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๑. บทน า 
 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงานว่าเป็น  “องค์กรหลักด้านแผน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชี้น าและผลักดันนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ”   โดยมีพันธกิจในการ
ผลักดันนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) ทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่  ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ และด้านการจราจร ให้บรรลุผล และสอดคล้อง
กับเป้าประสงค์การพัฒนาตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕  ที่ก าหนดวิสัยทัศน์
ว่า “กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค  เจริญก้าวหน้าทัดเทียมเมืองช้ันน า มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และ
เป็นมหานครน่าอยู่อย่างย่ังยืน ” ด้วยการผลักดันให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครด าเนินโครงการ/
กิจกรรมภายใต้ ๕ ยุทธศาสตร์หลัก  และมีแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๕๕ เป็น
กรอบชี้น าในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของทุกหน่วยงาน 
 ส าหรับในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นปีสุดท้ายของแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒        
– ๒๕๕๕ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงได้พยายามผลักดันให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี๒๕๕๕ ในส่วนที่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในนโยบาย
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) และแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
๒๕๕๒ – ๒๕๕๕  
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือผลักดันให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.
๒๕๕๕ โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง/สนับสนุนแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒  - 
๒๕๕๕ และนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  รวมทั้งน าโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.
๒๕๕๕ ของหน่วยงานไปจัดท าค าของบประมาณเพ่ือด าเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 
 ๒.๒ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน 
 ๒.๓ เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการและ 
การให้บริการประชาชน โดยการบูรณาการระบบงานบริการประชาชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 ๒.๔ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
องค์กรพัฒนาเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานคร อาทิ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม/
โครงการที่ด าเนินการโดยส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล รวมทั้งแสดงความคิดเห็นโดยการตอบ
แบบสอบถาม หรือเว็บไซต์ต่างๆ  
  
๓. เป้าหมาย  

๓.๑  สร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดท า ติดตามและประเมินผลแผนในเชิงยุทธศาสตร์
ให้แก่ทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 

๓.๒  ผลักดันให้การพัฒนากรุงเทพมหานครบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในปี 
พ.ศ.๒๕๕๕ ภายใต้นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) แผนบริหารราชการ- 
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 ๒ 

 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ แผนแม่บทการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพคนเมืองกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖ 

๓.๓  ติดตามให้การพัฒนากรุงเทพมหานครบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในปี 
พ.ศ.๒๕๕๕ ภายใต้นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) แผนบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ แผนแม่บทการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพคนเมืองกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
๒๕๕๓-๒๕๕๖ 

 ๓.๔  เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับการบริหารและพัฒนา
มหานคร  

๓.๔.๑  กรุงเทพมหานครมีช่องทางการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ Single 
Window ได้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย  

๓.๔.๒  สร้างระบบการให้บริการข้อมูลแผนที่ (Map Services) และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร  เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครและ
ประชาชนสามารถใช้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศของกรุงเทพมหานครได้อย่างรวดเร็ว  

๓.๔.๓  บูรณาการระบบงานเพื่อการบริหารจัดการ(MIS) ให้ผู้บริหารระดับสูงใช้งานได้
อย่างรวดเร็ว (Automation Office) 

๓.๔.๔  ข้าราชการของกรุงเทพมหานครมีรหัสผู้ใช้ (User – ID) และ e – mail Address 
ส าหรับเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ทุกคน  

๓.๕  พัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึน   
๓.๖  พัฒนาบุคลากรของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลให้มีความรู้ทั้งด้านแผนและ/หรือ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึน 
  
๔. สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา (ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓) 
  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล        
ได้ก าหนดตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการเพ่ือความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผน- 
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ และนโยบายผู้บริหาร รวม  ๓๙  ตัวชี้วัด  เป็นตัวชี้วัดตาม
แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕   หรือตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ จ านวน  ๑๐ ตัวชี้วัด
และตัวชี้วัดตามภารกิจหรือนโยบาย หรืองานประจ า ๒๙ ตัวชี้วัด ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลสามารถ
ด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดตามเป้าหมาย ๑๑ ตัวชี้วัด  สูงกว่าเป้าหมาย ๑๕ ตัวชี้วัด  และไม่ได้ตาม
เป้าหมาย ๓ ตัวชี้วัด  มีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด รวม ๑๕ โครงการ ๔๐ กิจกรรม  ประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จ ๑๓ โครงการ   ๓๙ กิจกรรม  และไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
๒ โครงการ  ๑ กิจกรรม  จึงน าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานดังกล่าวมาวิเคราะห์ประกอบการ
วางแนวทางบริหารโครงการ/กิจกรรมเพื่อควบคุมตัวแปรต่างๆ มิให้ส่งผลกระทบถึงผลลัพธ์ในระดับยุทธศาสตร์
และประเด็นยุทธศาสตร์เช่นที่ผ่านมา  โดยเฉพาะการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้และความคุ้มค่าคุ้มประโยชน์
ของแต่ละโครงการ/กิจกรรมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  มาด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ด้วย 
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 ๓ 

 
สรุปผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๑  การพัฒนาระบบบริการประชาชน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นเลิศ
ด้านบริการ   

ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ก าหนดเป้าหมายหลักไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ ไว้  ๔ ประการ คือ 
 ๑.  ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารตามนโยบายการพัฒนาและการ

ให้บริการของกรุงเทพมหานคร ปีละ ๒ ครั้ง 
 ๒.  เผยแพร่ข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร  
 ๓.  เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
 ๔.  พัฒนาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพของกรุงเทพมหานคร (Video Conference)  ๑ ระบบ      

ผลการด าเนินงานมีรายละเอียด ดังนี้              
 งานเชิงยุทธศาสตร์  
             การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารตามนโยบายการพัฒนาและการให้บริการ
ของกรุงเทพมหานครและน าผลการส ารวจฯ สรุปแจ้งหน่วยงานเพื่อด าเนินการปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง      
พร้อมติดตามผลการด าเนินงาน รวม ๒ ครั้ง โดยด าเนินการส ารวจ ครั้งที่ ๑ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๓  และ      
ครั้งที่ ๒  เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ 
 งานประจ า  
  ๑.  เผยแพร่ข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครเกินเป้าหมายที่ก าหนด 
รวม ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑   เมื่อ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  ครั้งที่ ๒  เมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓   
 ๒.  เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ดังนี้  

           ๒.๑ ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
รวม ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งท่ี ๑ ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓  และครั้งที่  ๒ระหว่าง        
วันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ โดยผลจากการส ารวจความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ ๘๒.๓๐๓          
เกินเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

           ๒.๒ ตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการของทุกส่วนราชการ สามารถ
ด าเนินการได้ ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ ร้อยละ ๑๐๐ 

๓.   พัฒนาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพของกรุงเทพมหานคร ( Video Conference) ให้
สามารถใช้งานในการประชุมระหว่างห้องสุทัศน์  ห้องประชุมของส านักการระบายน้ า  และห้องประชุม จาก ๖ 
กลุ่มเขต  โดยสามารถด าเนินการได้ส าเร็จตามเป้าหมาย จ านวน ๑ ระบบ 
      แนวทางการพัฒนาที่ควรด าเนินการต่อไป  
 ๑.  ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกรุงเทพมหานครอย่างน้อยปีละ  
๒ ครั้ง 
   ๒.  สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
ให้รวดเร็วและสะดวกยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในงานด้านการให้บริการประชาชน  
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 ๔ 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๓  การจัดโครงสร้างการบริหารมหานครเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง
ภูมิภาคและมหานครน่าอยู่ยั่งยืน  

 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ก าหนดเป้าหมายหลักไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ  ๒ ประการ 
คือ 

 ๑.  ติดตามความคืบหน้าในการรับโอนภารกิจจากรัฐบาล โดยการประสานงานและเข้าร่วมประชุม 
รับมอบแนวทางการด าเนินงานจากรัฐบาลตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารสั่งการให้หน่วยงาน
ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒. จัดท าเกณฑ์ประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการให้บริการสาธารณะ โดยประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ
หน่วยงานของกรุงเทพมหานครในการก าหนดเกณฑ์ชี้วัดและตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมและได้มาตรฐานสากล  
จ านวน ๓๓ ตัวชี้วัด และให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครใช้เป็นแนวทางในการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินการมีรายละเอียด ดังนี้ 
 งานเชิงยุทธศาสตร์ 
 มุ่งเน้นให้มีการถ่ายโอนอ านาจจากส่วนกลางให้กับกรุงเทพมหานคร/องค์การระดับภาคมหานคร
อย่างจริงจัง  ในด้านการก าหนดประเภทรายได้  อัตราภาษี  งบประมาณ และภารกิจอื่นๆ ตามที่รัฐธรรมนูญ
ก าหนดไว้  ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ด าเนินการติดตามแนวทางการก าหนดประเภทรายได้อัตราภาษี
ตามท่ี พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.๒๕๔๒  ก าหนด ซึ่งปัจจุบันส านักการคลังได้
จัดท าแผนปฏิบัติการด้านนโยบายการบริหารจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๕๓  – ๒๕๕๔ โดยแผนฯ จะประกอบด้วยยุทธศาสตร์ด้านนโยบายรายได้ และการบริหารการจัดเก็บ
รายได้มีเป้าหมายสร้างโอกาสในการจัดหารายได้ และมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากภาษีใหม่ๆ โดยการแก้ไขข้อบัญญัติ 
กทม.และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ กทม. พ.ศ.๒๕๒๘ เพ่ือให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บภาษีน้ ามัน 
และก๊าซปิโตรเลียม  ภาษียาสูบและค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม ตามที่ พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอน       
การกระจายอ านาจฯ ก าหนดไว้ 
 งานประจ า 

 มุ่งเน้นให้มีการถ่ายโอนอ านาจจากส่วนกลางให้กับกรุงเทพมหานคร โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ความส าเร็จในการประสานและติดตามความคืบหน้าในการรับโอนภารกิจจากรัฐบาล           

และหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร โดยส านักยุทธศาสตร์ฯ ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ/       
คณะอนุกรรมการฯ/คณะท างานฯ ระดับรัฐบาลและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ถ่ายโอนเพื่อรับมอบ
แนวทางการด าเนินงานหรือติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ แล้วรายงานผลการประชุม      
การติดตามผลและปัญหาอุปสรรค  เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือสั่งการให้
หน่วยงานเตรียมด าเนินการในภารกิจที่จะรับโอน ซึ่งสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 
๑๐๐  

 ๒. ความส าเร็จในการจัดท าเกณฑ์ประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการให้บริการสาธารณะ โดยประชุม
เชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเพ่ือก าหนดเกณฑ์ชี้วัดและตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมและ
ได้มาตรฐานสากล จ านวน ๓๓ ตัวชี้วัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้น าตัวชี้วัดดังกล่าวมาใช้ในการประเมินกรุงเทพมหานคร ผลการด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย โดยส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ ได้ประมวลผลแล้วปรากฏว่า
กรุงเทพมหานครสามารถด าเนินการได้ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
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 ๕ 

 แนวทางการพัฒนาที่ควรด าเนินการต่อไป  
 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจะด าเนินการประสานให้การถ่ายโอนภารกิจจากรัฐบาลเป็น

รูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านภารกิจและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการถ่ายโอนภารกิจนั้นๆ เพ่ือให้การ
จัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
ได้สูงสุด ทั้งนี้ ในการด าเนินงานด้านการถ่ายโอนภารกิจ จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการและ
อนุกรรมการหลายคณะ ซึ่งจะได้ติดตามผลการด าเนินการรับโอนภารกิจจากรัฐบาลตามที่รับมอบหมายและ
รายงานผลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจนั้นๆ ทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท ารายงาน
ผลความคืบหน้าการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนอ านาจหรือภารกิจจากรัฐบาลให้แก่
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกให้เห็นประเด็น และปัญหาต่างๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๔  การเสริมศักยภาพงานบริหารการคลังและงบประมาณโดยการ
เพิ่มประสิทธิภาพและการวิเคราะห์เชิงรุกด้วยข้อมูลจริง 

 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ก าหนดเป้าหมายหลักไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ  ๒ ประการ 
คือ 

 ๑. ความส าเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน โดยสามารถด าเนินการได้จนถึงข้ันลงนามสัญญา ซึ่งก าหนด
เป้าหมายไว้ร้อยละ ๑๐๐ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครก าหนด   
 ๒. ความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (๗ หมวดรายจ่าย ได้แก่หมวดเงินเดือน
และค่าจ้างประจ า  หมวดค่าจ้างชั่วคราว  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวด 
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  เงินอุดหนุน  และหมวดรายจ่ายอื่น) ทั้งนี้ รวมถึงเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับ    
การจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยก าหนดเป้าหมายไว้ ร้อยละ ๙๐  และสามารถด าเนินการได้     
ตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครก าหนด 
ผลการด าเนินการมีรายละเอียด ดังนี้ 

