าง
- ๑๐% ของการเรียนรูแ้ ละพัฒนาจากการเข้าการฟิกอบรม สัมมนา อย่างเป็นทางการ ทั้งรูปแบบ
Classroom training หรือ E-Learning
๒.
การประเมินผ่ลเพือ่ วัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาข้าราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร
โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณและคุณภาพสำหรับเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของกรุงเทพมหานคร
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