 งานประจ า  
 ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการก่อหนี้ผูกพันด าเนินการได้ร้อยละ

๘๑.๗๐ จากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ ๑๐๐  และการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมด าเนินการได้ร้อยละ 
๔๗.๙๗ จากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ ๙๐ 
 การด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สาเหตุมาจาก ๒ กรณี คือ  
 กรณีที่ ๑ ข้อจ ากัดเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผู้ร้องเรียน
เรื่องคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และข้อก าหนดขอบเขตงาน (TOR)   
 กรณีที่ ๒ การจ้างบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร มีเงื่อนไขสัญญาสามารถ
เบิกจ่ายได้ต่อเมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายน หลังเวลา ๒๔.๐๐ น. เท่านั้น ท าให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด   

 แนวทางการพัฒนาที่ควรด าเนินการต่อไป  ในการของบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการต้องมี     
การเตรียมความพร้อม และการบริหารความเสี่ยงของโครงการซึ่งมีข้อจ ากัดในการก่อหนี้ผูกพันและการ
เบิกจ่ายด้วยการวางแผนการก าหนดขั้นตอนและวิธีการท างานที่ชัดเจน เช่น การก าหนด  คุณสมบัติของ    
ผู้รับจ้างการก าหนดขอบเขตในการจ้างงาน ( TOR) นอกจากนี้ ควรเสนอส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมิน  มิติที่ ๒ เรื่องร้อยละความส าเร็จในการเบิกจ่ายของทุกหน่วยงาน โดยยกเว้น 
กรณีการเบิกจ่ายงานจ้างเหมาท่ีมีสัญญาก าหนดให้เบิกจ่ายได้หลังวันที่ ๓๐ กันยายน ไม่น ามาคิดคะแนน 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๕  การเสริมศักยภาพกลไกการน าแผนบริหารราชการไปสู่การปฏิบัติ  
เพื่อสู่การเป็นต้นแบบในการบริหารมหานคร 

 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ก าหนดเป้าหมายหลักในแผนปฏิบัติราชการฯ  ๗ ประการ คือ                      
๑. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานส าหรับบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ โดยบูรณา- 

การข้ันตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณประจ าปี  และค ารับรองการปฏิบัติราชการให้มี
ความสอดคล้องกัน  ๑ ฉบับ 

๒. จัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนากรุงเทพมหานคร รวม ๒ ฉบับ 
๓. ผลักดันให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครน านโยบายแผนงาน โครงการส าคัญตามแผน- 

บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ ไปสู่การปฏิบัติ โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของหน่วยงาน 

๔. จัดท าและเผยแพร่หนังสือสถิติประจ าปีของกรุงเทพมหานคร จ านวน ๙ ,๐๐๐ ฉบับ 
๕. รักษารอบเวลาการปฏิบัติราชการของงานตรวจซ่อมแซม แก้ไขบ ารุงรักษาเครื่อง

ไมโครคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ให้หน่วยงานต่างๆ ร้อยละ ๓๕ ของจ านวนหน่วยงานที่แจ้งซ่อม 
๖. น ามาตรการราชการใสสะอาดมาเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการบริหารราชการ 

ผลการด าเนินการมีรายละเอียด ดังนี้ 
 งานเชิงยุทธศาสตร์  
 ๑. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานส าหรับบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ โดยบูรณา-
การข้ันตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนงบประมาณประจ าปี  และค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการให้มีความสอดคล้องกัน ได้ จ านวน ๑ ฉบับ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 ๒. จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร จ านวน  ๑ 
ฉบับ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล จ านวน ๑ ฉบับ  รวมทั้งสิ้น ๒ ฉบับ 
 งานประจ า 
 ๑. ประสานและผลักดันให้ทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ(จ านวน ๗๗ หน่วยงาน)  
โดยด าเนินการ เช่น จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการน าแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ ไปสู่การปฏิบัติ  ประสานการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร  จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงาน จัดกิจกรรมสัญจรหน่วยงานเพื่อติดตามงานรายไตรมาส  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   ซึ่งทุก
หน่วยงานสามารถจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีได้ครบทุกหน่วยงาน เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
      ๒. จัดท าหนังสือสถิติประจ าปีของกรุงเทพมหานครและวารสารของส านักยุทธศาสตร์-             
และประเมินผล สามารถด าเนินการได้ จ านวน ๓๒,๐๐๐ เล่ม เพ่ือเผยแพร่ให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 
และบุคคลทั่วไป 
 ๓. สนับสนุน/อ านวยการในการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จ านวน ๔๘ ครั้ง และการ
ประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร  เดือนละ ๑ ครั้ง  จ านวน ๑๒ ครั้ง ซึ่งสามารถด าเนินการได้
ตามเป้าหมาย 
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๔.  เผยแพร่ข้อมูลด้านแผน  ผลการติดตามประเมินผลแผน  และโครงการส าคัญๆ  ทางเว็บไซต์ของ
กรุงเทพมหานคร  รวม ๕ เรื่อง  ซึ่งสามารถด าเนินการเผยแพร่ได้ครบ ๕ เรื่อง  คือ แผนบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕  แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔  กรอบ
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ของ
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  กรุงเทพมหานครแห่งความน่าอยู่บนวิถีแห่งการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๓)  

 ๕.  ผลักดันให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง ๗๗ หน่วยงาน น าแผนแม่บทการใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ และ
บรรจุลงในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ของหน่วยงาน 
 ๖.  การให้บริการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   
ต่อพ่วงที่ใช้งานในลักษณะ Stand alone ให้แก่ผู้บริหารและทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร โดยสามารถ
ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจ านวนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ส่งซ่อม 

     ๗.  พัฒนากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย
การปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ตามขั้นตอนที่ส านักงาน-
กฎหมายและคดีก าหนดให้หน่วยงานต้องรวบรวมและตรวจสอบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน เพ่ือปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก และน าเสนอให้คณะกรรมการปรับปรุงระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนพิจารณา ก่อนน าเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร และ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบตามล าดับ 
 ๘.  น ามาตรการราชการใสสะอาดมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ ดังนี้ 

   ๘.๑ ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์สร้างราชการใสสะอาดของส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล และสามารถด าเนินการได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งผ่านการตรวจประเมินจากผู้ตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานคร  คิดเป็นผลการด าเนินงานร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมาย 
         ๘.๒  ด าเนินการโครงการสร้างเสริมระบบคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรภายในส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล  ด้วยการจัดกิจกรรม ส.สะอาดใจ (การถวายสังฆทานทุกวันพระ ณ วัดใกล้ศาลา - 
ว่าการกรุงเทพมหานคร รวม ๑๒ ครั้ง)  และจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูคนประพฤติดีท าดีในส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล ด้วยการให้ข้าราชการและลูกจ้างของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ส่งข้อเขียนยกย่อง 
ชมเชยเจ้าหน้าที่ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 ๘.๓  จัดท าระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่
ส านักงานตรวจสอบภายในก าหนด  จ านวน ๑๒ ขั้นตอน  ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลสามารถด าเนินการ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
              ๙.  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพคนเมืองเพ่ือสร้าง
กรุงเทพฯให้เป็นเมืองแห่งสุขภาพ ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ (ด าเนินการปีงบฯ ๕๔) 
 แนวทางการพัฒนาที่ควรด าเนินการต่อไป  
 ๑.  ปรับปรุงการจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานส าหรับบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ
ให้เป็นปัจจุบันทุกต้นปีงบประมาณ 
         ๒.  เสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลในด้านต่างๆ  เช่น     
ด้านคุณธรรมจริยธรรม  การน าหลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง   
ให้เห็นเป็นรูปธรรม ความรู้ด้านกระบวนการวางแผน  และความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
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 ๓.  ผลักดันและเร่งรัดให้หน่วยงานระดับส านักและส านักงานเขตน าแผนแม่บทเฉพาะด้านไปสู่การ
ปฏิบัติ เช่น แผนพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพคนเมืองฯ เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาสู่การเป็นมหานครน่าอยู่ยั่งยืน  โดยบูรณาการกับผังเมืองรวมและแผนระดับชาติด้านต่าง ๆ 
 ๔.  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนเพ่ือพัฒนากรุงเทพมหานครทุกระดับ  
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๖ การเสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้ง
ด้านศักยภาพคุณภาพชีวิตและความภาคภูมิใจเพื่อร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่ย่ังยืน 
 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ก าหนดเป้าหมายหลักไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ คือ  
               - พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรุงเทพมหานครในด้านการจัดท า การติดตามประเมินผลแผน และ
การใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ผลการด าเนินการมีรายละเอียด ดังนี้ 
 งานประจ า 
 ๑. จัดให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน อย่างน้อย ๑ หลักสูตร/คน/ปี เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร โดยก าหนดเป้าหมายให้มีผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
๙๐  ซึ่งในการด าเนินการโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๙   
 ๒. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักคุณธรรม  โดยสามารถ
ด าเนินการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลได้ทั้งหน่วยงาน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

๓. พัฒนาแหล่งข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร
การพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้ง
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้ด าเนินการสร้างชุมชนนักปฏิบัติภายในหน่วยงาน          
(Community of  Practice  : Cop)  จ านวน ๓ ชุมชนนักปฏิบัติ และระบบการสร้างชุมชนนักปฏิบัติภายใน
หน่วยงาน   ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรวบรวมและน าเสนอข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้จากกิจกรรมของ
ชุมชนนักปฏิบัติ รวม ๓ ชุมชน ดังนี้ 
 ๓.๑  แนวทางแก้ไขปัญหาการตรวจประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (การวางแผน  
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน) 
 ๓.๒  การจัดท าตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.๒๕๕๒-
๒๕๕๕) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
 ๓.๓  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการจัดท าแผนปฏิบัติ-
ราชการของหน่วยงาน 
 แนวทางการพัฒนาที่ควรด าเนินการต่อไป  
 ๑.  เพ่ิมประสิทธิภาพการวิเคราะห์และติดตามแผนงาน  โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  ตัวชี้วัด รวมถึงโครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ให้ดียิ่งขึ้น 
 ๒. พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลในการ
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  เพื่อการวางแผนที่มีประสิทธิภาพและทันกับ
สถานการณ์ สามารถปรับยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน ควบคุมตัวแปรต่างๆ ด้วยการประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. รวบรวมและจัดท าข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ส าหรับใช้ในการวางแผนและติดตามและ
ประเมินผลแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยทุธศาสตร์และประเมินผล 

 ๙ 

 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๗ การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการบริหารและพัฒนามหานคร 

 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ก าหนดเป้าหมายหลักไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ ไว้            
๓ ประการ คือ 

 ๑. การขยายระบบเครือข่ายกรุงเทพมหานครให้สามารถเชื่อมโยงครบทุกหน่วยงาน และ
ปรับปรุงมาตรฐานการบริหารจัดการด้านระบบเครือข่าย จ านวน ๒ มาตรฐาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถใช้
ระบบเครือข่ายกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ๒. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการให้กับหน่วยงานอื่นๆ จ านวน ๒ ระบบ 
 ๓. พัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คน  
ผลการด าเนินการมีรายละเอียด ดังนี้ 

 งานเชิงยุทธศาสตร์ 
 ๑. ขยายระบบเครือข่ายกรุงเทพมหานครใยแก้วน าแสง ( Fiber optic) ที่มีความเร็ว (Bandwidth) 

๑ Gbps ให้กับโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ๙ แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข ๕ แห่ง ที่อยู่ใกล้
ส านักงานเขต ได้แก่  ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๒   ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๓   ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๔ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๗  และศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘  

 ๒. ขยายระบบเครือข่ายกรุงเทพมหานครด้วย Leased line ที่มีความเร็ว ให้กับโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน ๔๓๕ โรงเรียน และศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน ๖๓ แห่ง  

 ๓. จัดท ามาตรฐานด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร จ านวน           
๒ มาตรฐาน  ได้แก่ มาตรฐานการก าหนด IP Address ของอุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของ     
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  และมาตรฐานการตั้งค่ารหัสผ่านส าหรับอุปกรณ์เครือข่าย 

 ๔. พัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้จ านวน ๒,๑๐๐ คน แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่  

 ๔ .๑ การพัฒนาบุคลากรให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
  -  การฝึกอบรมในหลักสูตรการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านส านักงาน (Word 

Processing, Spreadsheet , Presentation) ตามมติคณะรัฐมนตรีให้กับข้าราชการระดับ ๖ จ านวน ๓๖๔ คน 
  -  การฝึกอบรมในหลักสูตรการใช้โปรแกรมระบบงานส่วนกลาง (ระบบ  MIS๒ , 

ระบบ ๕๐ เขต , ระบบ GIS) ให้กับข้าราชการระดับ   ๓ - ๗ จ านวน ๑,๑๔๖ คน 
  -  การฝึกอบรมในหลักสูตรการจัดท าระบบเพ่ือเผยแพร่ ความรู้ในองค์กร (อบรม  

เชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างสื่อการเรียนรู้ ( e-Learning) อย่างง่ายด้วยตนเอง และเรื่องการผลิตหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ให้กับข้าราชการระดับ ๓ - ๗ จ านวน ๕๔๐ คน 

 ๔.๒ การพัฒนาบุคลากรให้กับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ  
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ในหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน ๕๐ คน 
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    งานประจ า 
 ๑ .  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม  และส านักงานเขต  ๕๐  ส านักงานเขต  
พัฒนาโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการของส านักสิ่งแวดล้อม  และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
 ๒ .  พัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและให้บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร  
ให้สามารถใช้งานได้เกินเป้าหมายที่ก าหนดไว้จากร้อยละ ๗๕ เป็น  ร้อยละ ๙๑.๐๕ ของจ านวนเครื่องที่
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาท้ังหมด  ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถซ่อมแซมและบ ารุงรักษาได้ ร้อยละ 
๘.๙๕ นั้น เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องรุ่นเก่าไม่สามารถหาอุปกรณ์มาทดแทนได้  

๓.  ก าหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานครเพ่ือเป็นแนวทางให้ทุก
หน่วยงานใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสามารถเชื่อมโยงเพ่ือบูรณาการระบบไปใช้ประโยชน์ของ
กรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๗ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้
ด าเนินการครบถ้วนตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 
 แนวทางการพัฒนาที่ควรด าเนินการต่อไป  
 จากผลการด าเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้ด าเนินการขยาย  

ระบบเครือข่ายกรุงเทพมหานครให้สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ครบทุกหน่วยงาน ซึ่งแนวทางที่จะ
ด าเนินการต่อไปในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จะเป็นการใช้ระบบเครือข่ายหลักให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้ 

 ๑.  ผลักดันให้หน่วยงานพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของหน่วยงานให้
ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานคร 

 ๒.  พัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไป
ประยุกต์ตามภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบ  

 ๓. ตั้งศูนย์รองรับเหตุฉุกเฉินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็น            
ศูนย์คอมพิวเตอร์ส าหรับส ารองระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูลและอุปกรณ์ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรุงเทพมหานคร 
 ๔. ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นหน่วยงานน าร่องในการส่งเสริมให้มีการน าซอฟต์แวร์ 
Open Source มาใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในระดับประเทศ 
 

๕.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)   
 จุดแข็ง 

บุคลากร 
 ๑. บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผน การติดตาม

ประเมินผลและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 

 ๒. บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติเฉพาะด้านโดยสะสม
จากประสบการณ์ที่รับผิดชอบตามขอบเขตงานมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  

 ๓. บุคลากรของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลส่วนใหญ่มีความเต็มใจในการให้บริการ 
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 วัสดุอุปกรณ์ 
 ๑. ทุกส่วนราชการมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รองรับการ

ปฏิบัติงาน 
 ๒. เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ 

กรุงเทพมหานคร 
 ๓. มีระบบเครือข่ายการสื่อสารความเร็วสูงเชื่อมต่อให้กับทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 
           การบริหารจัดการ 

 ๑.  เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายกลางที่ให้บริการทุก
หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร    
 ๒.  เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศกลางให้หน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครใช้ปฏิบัติงาน 

 ๓.  เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการแผนของกรุงเทพมหานคร 
 ๔.  สามารถด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ ถึงแม้จะมีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ 

 

 จุดอ่อน  
 บุคลากร 
 ๑.  บุคลากรมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายและมีพ้ืนฐานความรู้และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันท าให้มี

ความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนและการติดตามประเมินผลไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
      ๒.  บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีความหลากหลายทางสายงานจึงท าให้ขาดมุมมอง

และแนวทางในการพัฒนาระบบที่แตกต่างและสร้างสรรค์   
 วัสดุอุปกรณ์ 
 สถานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลไม่เพียงพอและเอ้ืออ านวยต่อการ

พัฒนาเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรุงเทพมหานคร  
 งบประมาณ 
 ไม่สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามเป้าหมายที่ก าหนด  
 การบริหารจัดการ 
 ๑.  การประสานงานภายในองค์กร 
 ๒.  ขาดการควบคุมระยะเวลาในการด าเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานเชิงยุทธศาสตร์แบบ

บูรณาการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้การด าเนินงานมีความล่าช้า 
 

โอกาส 
      ๑.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๔  ให้ความส าคัญกับการวางแผนยุทธศาสตร์
ของแต่ละหน่วยงาน  ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ ได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติของส่วนราชการ  รวมทั้งการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ซึ่งต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ต้องแสดงการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน
อย่างชัดเจน ท าให้ทุกหน่วยงานต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ทั้งระยะสั้น ระยะ 
ปานกลางและระยะยาว          

๒.  นโยบายภาครัฐเริ่มมีการก าหนดมาตรฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการเป็น  
e- Government 
       ๓.  เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ หรือระบบงานต่างๆ มีการแข่งขันในเรื่องของคุณภาพและราคากัน
ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง  ท าให้กรุงเทพมหานครสามารถประหยัดงบประมาณได้  ตลอดจนได้เทคโนโลยีที่มี
คุณลักษณะเฉพาะที่สูงกว่าที่ก าหนดไว้ 
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  ๔.  หน่วยงานของกรุงเทพมหานครให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการจัดท าแผน รวมทั้ง
กระบวนการติดตามประเมินผล ท าให้แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ 
 ๕.  ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายและผลักดันให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือให้บริการกับประชาชน 
 ๖.  ประชาชนในกรุงเทพมหานครสามารถเข้าถึงข่าวสารและบริการของกรุงเทพมหานครมากขึ้น 
จึงสามารถสะท้อนความต้องการของประชาชนและน ามาปรับปรุงนโยบายและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ได้ดียิ่งขึ้น 
 อุปสรรค  
       ๑.  วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ต้องด าเนินการ 
              ๒.  ข้อมูลไม่เพียงพอเป็นอุปสรรคต่อการวางแผน  

 ๓.  เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดปัญหาในกระบวนการพัสดุ 
  ๔.  ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณ

ค่อนข้างสูงในการจัดซื้อลิขสิทธิ์  
 ๕. ได้รับมอบภารกิจให้ด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหารจ านวนมาก ส่งผลกระทบต่อ

การปฏิบัติงานตามแผน 
 

๖.  วิสัยทัศน์   
 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นองค์กรหลักด้านแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชี้น าและ

ผลักดันนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 

๗.  แนวทางการจัดท าแผนงาน โครงการ/กิจกรรม เพื่อประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
 พ.ศ. ๒๕๕๕  
     ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้พิจารณาถึงพันธกิจ ภาระหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกและส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานคร   
จึงน าแนวทางตามข้อ ๔ มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น ๒ กรณี  
คือ 

๗.๑  กรณีเป็นงานตามภารกิจที่เป็นงานประจ าที่ต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  ประกอบด้วย   
๗.๑.๑  สนับสนุนหน่วยงานกรุงเทพมหานครในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้

เพ่ือการให้บริการประชาชน นอกจากนี้จะต้องให้ความส าคัญกับการศึกษาวิเคราะห์เพื่อน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เข้ามาช่วยในการด าเนินงานของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

๗.๑.๒  จัดท ามาตรการในการบริหารงบประมาณประจ าปี มีการติดตามการด าเนินงาน
อย่างจริงจัง  เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการบริหารความ
เสี่ยงและการจัดท าระบบควบคุมภายในที่รัดกุมยิ่งข้ึน 

๗.๑.๓  ผลักดัน เร่งรัดให้ทุกหน่วยงานน าแผนแม่บทเฉพาะด้านและแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่
ไปสู่การปฏิบัติโดยบูรณาการกับผังเมืองรวมเพ่ือการพัฒนาสู่การเป็นมหานครน่าอยู่ยั่งยืน 

๗.๑.๔  พัฒนากระบวนการรวบรวมข้อมูลและการจัดท าแผนในระดับต่าง ๆ ตลอดจนการ
ติดตามและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๗.๑.๕  สนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครพัฒนาข้อมูลข่าวสาร     
เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ 
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๗.๑.๖ พัฒนาส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลให้เป็นหน่วยงานน าร่องในการน าซอฟแวร์ 
Open Source  มาใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

๗.๑.๗ พัฒนาระบบการบริหารของกรุงเทพมหานครให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการให้มากข้ึน  

๗.๒  กรณีเป็นงานเชิงยุทธศาสตร์ด าเนินการ ดังนี ้ 
๗.๒.๑  ศึกษาผลจากการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุง      

การให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกรุงเทพมหานคร 
๗.๒.๒  พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนเพ่ือพัฒนากรุงเทพมหานคร        

ในทุกระดับ 
 ๗.๒.๓  พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ท้ังด้านแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมทักษะ

ของเจ้าหน้าที่ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในสภาวะปัจจุบันได้อย่างเท่าทัน 
 ๗.๒.๔  จัดตั้งศูนย์รองรับเหตุฉุกเฉินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกันข้อมูลพื้นฐาน

หลักของกรุงเทพมหานครไม่ให้เสียหาย ในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ และเพ่ือมิให้การด าเนินงานของ
กรุงเทพมหานครต้องหยุดชะงักลง 
 
๘.  สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕   ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้ท า
การประเมินผลการปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมา การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของส านัก-
ยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมกับการวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ของกรุงเทพมหานคร     
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕   โดยมีพ้ืนฐานจากแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕  แผนปฏิบัติ-
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  และแนวนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นหลัก 
รวมทั้งจัดท าเป็นแผนงาน โครงการ เพ่ือขอจัดสรรงบประมาณด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี   
พ.ศ. ๒๕๕๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร จ านวน 
๗  ประเด็นยุทธศาสตร์  การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ /กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติราชการของส านัก-
ยุทธศาสตร์และประเมินผล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕  มีดังต่อไปนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร ประกอบด้วย   
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๑  การพัฒนาระบบบริการประชาชน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กร 
ชั้นเลิศด้านบริการ 
 ประกอบด้วย  ๔  กลยุทธ์  คือ กลยุทธ์หลักตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ -
๒๕๕๕  จ านวน  ๑ กลยุทธ์  และงานประจ าที่สนับสนุนแผนบริหารราชการฯ  จ านวน ๓ กลยุทธ์ ดังนี ้ 
 งานเชิงยุทธศาสตร์ มี ๑ กลยุทธ์ ได้แก่   
 กลยุทธ์ติดตามและประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกรุงเทพมหานคร   
(กลยุทธ์หลักที่ ๕.๑.๓)  มี ๑ โครงการ คือ   โครงการส ารวจความพึงพอใจของชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการ
ด าเนินงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร  ด าเนินการจ้างสถาบันการศึกษาให้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ 
มีค่าใช้จ่ายประมาณ  ๑,๒๐๓,๐๐๐  บาท 
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 งานประจ า มี ๓ กลยุทธ์ ได้แก่  
 ๑.  กลยุทธ์พัฒนาข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานคร เพื่อเอ้ือต่อการบริหารจัดการในด้านต่างๆ แก่ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี ๕.๑.๑ และ ๕.๑.๒) มี  ๒  กิจกรรม ได้แก่ 
  ๑.๑ การเผยแพร่ข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์กรุงเทพมหานครทุกครึ่งปี   เป็น
การด าเนินการพัฒนาข้อมูลสถิติ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ไม่ใช้
งบประมาณในการด าเนินการ   
  ๑.๒ การจัดท าหนังสือสถิติประจ าปีของกรุงเทพมหานคร มีค่าใช้จ่ายประมาณ ๔๖๐,๐๐๐ บาท 
 ๒.  กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการ (สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี ๕.๑.๓) มิติที่ ๓ มี ๒ 
กิจกรรม ได้แก่  

๒.๑ การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล   เนื่องจากการบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  มีประสิทธิภาพ  เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเพ่ือให้ทราบผลลัพธ์ดังกล่าว ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๒.๒  การตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนของทุกส่วนราชการ  เป็นการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
ต่างๆ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อประชาชนหรือผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน  ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
 ๓. กลยุทธ์พัฒนาระบบการให้บริการ (สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี ๕.๑.๒) มิติที่ ๔ มี ๑ กิจกรรม คือ 
การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร  ไม่ใช้งบประมาณ
ในการด าเนินการ 
 

               ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๒  การสร้างกรอบทิศทางการพัฒนาที่ย่ังยืนและเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนามหานคร  ด าเนินการงานเชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 งานเชิงยุทธศาสตร์ มี ๔ กลยุทธ์ ได้แก่ 
      ๑. กลยุทธ์ก าหนดกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาเมืองด้านต่างๆ ที่สนับสนุนการพัฒนา
กรุงเทพมหานครสู่การเป็นมหานครน่าอยู่ยั่งยืนตามกรอบทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร ๑๒ ปี โดยบูรณา
การผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครกับแผนงานด้านต่างๆ ในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกัน (สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี ๕.๒.๑) โดยด าเนินโครงการศึกษาวิจัยจัดท าแผนวิสัยทัศน์ของประชาชนเพื่อ
การพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
      ๒. กลยุทธ์ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์แผนและนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็น
มหานครน่าอยู่ยั่งยืน  และเป็นศูนย์กลางภูมิภาคให้ประชาชนได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้นโยบายมีความยั่งยืน
ในระยะยาว (สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี ๕.๒.๒)  โดยด าเนินโครงการจัดนิทรรศการกรุงเทพเมืองสวรรค์ 
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการจัดท าหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  งบประมาณ 
๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
     ๓. กลยุทธ์เพิ่มบทบาทงานต่างประเทศเชิงรุกโดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์
และเพ่ิมบทบาทของกรุงเทพมหานครในเวทีโลก (สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี ๕.๒.๓)  โดยจัดประชุมโครงการ
จัดการประชุมนายกเทศมนตรีในภูมิภาคเอเชีย (Asian Mayors Forum) งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
      ๔ . ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาภาคมหานครเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (สนับสนุนกลยุทธ์หลักที่ ๕.๒.๕) โดยด าเนินโครงการ
จัดท าหนังสือที่ระลึกในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี “ทรงเสด็จสู่
สวรรคาลัย” งบประมาณ ๓๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยทุธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๕ 

        
  งานประจ า มี ๑ กลยุทธ์ คือ 
 ๑. กลยุทธ์ก าหนดกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาเมืองด้านต่างๆ ที่สนับสนุนการพัฒนา
กรุงเทพมหานครเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืนตามกรอบทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร ๑๒ ปีโดยบูรณา
การผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครกับแผนงานด้านต่างๆในการพัฒนากรุงเทพฯให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน  
(กลยุทธ์หลักที่ ๕.๒.๑)  โครงการที่สนับสนุน คือโครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสุขภาพคนเมืองกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ไปสู่การปฏิบัติ ไมใ่ช้งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๓  การจัดโครงสร้างการบริหารมหานครเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง
ภูมิภาคและมหานครน่าอยู่ยั่งยืน 
 ประกอบด้วยงานประจ าที่สนับสนุนกลยุทธ์หลักตามแผนบริหาร ฯ  จ านวน ๑ กลยุทธ์   คือ     
การมุ่งเน้นให้การถ่ายโอนภารกิจจากรัฐบาลสู่กรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นการสนับสนุน
ประสานงานเพื่อให้มีการถ่ายโอนอ านาจจากส่วนกลางให้กับกรุงเทพมหานครโดยด าเนินการเข้าร่วมการประชุม
ร่วมกับคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ / คณะท างานฯ ระดับรัฐบาล  และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจที่ถ่ายโอนเพื่อรับมอบแนวทางการด าเนินงานหรือติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ และ
ปรับปรุงเกณฑ์ชี้วัดและตัวชี้วัดในการประเมินการจัดบริการของ กทม. (ภารกิจถ่ายโอนตามแผนฯ)  ดังนี้ 
               งานประจ า  มี ๒  กิจกรรม  ได้แก่  

๑.  การเข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯคณะท างานฯ ระดับ
รัฐบาล  และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ถ่ายโอนเพื่อรับมอบแนวทางการด าเนินงานหรือติดตาม
ความคืบหน้าที่เก่ียวกับการกระจายอ านาจ ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๒. การปรับปรุงเกณฑ์ชี้วัดและตัวชี้วัดในการประเมินการจัดบริการสาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร (ภารกิจถ่ายโอนตามแผนฯ ) และให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัด
ที่ก าหนด ใช้งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท        
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๔ การเสริมศักยภาพงานบริหารการคลังและงบประมาณ โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและการวิเคราะห์เชิงรุกด้วยข้อมูลจริง 
 ประกอบด้วยงานประจ าที่สนับสนุนกลยุทธ์หลักตามแผนฯ  จ านวน ๒ กลยุทธ์  (มิติที่ ๒) ดังนี้ 
 งานประจ า  ได้แก่  
 ๑ . กลยุทธ์พัฒนาการเบิกจ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจ าปีให้รวดเร็ว เป็นไปตามแผนปฏิบัติ 
การเบิกจ่ายเงิน (สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี ๕.๔.๓)  มี  ๑ กิจกรรม คือ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีให้มีการเบิกจ่ายและการก่อหนี้ผูกพันในภาพรวมของส านักยุทธศาสตร์ฯ ให้เป็นตามแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครก าหนด  ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ  
 ๒ . กลยุทธ์พัฒนาการจัดท างบการเงินของกรุงเทพมหานคร (สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี ๕.๔.๓)      
มี  ๒ โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 
       ๒.๑  การบันทึกรายการบัญชีและการจัดท างบการเงินของส านักยุทธศาสตร์และ-
ประเมินผลไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
       ๒.๒ การควบคุมและบันทึกบัญชีทรัพย์สินในใบรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินของ       
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประจ าปี ๒๕๕๕ ถูกต้อง ไม่ใช้งบประมาณในด าเนินการ  
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยทุธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๖ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๕  การเสริมศักยภาพกลไกการน าแผนบริหารราชการไปสู่การ
ปฏิบัติ เพื่อมุ่งสู่การเป็นต้นแบบในการบริหารมหานคร  
 ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์  คือ กลยุทธ์หลักตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร            
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕  จ านวน  ๑ กลยุทธ์ และงานประจ าที่ตอบสนองกลยุทธ์หลักตามแผนบริหารฯ  จ านวน  
๕ กลยุทธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  มีโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการ ๒๐ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 งานเชิงยุทธศาสตร์  มี ๑ กลยุทธ์  ได้แก่ 
 กลยุทธ์ปรับปรุงกระบวนการบริหารราชการประจ าให้เกื้อหนุนต่อการน ายุทธศาสตร์และแผนงาน
ด้านต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ  (กลยุทธ์หลักที่ ๕.๕.๑)  มี ๑ กิจกรรม  คือ การจัดท าคู่มือหรือปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่บูรณาการขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ   แผนงบประมาณประจ าปี และค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ให้มีความสอดคล้องกัน   เป็นลักษณะของการประสานการด าเนินการร่วมกันระหว่างส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร  ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร  และส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล       
ในการบูรณาการก าหนดขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ       
การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี ให้มีข้ันตอนระยะเวลาปฏิบัติที่สอดคล้องกัน  ไม่ใช้งบประมาณ
ในการด าเนินการ 
               งานประจ า มี ๕ กลยุทธ์  ได้แก่  
 ๑.  กลยุทธ์ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารราชการ ตลอดจนการพัฒนา
กรุงเทพมหานครเชิงยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นที่การประเมินประโยชน์สุข ความพึงพอใจของ
ประชาชน  และผลการพัฒนาที่เทียบเคียงได้กับองค์กรชั้นน าในประเทศและเมืองน่าอยู่ในประเทศต่างๆ  
(สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี ๕.๕.๒) มี  ๒ กิจกรรม คือ  การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
กรุงเทพมหานคร ( DailyPlans) และน าเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครสั่งการให้หน่วยงานน าไปใช้และเร่งรัด
ติดตามผล  ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ  และกิจกรรมติดตามผลการน าแผนแม่บทการใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร  
 ๒.  กลยุทธ์ประสานและผลักดันให้มีการจัดท าแผนเพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และการ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ (สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี ๕.๕.๑) รวม  ๗  โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 
                      ๒.๑  การจัดท ากรอบแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้
ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของหน่วยงาน               
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
  ๒ .๒  การประสานการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของหน่วยงาน    
ในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นการให้ค าแนะน าการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕  ของ
หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการฯ  นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ   
   ๒.๓  การประสานการปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ของหน่วยงานใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร  เป็นการให้ค าแนะน าการปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๕ ๕  ของหน่วยงาน
ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการฯ  นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ   
 ๒.๔  โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการน าแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ ไปสู่การปฏิบัติมีค่าใช้จ่ายประมาณ  ๕๔๗,๕๐๐ บาท 
     ๒.๕  โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักเก่ียวกับความเชี่ยวชาญการวางแผน  มีค่าใช้จ่าย
ประมาณ ๓๒๑,๗๐๐  บาท 
  ๒.๖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดท าแผนและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ใช้งบประมาณ ๒๐๑,๐๐๐.-บาท 
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   ๒.๗  กิจกรรมการติดตามข้อมูลด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ไม่ใช้งบประมาณในการ
ด าเนินการ 
 ๓.  กลยุทธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผน รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรุงเทพมหานครแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ  (สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี ๕.๕.๑)   มี  ๑  กิจกรรม คือ  การจัดท า
วารสารของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  เป็นการรวบรวมเอกสารข้อมูลทางวิชาการด้านแผน เทคโนโลยี
สารสนเทศ และเรื่องอ่ืนๆ  เพ่ือจัดท าเป็นวารสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ๓ เดือนต่อ ๑ ฉบับ                
ใช้งบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท                    
 ๔.  กลยุทธ์เผยแพร่ข้อมูลด้านแผนและการประเมินผลแผนทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร 
(สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี ๕.๕.๑)  มี  ๓  กิจกรรม ได้แก่ 
      ๔.๑  การเผยแพร่ข้อมูลด้านแผนทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร   
     ๔.๒  การเผยแพร่ข้อมูลด้านการประเมินผลแผนทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร  
  ๔.๓  การเผยแพร่ความรู้จากโครงการหรือเรื่องส าคัญทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร  
             ๕.  กลยุทธ์การพัฒนาระบบงานเพ่ือลดขั้นตอนและรอบเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
(สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี ๕ .๕.๑) (มิติที่ ๒)  มี  ๑  กิจกรรม คือการก าหนดรหัสผู้ใช้ระบบงานโครงการ MIS    
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ   
 ๖.  กลยุทธ์น ามาตรการราชการใสสะอาดมาใช้ให้มีประสิทธิภาพ   (สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี 
๕.๕.๓)  มี  ๕  กิจกรรม ได้แก่ 

  ๖.๑  ด าเนินการตามแผนด าเนินงานราชการใสสะอาดของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล   
  ๖.๒  การตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 

ทุกส่วนราชการในส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล   
  ๖.๓   กิจกรรม ส.สะอาดใจ 
  ๖.๔   แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน/กิจกรรมการจัด ท า
ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

๖.๕  กิจกรรม ๕ ส ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นการด าเนินการในการบริหาร
จัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล  ตามตัวชี้วัดในมิติท่ี ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์การ ตามแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการฯ  ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ   
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๖ การเสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้าน
ศักยภาพ คุณภาพชีวิต และความภาคภูมิใจ เพื่อร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่ย่ังยืน 
 ประกอบด้วย ๓  กลยุทธ์  คือ กลยุทธ์หลักตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ 
-๒๕๕๕  มี  ๑  กลยุทธ์ และ งานประจ าที่สนับสนุนกลยุทธ์หลักตามแผนบริหาร ฯ จ านวน ๒ กลยุทธ์            
เป็นเรื่องของการบริหารจัดการโครงสร้างและทรัพยากรมนุษย์ของกรุงเทพมหานครในภาพรวม ดังนี้   
 งานเชิงยุทธศาสตร์ มี ๑ กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร มี ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับพระราชบัญญัติฉบับใหม่ (ข้าราชการสามัญ)  
 งานประจ า  มี ๒ กลยุทธ์ ได้แก่  
 ๑.  กลยุทธ์พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักคุณธรรม 
(สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี ๕.๖.๖) (มิติที่ ๔)  มี ๑ กิจกรรม  คือ  การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล  
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ  
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 ๒. กลยุทธ์พัฒนาแหล่งข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง  (สนับสนุนกลยุทธ์
หลักท่ี ๕.๖.๖) (มิติที่ ๔)  มี  ๑  กิจกรรม  คือ  การสร้างชุมชนนักปฏิบัติภายในส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล (ความส าเร็จของการด าเนินการสร้างชุมชนนักปฏิบัติภายในหน่วยงาน: Community of Practice  
COPs)   ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๗   การเพิ่มประสิทธิภาพการเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับการบริหารและพัฒนามหานคร  
 ประกอบด้วย ๘ กลยุทธ์  คือ กลยุทธ์หลักตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ 
-๒๕๕๕  มี  ๓  กลยุทธ์  งานประจ าที่สนับสนุนกลยุทธ์หลักตามแผนฯ  มี  ๕ กลยุทธ์ มีโครงการ/กิจกรรมที่จะ
ด าเนินการ ๑๔ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 งานเชิงยุทธศาสตร์ มี ๓ กลยุทธ์ ได้แก่  
 ๑. กลยุทธ์เสริมศักยภาพการบริหารโครงสร้างพื้นฐานและมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือมุ่งสู่การเป็นหน่วยราชการอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government) และองค์กรชั้นเลิศด้านการบริการ  (Best 
Service Organization)  ด้วยบริการอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Service)  (สนับสนุนกลยุทธ์หลักที่ ๕.๗.๒)  มี  ๑ 
โครงการ       คือ โครงการ จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานคร ระยะ ๔ ปี งบประมาณ 
๕,๐๕๖,๐๐๐ บาท 
 ๒. กลยุทธ์บุคลากรของกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งในระดับผู้บริหาร 
ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานและผู้ดูแลระบบให้มีทักษะและความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ( Information and Communication Technologies: ICT) (กลยุทธ์หลักที่ ๕.๗.๓)  มี  ๗  โครงการ
ที่จะด าเนินการพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้มีทักษะและความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในทุกหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คน/ปี  มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๒.๑  โครงการฝึกอบรมตามโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เพื่อใช้
กับงานของส านักงานเขต ๕๐ เขต  ใช้งบประมาณ ๑๑๗,๗๐๐  บาท  
  ๒.๒ ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี     
(COM ๐๓)  มีค่าใช้จ่ายประมาณ  ๒๑๕,๐๐๐  บาท 
       ๒.๓  โครงการฝึกอบรมข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร 
(MIS)  งบประมาณ  ๓๙๔,๒๐๐ บาท 
                          ๒.๔ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
งบประมาณ  ๑๒๒,๐๐๐  บาท 
       ๒.๕ . โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) งบประมาณ  ๖๕,๐๐๐  บาท 
       ๒.๖   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดท าและสร้างเครือข่ายสังคม 
(Social Network) ส าหรับผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ต งบประมาณ ๕๘,๐๐๐  บาท 
       ๒.๗  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างเว็บไซต์ส าเร็จรูปด้วยโปรแกรม 
จูมล่า (Joomla) งบประมาณ ๑๐๖,๐๐๐ บาท 
 ๓. กลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการเพ่ือมุ่งสู่การเป็นหน่วยราชการ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-government)  มี ๒ กิจกรรม ที่เก่ียวข้อง คือ 

๓.๑  กิจกรรมตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทุก ๑๕ วัน  ไม่ใช้
งบประมาณในการด าเนินการ 

๓.๒  กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของ สยป. ทุก ๑๕ วัน ไม่ใช้งบประมาณใน
การด าเนินการ 
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 งานประจ า  มี ๕ กลยุทธ์ ได้แก่  
 ๑ .  กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพควบคุมในการปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย(สนับสนุน
กลยุทธ์หลักที่ ๕.๗.๒) มี  ๑ กิจกรรม คือ การควบคุมดูแล ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  ไม่ใช้งบประมาณใน
การด าเนินการ 
 ๒.  กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ  (สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี ๕.๗.๒) มี  ๑ กิจกรรม คือ  การให้บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

๓.  กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ติดตามหรือให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับหน่วยงานอื่น (สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี ๕.๗.๒)  มี  ๑ กิจกรรม คือ การให้ความอนุเคราะห์
เชื่อมโยงเว็บไซต์แก่หน่วยงานอื่น ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
 ๔.  กลยุทธ์ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาความเป็นไปได้/ความเหมาะสมในการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร (สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี ๕.๗.๒)    
มี  ๑ กิจกรรม คือ  การศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาความเป็นไปได้/ความเหมาะสมในการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
 ๕.  กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบงานต่าง ๆ   (สนับสนุนกล
ยุทธ์หลักที่ ๕.๗.๒)  มี  ๑ กิจกรรม คือ   การแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบงานต่าง ๆ  
ตามท่ีหน่วยงาน/ส่วนราชการมีหนังสือแก้ไข ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
 ๖. กลยุทธ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการประชาชน ( e – Service) 
มี ๑ กิจกรรม คือ  กิจกรรมการบริการแผนที่ (Map Service)  ไม่ใช้งบประมาณ 
   
สรุป      
 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  จากการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมาร่วมกับการวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ของ
กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยใช้แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕  
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และแนวนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
เป็นกรอบการด าเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเป็นต้นแบบด้านการบริหาร
มหานคร โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการรวม ๕๙ โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสรุปสาระส าคัญในภาพรวมได้ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๑ การพัฒนาระบบบริการประชาชนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นเลิศ
ด้านบริการ   
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๒ การสร้างกรอบทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนามหานคร 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ .๓  การจัดโครงสร้างการบริหารมหานครเพื่อมุ่งสู่  การเป็นศูนย์กลาง
ภูมิภาคและมหานครน่าอยู่ยั่งยืน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๔  การเสริมศักยภาพงานบริหารการคลังและงบประมาณโดยการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและการวิเคราะห์เชิงรุกด้วยข้อมูลจริง  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ .๕ การเสริมศักยภาพกลไกการน าแผนบริหารราชการไปสู่การปฏิบัติ
เพ่ือมุ่งสู่การเป็นต้นแบบในการบริหารมหานคร   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๖  การเสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานคร มีความพร้อมทั้ง
ด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต และความภาคภูมิใจเพ่ือร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่ยั่งยืน  



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยทุธศาสตร์และประเมินผล 

 ๒๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๗  การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการบริหารและพัฒนามหานคร 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร 
   ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

           มิติท่ี ๑         มิติท่ี ๒ – ๔             รวม 
ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

๕.๑ ๒ ๓ ๓ ๓ ๕ ๖ 

๕.๒ ๖ ๖ - - ๖ ๖ 

๕.๓ ๑ ๒ - - ๑ ๒ 

๕.๔ - - ๕ ๕ ๕ ๕ 

๕.๕ ๖ ๑๔ ๖ ๖ ๑๓ ๒๐ 

๕.๖ ๑ ๑ ๒ ๒ ๓ ๓ 

๕.๗ ๑๑ ๑๗ - - ๑๑ ๑๗ 

รวม ๒๗ ๔๓ ๑๖ ๑๖ ๔๓ ๕๙ 

 
สรุปจ านวนตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรม จ านวนตัวชี้วัด จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ๔๓ ๕๙ 

รวม ๔๓ ๕๙ 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๒๑ 

ภาคผนวก 
ผนวก ก.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  (งานเชิงยุทธศาสตร์) 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร (Mastering Best Service and Mega – City Management) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕.๑ การพัฒนาระบบบริการประชาชน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นเลิศด้านบริการ 

 
ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ ผลงานปี

ปัจจุบัน 
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

๑. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการ   
 

- ๘๐ - - -  

 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ส่วน
ราชการ 

ที่
รับผิดชอบ 

หลัก-R 
(ร่วม-SR) 

โครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปี ๒๕๕๕ 

 
ผลงาน 

ปี
ปัจจุบัน 

ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

๑. ติดตามและประเมินความ 
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ 
การให้บริการของ
กรุงเทพมหานคร 
(กลยุทธ์หลักที่ ๕.๑.๓) 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวน ข้อเสนอแนะ
ส าคัญที่พบจากผลการ
ส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการ 
ด าเนินงานตามนโยบาย
ของกรุงเทพมหานครที่
หน่วยงานได้รับทราบ
และน าไปสู่การปฏิบัติ   
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ กยบ. 
 
 
 
 
 

 

๑. โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการ
ด าเนินงานตามนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร 
(ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๕  ตามแผนบริหารฯ) 
(ปี ๒๕๕๕ , ๑,๒๐๓,๐๐๐  บาท) 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๒๒ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕.๒ การสร้างกรอบทิศทางการพัฒนาที่ย่ังยืน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาภาคมหานคร  

 
ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ ผลงานปี

ปัจจุบัน 
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

๑. ระดับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนาภาคมหานคร  
 

- ๔๐ ของ
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา

ชุมชน/พ้ืนที่/
เมือง 

- - -  

๒. ร้อยละความส าเร็จการจัดการประชุมนายกเทศมนตรีในภูมิภาคเอเชีย 
(Asian Mayors Forum) 

- ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ - - ร้อยละ ๑๐๐ 

 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ส่วน
ราชการ 

ที่
รับผิดชอบ 

หลัก-R 
(ร่วม-SR) 

โครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปี ๒๕๕๕ 

 
ผลงาน 

ปี
ปัจจุบัน 

ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

๑. ก าหนดกรอบแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาเมืองด้านต่างๆ 
ที่สนับสนุนการพัฒนา
กรุงเทพมหานครสู่การเป็นมหา
นครน่าอยู่ยั่งยืนตามกรอบทิศ
ทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
๑๒ ปี โดยบูรณาการผังเมือง

๑. กรุงเทพมหานครมี
แผนพัฒนาเฉพาะด้าน
และแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่
ที่สนับสนุนการพัฒนาสู่
การเป็นมหานครน่าอยู่
ยั่งยืนโดยบูรณาการผัง
เมืองรวม (๕.๒.๑)  

 ๑  
แผน 

   ๑  
แผน 

กยบ. ๑. โครงการศึกษาวิจัยจัดท าแผนวิสัยทัศน์
ของประชาชนเพื่อการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
(ปี ๒๕๕๕, ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๒๓ 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ส่วน
ราชการ 

ที่
รับผิดชอบ 

หลัก-R 
(ร่วม-SR) 

โครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปี ๒๕๕๕ 

 
ผลงาน 

ปี
ปัจจุบัน 

ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

รวมกรุงเทพมหานครกับ
แผนงานด้านต่างๆ ในการพัฒนา
กรุงเทพมหานครให้มีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกัน (กลยุทธ
หลักท่ี ๕.๒.๑.) 

(ผลลัพธ์) 

๒. ส่งเสริมให้มีการประชา- 
สัมพันธ์แผนพัฒนาและนโยบาย
การพัฒนากรุงเทพมหานครสู่
การเป็นมหานครน่าอยู่ยั่งยืน 
และเป็นศูนย์กลางภูมิภาคให้
ประชาชนได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้นโยบายมีความยั่งยืนใน
ระยะยาว (กลยุทธหลักที่ 
๕.๒.๓) 

๒. จ านวนประชาชนที่
รับรู้ถึงแผนงานและ
นโยบายการพัฒนา
กรุงเทพมหานครสู่การ
เป็นศูนย์กลางภูมิภาค
อย่างน้อยร้อยละ ๗๐  
(กลยุทธ์ ๕.๒.๓) 
(ผลลัพธ์) 

 ๕ 
ยุทธ 

ศาสตร์ 
๖  

นโยบาย 

   ๕ 
ยุทธ 

ศาสตร์ 
๖  

นโยบาย 

กยบ. ๒. โครงการจัดนิทรรศการกรุงเทพ
เมืองสวรรค์ 
(ปี ๒๕๕๕, ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 
๓. โครงการจัดท าหนังสือเฉลิม- 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
(ปี ๒๕๕๕, ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 

๓. เพ่ิมบทบาทงานต่างประเทศ
เชิงรุกโดยมุ่งเน้นการ
ประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์และเพ่ิมบทบาทของ
กรุงเทพมหานครในเวทีโลก
(สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี ๕.๒.๔) 
 

๓. ร้อยละความส าเร็จ 
การจัดการประชุม
นายกเทศมนตรีใน
ภูมิภาคเอเชีย (Asian 
Mayors Forum) 
(ผลลัพธ์) 

- ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- - - กยค. 
(กสศ.) 

๔. โครงการจัดการประชุมนายก- 
เทศมนตรีในภูมิภาคเอเชีย (Asian 
Mayors Forum) 
(ปี ๒๕๕๕, ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๒๔ 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ส่วน
ราชการ 

ที่
รับผิดชอบ 

หลัก-R 
(ร่วม-SR) 

โครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปี ๒๕๕๕ 

 
ผลงาน 

ปี
ปัจจุบัน 

ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาภาคมหานครเพื่อ
เสริมสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ร่วมในการพัฒนาเมืองอย่าง
ยั่งยืน 
(กลยุทธ์หลักที่ ๕.๒.๕) 

๔. จ านวนหนังสือท่ีระลึก
ในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ 
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา 
สิริโสภาพัณณวดี” ทรง
เสด็จสู่สวรรคาลัย” 
(ผลผลิต) 
๕. ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ได้รับการ
แจกจ่ายหนังสือ 
 (ผลลัพธ์) 

 ๑๕๐,๐๐๐ 
เล่ม 

 
 
 
 

ร้อยละ ๙๐ 

    กยล. 
 
 
 
 
 

กยล 

๕. โครงการจัดท าหนังสือที่ระลึกใน 
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร
รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  “ทรง-
เสด็จสู่สวรรคาลัย” 
(ปี ๒๕๕๕ = ๓๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๒๕ 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕.๕ การเสริมศักยภาพกลไกการน าแผนบริหารราชการไปสู่การปฏิบัติ เพื่อมุ่งสู่การเป็นต้นแบบในการบริหารมหานคร 
 

ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ ผลงานปี
ปัจจุบัน 

ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

๑. ร้อยละของนโยบาย แผนงาน โครงการส าคัญตามแผนบริหารราชการ 
ที่น าไปสู่การปฏิบัติ   

- ๗๐ - - - - 

 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก-R  
(ร่วม-SR) 

โครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปี ๒๕๕๕ 

ผลงาน 
ปี

ปัจจุบัน 
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

๑. ปรับปรุงกระบวนการบริหาร
ราชการประจ าให้เกื้อหนุนต่อการ
น ายุทธศาสตร์และแผนงานด้าน
ต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ 
(กลยุทธ์หลักที่ ๕.๕.๑) 

๑. กรุงเทพมหานครมี
คู่มือหรือปฏิทินการ
ปฏิบัติงานส าหรับการ
บริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์แบบบูรณา
การส าหรับปี ๒๕๕๕ 
(ผลลัพธ์) 

ปฏิทิน 
๑ ฉบับ 

ปฏิทิน 
๑ ฉบับ 

ปฏิทิน 
๑ ฉบับ 

ปฏิทิน 
๑ ฉบับ 

ปฏิทิน 
๑ ฉบับ 

ปฏิทิน 
๔ 

ฉบับ 

กยบ. ๑. การจัดท าคู่มือหรือปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่บูรณาการขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ  แผนงบประมาณประจ าปี  และค า
รับรองการปฏิบัติราชการให้มีความ
สอดคล้องกัน 
(ปี ๒๕๕๕, ไม่ใช้งบประมาณ) 

 
 
 
  
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๒๖ 

 
ภาคผนวก 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕.๖ การเสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ  คุณภาพชีวิต  และความภาคภูมิใจ  เพื่อร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่

ยั่งยืน 
     

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก-R  
(ร่วม-SR) 

โครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปี ๒๕๕๕ 

ผลงาน 
ปี

ปัจจุบัน 
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

  

๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร 
(กลยุทธ์หลักที่ ๕.๖.๙) 

๑. ร้อยละของ
ความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร 
(ข้าราชการสามัญ) 
(ผลลัพธ์) 

- 
ร้อยละ 

๓๐ 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

- - 
ร้อยละ  
๑๐๐ 

กพพ. ๑. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ของกรุงเทพมหานครเพ่ือรองรับ
พระราชบัญญัติฉบับใหม่ (ข้าราชการสามัญ)  
(ปี ๒๕๕๕,  ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๒๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕.๗ การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารและพัฒนามหานคร 

 
ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ ผลงานปี

ปัจจุบัน 
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

๑. ร้อยละของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ   ๒๐ ๕๐ - - -  
๒. ร้อยละของบุคลากรที่มีความเห็นว่าได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร (Information and Communication Technologies : ICT) เพิ่มข้ึน 
ในงานที่เก่ียวข้อง   

>๗๐ >๗๐ - - -  

 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ส่วน
ราชการ 

ที่
รับผิดชอบ 

หลัก-R 
(ร่วม-SR) 

โครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปี ๒๕๕๕ 

ผลงาน 
ปี

ปัจจุบัน 
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

๑.  เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงาน 
กรุงเทพมหานครด้านการบริการ
ประชาชนและการบริหารจัดการ
ไปสู่มหานครต้นแบบ 
(สนนับสนุนกลยุทธ์ที่ ๕.๗.๒)  

๑.  กรุงเทพมหานครมี
แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศระยะ ๔ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) 
(ผลลัพธ์) 

 ๑ แผน 
 

- - ๑ แผน 
 

๑ แผน 
 

กสศ. 
 

๑. โครงการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี 
สารสนเทศกรุงเทพมหานคร ระยะ ๔ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) 
(ปี ๒๕๕๕ ,  ๕,๐๕๖,๐๐๐  บาท) 
 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๒๘ 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ส่วน
ราชการ 

ที่
รับผิดชอบ 

หลัก-R 
(ร่วม-SR) 

โครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปี ๒๕๕๕ 

ผลงาน 
ปี

ปัจจุบัน 
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

๒. บุคลากรของ 
กรุงเทพมหานครได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ ทั้งในระดับ
ผู้บริหาร ข้าราชการ 
ผู้ปฏิบัติงานและ 
ผู้ดูแลระบบ ให้มีทักษะและ
ความรู้ความเข้าใจด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Information and 
Communication 
Technologies:  ICT)   
(กลยุทธ์หลักที่ ๕.๗.๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.จ านวนบุคลากรที่มี
สมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามมาตรฐาน  
ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คน  
ต่อปี  
(ผลลัพธ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
๘๐๐ คน  

ต่อปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
๘๐๐ คน  

ต่อปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
๘๐๐ คน  

ต่อปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
๘๐๐ คน  

ต่อปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
๓,๒๐๐ คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กพพ. 
 
 
 

กพพ. 
 
 
 

กพพ. 
 
 
 

กสศ. 
 
 

กสศ. 
 
 

 
 

 
กบพ. 

๒. โครงการฝึกอบรมระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เพ่ือใช้กับงานของ 
ส านักงานเขต ๕๐ เขต 
(ปี ๒๕๕๕,  ๑๑๗,๗๐๐  บาท) 
๓. โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่
ข้าราชการ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี (COM-๐๓) 
(ปี ๒๕๕๕,  ๒๑๕,๐๐๐  บาท) 
๔. โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูล 
และข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของ
กรุงเทพมหานคร (MIS)  (ปี ๒๕๕๕ ,  
๓๙๔,๒๐๐ บาท 
๕. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
(ปี ๒๕๕๕,  ๑๒๒,๐๐๐  บาท) 
๖. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบ 
อินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS 
ONLINE)  
(ปี ๒๕๕๕,  ๖๕,๐๐๐  บาท) 
 
๗.  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๒๙ 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ส่วน
ราชการ 

ที่
รับผิดชอบ 

หลัก-R 
(ร่วม-SR) 

โครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปี ๒๕๕๕ 

ผลงาน 
ปี

ปัจจุบัน 
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติราชการ
เพ่ือมุ่งสู่การเป็นหน่วยราชการ
อิเล็กทรอนิกส์  
(e – Government) 
(กลยุทธ์หลัก ๕.๗.๑) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. ร้อยละของหน่วยงาน
ที่มีการปรับปรุงข้อมูลใน
เว็บไซต์ทุก ๑๕ วัน  
(ผลผลิต) 
๔. การปรับปรุงข้อมูลใน
เว็บไซต์ของ สยป. ทุก 
๑๕ วัน 
(ผลผลิต) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
๘๐ 

 
 

๒ ครั้ง/
เดือน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
๘๐ 

 
 

๒ ครั้ง/
เดือน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
๘๐ 

 
 

๒ ครั้ง/
เดือน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
๘๐ 

 
 

๒ ครั้ง/
เดือน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
๘๐ 

 
 

๒ ครั้ง/
เดือน 

 
 
 

 
 
 
 

กบพ. 
 
 
 
 

กสศ.   
(กคพ.)     

 
 

กคพ. 
(ทุกกอง) 

 การจัดท าและสร้างเครือข่ายสังคม 
(Social Network) ส าหรับผู้ใช้งาน 
อินเตอร์เน็ต 
(ปี ๒๕๕๕ ,  ๕๘,๐๐๐  บาท) 
๘.  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การสร้างเว็บไซต์ส าเร็จรูปด้วยโปรแกรม 
จูมล่า (Joomla)  
(ปี ๒๕๕๕ , ๑๐๖,๐๐๐ บาท)  
 
๙. กิจกรรมตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูล
ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทุก ๑๕ วัน 
(ปี ๒๕๕๕, ไม่ใช้งบประมาณ) 
 
๑๐. กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลใน
เว็บไซต์ของ สยป. ทุก ๑๕ วัน 
(ปี ๒๕๕๕, ไม่ใช้งบประมาณ) 

โครงการ/กิจกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖)  :  ไม่มี 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๓๐ 

                                                                             ข.  งานประจ าตามหน้าที่ความรับผิดชอบ         
 

 (ที่สนับสนุนกลยุทธ์หลักตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕) 
๑. ยุทธศาสตร์ที่  ๕  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร (Mastering Best Service and Mega – City Management) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕.๑ การพัฒนาระบบบริการประชาชน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นเลิศด้านบริการ 

 
ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ ผลงานปี

ปัจจุบัน 
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

๑. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการ   
 

- ๘๐ - - -  

 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ส่วน
ราชการ 

ที่
รับผิดชอบ 
หลัก-R 

(ร่วม-SR) 

โครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปี ๒๕๕๕ 

ผลงาน 
ปี

ปัจจุบั
น 

ปี 
๒๕๕๕ 

ปี 
๒๕๕๖ 

ปี 
๒๕๕๗ 

ปี 
๒๕๕๘ 

รวม 

๑. พัฒนาข้อมูลสถิติ
กรุงเทพมหานครเพ่ือเอ้ือต่อการ
บริหารจัดการในด้านต่างๆ แก่ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
(สนับสนุนกลยุทธ์หลัก ที่ ๕.๑.๑ 
และ ๕.๑.๒) 
 
  

๑. ความพึงพอใจของผู้
ได้รับทราบข้อมูลสถิติ 
กทม.  
(ผลลัพธ์)  

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

กยบ.  
 
 
 

กยบ. 

๑. เผยแพร่ข้อมูลสถิติพ้ืนฐานของ
กรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์ของ
กรุงเทพมหานคร 
 (ปี ๒๕๕๕, ไม่ใช้งบประมาณ) 
๒. การจัดท าหนังสือสถิติประจ าปี      
ของ กทม.   
 (ปี ๒๕๕๕, ๔๗๐,๐๐๐ บาท) 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๓๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕.๒ การสร้างกรอบทิศทางการพัฒนาที่ย่ังยืน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาภาคมหานคร 

 
ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ ผลงานปี

ปัจจุบัน 
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

๓. ระดับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนาภาคมหานคร  
 

- ๔๐ ของ
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา

ชุมชน/พ้ืนที่/
เมือง 

- - -  

  

 กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก-R  
(ร่วม-SR) 

โครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปี ๒๕๕๕ 

ผลงาน 
ปี

ปัจจุบัน 

ปี 
๒๕๕๕ 

ปี 
๒๕๕๖ 

ปี 
๒๕๕๗ 

ปี 
๒๕๕๘ รวม 

๑. ก าหนดกรอบแนวทางใน   
การจัดท าแผนพัฒนาเมืองด้าน
ต่าง ๆ ที่สนับสนุนการพัฒนา
กรุงเทพมหานครเป็นมหานคร
น่าอยู่อย่างยั่งยืนตามกรอบทิศ-
ทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
๑๒ ปี โดยบูรณาการผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานครกับ
แผนงานด้านต่าง ๆ ในการ
พัฒนากรุงเทพฯ ให้มีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกัน 
(สนับสนุนกลยุทธ์หลัก ที่ ๕.๒.๑) 

๑.ร้อยละของหน่วยงาน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ที่น าแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาสุขภาพ 
คนเมืองไปสู่การปฏิบัติ 
(ผลลัพธ์) 
 
 

 ร้อยละ ๗๐     กยล. ๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการผลักดัน 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สุขภาพคนเมืองกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ ไปสู่การ
ปฏิบัติ 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๓๒ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕.๓ การจัดโครงสร้างการบริหารมหานครเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาคและมหานครน่าอยู่ยั่งยืน 

 
ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ ผลงานปี

ปัจจุบัน 
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

๑. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่องานพัฒนาชุมชน พัฒนาเมือง 
หรือบริการที่ด าเนินการโดยสหการ วิสาหกิจ การสนับสนุน(Subsidy) หรือ
หน่วยงานภายนอก(Outsource) ภายใต้การก ากับของกรุงเทพมหานคร 

- ๖๐ - - -  

 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 
หลัก-R 

(ร่วม-SR) 

โครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปี ๒๕๕๕ 

ผลงาน 
ปี

ปัจจุบัน 

ปี 
๒๕๕๕ 

ปี 
๒๕๕๖ 

ปี 
๒๕๕๗ 

ปี 
๒๕๕๘ รวม 

๑. มุ่งเน้นให้การถ่ายโอนภารกิจ
จากรัฐบาลสู่กรุงเทพมหานคร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี ๕.๓.๑) 
 

๑. จ านวนครั้งที่เข้าร่วม
ประชุมกับคณะกรรมการฯ/
คณะอนุกรรมการฯ / คณะ
ท างานฯ ที่เก่ียวข้องกับการ
กระจายอ านาจในระดับ
รัฐบาล และหรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับภารกิจที่ถ่าย
โอน  
(ผลผลิต) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

๑๒ 
ครั้ง/ปี 

๑๒ 
ครั้ง/ปี 

๑๒ 
ครั้ง/ปี 

๑๒ 
ครั้ง/ปี 

๑๒ 
ครั้ง/ปี 

กยค. 
 
 
 
 
 
 
 

กยค. 
 

 

๑. กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการฯ /คณะอนุกรรมการฯ 
คณะท างานฯ ระดับรัฐบาล  และหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน
เพ่ือรับมอบแนวทางการด าเนินงานหรือ
ติดตามความคืบหน้า 
ที่เก่ียวกับการกระจายอ านาจ 
(ปี ๒๕๕๕  ไม่ใช้งบประมาณ) 
๒. กิจกรรมปรับปรุงเกณฑ์ชี้วัดและตัวชี้วัดในการ
ประเมินการจัดบริการสาธารณะของ กทม.(ภารกิจ
ถ่ายโอนตามแผนฯ) และให้หน่วยงานของ กทม. 
รายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ก าหนด (ปี ๒๕๕๕ , 
๒๐,๐๐๐ บาท 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๓๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕.๕ การเสริมศักยภาพกลไกการน าแผนบริหารราชการไปสู่การปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่การเป็นต้นแบบในการบริหารมหานคร 

 
ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ ผลงานปีปัจจุบัน ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

๑. ร้อยละของนโยบาย แผนงาน โครงการ
ส าคัญตามแผนบริหารราชการ 
ที่น าไปสู่การปฏิบัติ   

- ๗๐ - - -  

 
 
 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก-R 
(ร่วม-SR) 

โครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปี ๒๕๕๕ 

ผลงาน 
ปี

ปัจจุบัน 

ปี  
๒๕๕๕ 

ปี 
๒๕๕๖ 

ปี 
๒๕๕๗ 

ปี 
๒๕๕๘ รวม 

๑. ติดตามและประเมินผลระบบ 
การบริหารราชการ ตลอดจน           
การพัฒนากรุงเทพมหานคร 
เชิงยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง  โดย
มุ่งเน้นที่การประเมินประโยชน์สุขความ
พึงพอใจของประชาชน และผลการ
พัฒนาที่เทียบเคียงได้กับองค์กรชั้นน า
ในประเทศและเมืองน่าอยู่ในประเทศ
ต่างๆ 
(สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี ๕.๕.๒) 

๑. ร้อยละของความส าเร็จ
ในการติดตามผลการ
ด าเนินงานประจ าปีของ 
กรุงเทพมหานคร ที่น าเสนอ
ผู้บริหารทราบ   และสั่งการ 
(ผลลัพธ์) 
 
 
๒. ร้อยละของ 
หน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่น าแผน
แม่บทการใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ
กรุงเทพมหานคร 

 ร้อย
ละ 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

ร้อย
ละ 
๘๐ 

ร้อย 
ละ  

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

ร้อย 
ละ 
๘๐ 

ร้อย 
ละ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 

ร้อย 
ละ  
๙๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อย 
ละ 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

ร้อย 
ละ 

๑๐๐ 

กยบ.  
(กยภ. กยค.  
กยล. กยม. 

กสศ.) 
 
 
 
 

กยค. 

๑. กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ กทม.ผ่าน
ระบบ (DailyPlans) และสรุปรายงาน
เสนอผู้บริหาร กทม. สั่งการให้
หน่วยงานเร่งรัดการด าเนินงานและ
รายงานติดตามผล 
(ปี ๒๕๕๕, ไม่ใช้งบประมาณ) 
 
๒. การติดตามผลการน าแผนแม่บท
การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ  
(ปี ๒๕๕๕ , ไม่ใช้งบประมาณ) 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๓๔ 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก-R 
(ร่วม-SR) 

โครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปี ๒๕๕๕ 

ผลงาน 
ปี

ปัจจุบัน 

ปี  
๒๕๕๕ 

ปี 
๒๕๕๖ 

ปี 
๒๕๕๗ 

ปี 
๒๕๕๘ รวม 

ไปสู่การปฏิบัติ 

๒. ประสานและผลักดันให้มีการจัดท า
แผนเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 
และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
(สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี ๕.๕.๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ทุกหน่วยงานมี
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
และน าไปใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงาน 
(ผลลัพธ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ   
๑๐๐ 

ร้อยละ   
๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ   
๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ   
๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ   
๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ   
๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กยบ. 
(กยภ.กยค. 
กยล.กยม.  

กสศ.) 
 

กยบ.  
(กยภ.กยค.  
กยล. กยม. 
กสศ.) 

 
 

กยบ.  
(กยภ.กยค.  
กยล. กยม. 
กสศ.) 

 
 

กยภ. 
 

๓. กิจกรรมจัดท ากรอบแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๖  
(ปี ๒๕๕๕, ไม่ใช้งบประมาณ) 
 

๔.กิจกรรมประสานการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๖ ของหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร   
(ปี ๒๕๕๕, ไม่ใช้งบประมาณ) 
 

๕. กิจกรรมประสานการปรับ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๕ ของหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร   
(ปี ๒๕๕๕, ไม่ใช้งบประมาณ) 
 

๖.  กิจกรรมการติดตามข้อมูลด้านสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน (ปี ๒๕๕๕, ไม่ใช้งบประมาณ) 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๓๕ 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก-R 
(ร่วม-SR) 

โครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปี ๒๕๕๕ 

ผลงาน 
ปี

ปัจจุบัน 

ปี  
๒๕๕๕ 

ปี 
๒๕๕๖ 

ปี 
๒๕๕๗ 

ปี 
๒๕๕๘ รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
กยบ. 

 
 

 
กยม. 

 
 

 

 ๗. โครงการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการน าแผนบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ  
(ปี ๒๕๕๕,  ๕๔๗,๕๐๐ บาท) 
๘. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดท าแผนและประเมินผลยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
(ปี ๒๕๕๕    ๒๐๑,๐๐๐ บาท) 

๓. เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจใน 
นโยบายและแผน  รวมทั้งเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรุงเทพมหานครแก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ 
(สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี ๕.๕.๑) 

๔. จ านวนเอกสารที่
จัดพิมพ์และเผยแพร่ 
(ผลผลิต) 
 

๒๐,๐๐๐ 
เล่ม 

๙,๘๐๐ 
เล่ม/ 
ชิ้น 

๙,๘๐๐ 
เล่ม/ 
ชิ้น 

๙,๘๐๐ 
เล่ม/ 
ชิ้น 

๙,๘๐๐ 
เล่ม/ 
ชิ้น 

๓๖,๐๐๐ 
เล่ม 
 

สก.สยป. 
(ทุกกอง) 

๙. กิจกรรมจัดท าวารสารของ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
(ปี ๒๕๕๕,  ๔๒๐,๐๐๐บาท) 
 
 

๔. เผยแพร่ข้อมูลด้านแผนและ 
การประเมินผลแผนทางเว็บไซต์ 
ของกรุงเทพมหานคร  
(สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี ๕.๕.๑) 

๕. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการข้อมูลด้าน
แผน การประเมินผลและ
เรื่องอ่ืนๆ ทางเว็บไซต์ 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อย
ละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อย
ละ 
๘๐ 

ร้อย
ละ 
๘๐ 

กยบ.  
 
 

กยบ. 
 
 
 

๑๐. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านแผนทาง
เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร  
(ปี ๒๕๕๕, ไม่ใช้งบประมาณ) 
๑๑. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านการ
ประเมินผลแผนทางเว็บไซต์ของ
กรุงเทพมหานคร 
(ปี ๒๕๕๕, ไม่ใช้งบประมาณ) 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๓๖ 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก-R 
(ร่วม-SR) 

โครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปี ๒๕๕๕ 

ผลงาน 
ปี

ปัจจุบัน 

ปี  
๒๕๕๕ 

ปี 
๒๕๕๖ 

ปี 
๒๕๕๗ 

ปี 
๒๕๕๘ รวม 

กยบ. 
 

๑๒. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้จาก
โครงการหรือเรื่องท่ีส าคัญทางเว็บไซต์
กรุงเทพมหานคร 
(ปี ๒๕๕๕, ไม่ใช้งบประมาณ) 

 
 
 
 
 
โครงการ/กิจกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖)  
 

กลยุทธ์หลัก 
ตามแผนแม่บทฯ 

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก-R  
(ร่วม-SR) 

โครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปี ๒๕๕๕ 

ผลงาน 
ปี

ปัจจุบัน 

ปี 
๒๕๕๕ 

ปี 
๒๕๕๖ 

ปี 
๒๕๕๗ 

ปี 
๒๕๕๘ รวม 

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
ด าเนินการด้านเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างบูรณาการร่วมกับรัฐบาล 
ส่วนราชการ  และภาคส่วนต่างๆ 
ของสังคม (สนับสนุนกลยุทธ์หลัก
ที่ ๕.๕.๒)   

๑. ร้อยละของหน่วยงานใน
สังกัดกรุงเทพมหานครที่น า
แผนแม่บทการใช้หลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของกรุงเทพมหานครไปสู่
การปฏิบัติ 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 
๗๐ 

ร้อยละ 
๗๐ 

ร้อยละ 
 ๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

  กยค. 
(กยบ. 
กยล.กยภ. 
กยม.) 

๑๓. การติดตามผลการน าแผนแม่บท 
การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
กรุงเทพมหานคร ไปสู่การปฏิบัติ (กยค.) 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๓๗ 

 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕.๗ การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารและพัฒนามหานคร 

 
ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ ผลงานปี

ปัจจุบัน 
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

๑. ร้อยละของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ   ๒๐ ๕๐ - - -  
๒. ร้อยละของบุคลากรที่มีความเห็นว่าได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร (Information and Communication Technologies : ICT) เพิ่มข้ึน 
ในงานที่เก่ียวข้อง   

>๗๐ >๗๐ - - -  

 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก-R  
(ร่วม-SR) 

โครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปี ๒๕๕๕ 

ผลงาน 
ปี

ปัจจุบั
น 

ปี 
๒๕๕๕ 

ปี 
๒๕๕๖ 

ปี 
๒๕๕๗ 

ปี 
๒๕๕๘ 

รวม 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพควบคุมใน
การปฏิบัติงานระบบ
คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย 
(สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี ๕.๗.๒) 

๑. การท างานด้าน
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ขัดข้องต่อเดือน 
(เฉลี่ย/เดือน)  
(ผลลัพธ์) 

๙ ชั่วโมง
ท างาน/

เดือน (โดย
เฉลี่ย) 

๙ ชั่วโมง
ท างาน/

เดือน (โดย
เฉลี่ย) 

๙ ชั่วโมง
ท างาน/

เดือน (โดย
เฉลี่ย) 

๙ ชั่วโมง
ท างาน/

เดือน (โดย
เฉลี่ย) 

๙ ชั่วโมง
ท างาน/

เดือน (โดย
เฉลี่ย) 

๙ ชั่วโมง
ท างาน/

เดือน (โดย
เฉลี่ย) 

กคพ.  ๑. การควบคุมดูแล ซ่อมบ ารุง 
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
(ปี ๒๕๕๕, ไม่ใช้งบประมาณ) 
 

๒. พัฒนาศักยภาพโครงสร้าง
พ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ใน
การปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
(สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี ๕.๗.๒) 

๒. ร้อยละของจ านวน
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่
สามารถแก้ไขและใช้งาน
ได้ 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 
๙๐.๕๔ 

ร้อยละ 
๗๕ 

ร้อยละ 
๗๕ 

ร้อยละ 
๗๕ 

ร้อยละ 
๗๕ 

ร้อยละ 
๗๕ 

กบพ. ๒. การให้บริการซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาไมโครคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
(ปี ๒๕๕๕, ไม่ใช้งบประมาณ) 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๓๘ 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก-R  
(ร่วม-SR) 

โครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปี ๒๕๕๕ 

ผลงาน 
ปี

ปัจจุบั
น 

ปี 
๒๕๕๕ 

ปี 
๒๕๕๖ 

ปี 
๒๕๕๗ 

ปี 
๒๕๕๘ 

รวม 

๓. เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ประสานงาน  ติดตามหรือให้ความ
ช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศให้กับหน่วยงานอื่น   
(สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี ๕.๗.๒) 

๓. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
เชื่อมโยงเว็ปไซต์ 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 
๘๐ 

 
 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

กคพ. ๓. การให้ความอนุเคราะห์
เชื่อมโยงเว็บไซต์แก่หน่วยงานอื่น 
(ปี ๒๕๕๕, ไม่ใช้งบประมาณ)) 
 

๔. ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณา 
ความเป็นไปได/้ความเหมาะสม 
ในการจัดหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงาน/ส่วน
ราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
(สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี ๕.๗.๒) 
 

๔. ค าขอที่ได้รับ
การศึกษาวิเคราะห์และ
พิจารณาความเป็นไปได/้
ความเหมาะสมได้รับการ
พิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณา
ความเหมาะสมการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้  
(ผลลัพธ์) 
 

 
 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 

กพพ. 
 
 

๔. การศึกษา วิเคราะห์ และ
พิจารณาความเป็นไปได/้ ความ
เหมาะสมในการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ปี ๒๕๕๕  ไม่ใช้งบประมาณ) 
 
 

๕.  เสริมสร้างศักยภาพการ
ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและ
มาตรฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๕. ร้อยละความส าเร็จ
ของหน่วยงานในการน า
ข้อมูลบนแผนที่ฐานฯ  
ที่เป็นปัจจุบันไปใช้
ประกอบในการ
ปฏิบัติงาน (ผลลัพธ์) 

 ร้อยละ
๘๐ 

     ร้อยละ 
๘๐ 

กสศ. ๕.  โครงการปรับปรุงข้อมูลบนแผน
ที่ฐานเชิงรหัส มาตราส่วน ๑:๑,๐๐๐ 
(ปี ๒๕๕๕ ,  ๙๖๓,๐๐๐ บาท) 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๓๙ 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก-R  
(ร่วม-SR) 

โครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปี ๒๕๕๕ 

ผลงาน 
ปี

ปัจจุบั
น 

ปี 
๒๕๕๕ 

ปี 
๒๕๕๖ 

ปี 
๒๕๕๗ 

ปี 
๒๕๕๘ 

รวม 

๖. การแก้ไขปัญหาการใช้งาน
ระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบงาน
ต่างๆ 
(สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี ๕.๗.๒) 
 
 
 
 

๖. ร้อยละของจ านวน
ปัญหาการใช้งานระบบ
โปรแกรมประยุกต์
ระบบงานต่างๆ  
ที่ได้รับการแก้ไข   
 (ผลลัพธ์) 

 ร้อยละ  
๘๐ 

 
 
 
 
 

ร้อยละ  
๘๐ 

ร้อยละ  
๘๐ 

ร้อยละ  
๘๐ 

ร้อยละ  
๘๐ 

 

กพพ. 
 
 

 
 
 

 

๖. การแก้ไขปัญหาการใช้งาน
ระบบโปรแกรมประยุกต์
ระบบงานต่างๆ ตามท่ีหน่วยงาน/
ส่วนราชการมีหนังสือขอแก้ไข  
(ปี ๒๕๕๕, ไม่ใช้งบประมาณ) 
 
 

๗.  การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริการ
ประชาชน ( e – Service) 
(สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี ๕.๗.๒) 

๗. จ านวนการดาวน์
โหลดข้อมูลแผนที่ (GIS)  
Common Data) ผ่าน 
เว็บไซต์ของศูนย์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภูมิศาสตร์ 
กรุงเทพมหานครและ 
เว็บไซต์ของส านัก 
ยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 
(ผลลัพธ์) 

 ไม่น้อยกว่า 
๕๐ ครั้ง/ปี 

    กสศ. ๗.  กิจกรรมการบริการแผนที่ 
(Map Service)  
(ปี ๒๕๕๕, ไม่ใช้งบประมาณ) 

 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๔๐ 

มิติที่ ๒ – ๔ ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี ของส านักงาน ก.ก.)                                
               ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร (Mastering Best Service and Mega – City Management) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕.๑ การพัฒนาระบบบริการประชาชน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นเลิศด้านบริการ 

 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ส่วนราชการ 
ที่

รับผิดชอบ 
หลัก-R 

(ร่วม-SR) 

โครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปี ๒๕๕๕ 

ผลงาน 
ปี

ปัจจุบั
น 

ปี 
๒๕๕๕ 

ปี 
๒๕๕๖ 

ปี 
๒๕๕๗ 

ปี 
๒๕๕๘ 

รวม 

๑. พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติ
ราชการ 
(สนับสนุนกลยุทธ์ที่ ๕.๑.๓) 

๑. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของส านัก
ยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 
(มิติที่ ๓.๑ ของ ผตร.) 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

สก.สยป. ๑. กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
(ปี ๒๕๕๕, ไม่ใช้งบประมาณ) 

๒. ระดับความส าเร็จใน
การแก้ไขเรื่องร้องเรียน
จากประชาชน/
ผู้รับบริการ 
(มิติที่ ๓.๒ ของ  ผตร.) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

สก.สยป. 
(ทุกกอง) 

๒. กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไข 
เรื่องร้องเรียนของทุกส่วนราชการ 
(ปี ๒๕๕๕, ไม่ใช้งบประมาณ) 

๒. พัฒนาระบบการให้บริการ 
(สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี ๕.๑.๒) 

๓. ระดับความส าเร็จของ 
การด าเนินโครงการ
ให้บริการที่ดีที่สุด (Best 
Service) 
(มิติที่ ๓.๔ ของ สกก.) 

      กยล. 
(กสศ.) 

๓. การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบ
ติดตามประเมินผลการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ของกรุงเทพมหานคร 
(ปี ๒๕๕๕, ไม่ใช้งบประมาณ) 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๔๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕.๔ การเสริมศักยภาพงานบริหารการคลังและงบประมาณโดยการเพิ่มประสิทธิภาพและการวิเคราะห์เชิงรุกด้วยข้อมูลจริง  

 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก-R  
(ร่วม-SR) 

โครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปี ๒๕๕๕ 

ผลงาน 
ปี

ปัจจุบัน 

ปี 
๒๕๕๕ 

ปี 
๒๕๕๖ 

ปี 
๒๕๕๗ 

ปี 
๒๕๕๘ รวม 

๑. พัฒนาการเบิกจ่ายเงินตามแผนงบประมาณ
ประจ าปีให้รวดเร็วเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
เบิกจ่ายเงิน 
(สนับสนุนกลยุทธ์ท่ี ๕.๔.๓) 
 
 
 
 
 
 
 

๔. ร้อยละของความ 
ส าเร็จของการก่อหนี้
ผูกพัน 
(มิติที่ ๒.๒.๑ ของ สงม.) 

 ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

สก.สยป.
(ทุกกอง) 

๔. กิจกรรมการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
(ปี ๒๕๕๕, ไม่ใช้งบประมาณ) 

๕. ร้อยละของ
ความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวม 
(มิติที่ ๒.๒.๒ ของ สงม.) 
 

 ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
๙๐ 

สก.สยป. 
(ทุกกอง) 

๕. กิจกรรมการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
(ปี ๒๕๕๕, ไม่ใช้งบประมาณ) 

๒. พัฒนาการจัดท างบการเงิน
ของกรุงเทพมหานคร 
(สนับสนุนกลยุทธ์ที่ ๕.๔.๓) 

๖. ร้อยละของ
ความส าเร็จของการ
จัดท างบการเงินถูกต้อง 
(มิติที่ ๒.๓.๑ ของ สนค.) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

สก.สยป. 
(ทุกกอง) 

๖. กิจกรรมการบันทึกรายการบัญชี
และการจัดท างบการเงินของส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล 
(ปี ๒๕๕๕, ไม่ใช้งบประมาณ) 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๔๒ 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก-R  
(ร่วม-SR) 

โครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปี ๒๕๕๕ 

ผลงาน 
ปี

ปัจจุบัน 

ปี 
๒๕๕๕ 

ปี 
๒๕๕๖ 

ปี 
๒๕๕๗ 

ปี 
๒๕๕๘ รวม 

 ๗. ร้อยละของ
ความส าเร็จของการ
จัดท ารายงานบัญชี
มูลค่าทรัพย์สินประจ าปี 
๒๕๕๔ ถูกต้อง 
(มิติที่ ๒.๓.๒ ของ 
สนค.) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

สก.สยป. 
(ทุก
กอง) 

๗. กิจกรรมการจัดท าบัญชีเปรียบเทียบ
มูลค่าทรัพย์สินของส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผล 
(ปี ๒๕๕๕,   ไม่ใช้งบประมาณ) 

 ๘. ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท าระบบการ
บริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน 
(มิติที่ ๒.๔ ของ สตน.) 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อย
ละ 

๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
 ๑๐๐ 

สก.สยป. 
(ทุก
กอง) 

๘. กิจกรรมการจัดท าระบบบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
(ปี ๒๕๕๕, ไม่ใช้งบประมาณ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๔๓ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕.๕ การเสริมศักยภาพกลไกการน าแผนบริหารราชการไปสู่การปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่การเป็นต้นแบบในการบริหารมหานคร 

 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก-R  
(ร่วม-SR) 

โครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปี ๒๕๕๕ 

ผลงาน 
ปี

ปัจจุบัน 

ปี 
๒๕๕๕ 

ปี 
๒๕๕๖ 

ปี ๒๕๕๗ ปี 
๒๕๕๘ รวม 

๑. ปรับปรุงกระบวนการบริหารราชการประจ า
ให้เกื้อหนุนต่อการน ายุทธศาสตร์และแผนงาน
ด้านต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ 
(สนับสนุนกลยุทธ์หลักที่ ๕.๕.๑ ) 

๙. ระดับความส าเร็จ 
ของการจัท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
(มิติที่ ๒.๑ ของ สกก.) 

 ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

กยบ. 
(ทุก
กอง) 

๙. กิจกรรมการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
(ปี ๒๕๕๕, ไม่ใช้งบประมาณ) 

๒. น ามาตรการราชการใส
สะอาดมาใช้ให้มีประสิทธิภาพ 
(สนับสนุนกลยุทธ์ที่ ๕.๕.๓) 

๑๐. ร้อยละของผลการ 
ปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ 
การสร้างราชการใสสะอาด 
ของกรุงเทพมหานคร 
(มิติที่ ๓.๓ ของ ผตร.) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

สก.สยป. 
(ทุก
กอง) 

 

๑๐. กิจกรรมตามแผนด าเนินงานราชการ
ใสสะอาดของส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล  
(ปี ๒๕๕๕, ไม่ใช้งบประมาณ) 
 

๑๑. ความมีประสิทธิภาพ
ในการตรวจสอบหรือแก้ไข
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของ
หน่วยงาน 
(มิติที่ ๔.๓ (๑) ของ สกก.) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

สก.สยป. ๑๑. กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของทุกส่วนราชการในส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล   
(ปี ๒๕๕๕, ไม่ใช้งบประมาณ) 

 ๑๒.. การพิจารณา
จ านวนเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบของ
หน่วยงาน 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

สก.สยป. ๑๒. กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของทุกส่วนราชการในส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล 
(ปี ๒๕๕๕, ไม่ใช้งบประมาณ) 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๔๔ 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก-R  
(ร่วม-SR) 

โครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปี ๒๕๕๕ 

ผลงาน 
ปี

ปัจจุบัน 

ปี 
๒๕๕๕ 

ปี 
๒๕๕๖ 

ปี ๒๕๕๗ ปี 
๒๕๕๘ รวม 

(มิติที่ ๔.๓ (๒) ของ 
สกก.) 

 ๑๓. ร้อยละของ
ความส าเร็จการ
ด าเนินการสร้างเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
แก่บุคลากรภายใน
หน่วยงาน 
(มิติที่ ๔.๔ ของ สกก.) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

สก.สยป. 
(ทุก
กอง) 

๑๓. กิจกรรม ส.สะอาดใจ 
 (ปี ๒๕๕๕, ไม่ใช้งบประมาณ) 
 
 

๑๔. ร้อยละของ
ความส าเร็จของผลการ
ด าเนินการกิจกรรม ๕ ส 
(มิติที่ ๔.๕ ของ ผตร.) 
 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

สก.สยป. 
(ทุก
กอง) 

๑๔. กิจกรรม ๕ ส ของส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผล 
(ปี ๒๕๕๕, ไม่ใช้งบประมาณ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๔๕ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕.๖  การเสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ  คุณภาพชีวิต  และความภาคภูมิใจ  เพื่อร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่ย่ังยืน  

 

 กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก-R  
(ร่วม-SR) 

โครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปี ๒๕๕๔ 

ผลงาน 
ปี

ปัจจุบัน 

ปี 
๒๕๕๕ 

ปี 
๒๕๕๖ 

ปี 
๒๕๕๗ 

ปี 
๒๕๕๘ รวม 

๑. พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
(สนับสนุนกลยุทธ์ที่ ๕.๖.๖) 

๑๕. ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการตาม
ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการระดับ
บุคคล 
(มิติที่ ๔.๑ ของ สกก.) 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

สก.สยป. 
(ทุก
กอง) 

๑๕. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการระดับบุคคล 
(ปี ๒๕๕๕,  ไม่ใช้งบประมาณ) 

๒. พัฒนาแหล่งข้อมูลที่เป็น 
องค์ความรู้ให้แก่บุคลากร 
อย่างต่อเนื่อง 
(สนับสนุนกลยุทธ์ที่ ๕.๖.๖) 

๑๖. รอ้ยละความส าเร็จ
ของการด าเนินการจัดการ
ความรู้ในหน่วยงาน 
(มิติที่ ๔.๒ ของ สกก.) 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

๓ ชุมชน 
นักปฏิบัติ 
(CoPs) 

(ด้านแผน) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

๓ ชุมชน 
นักปฏิบัติ 
(CoPs) 

(ด้านแผน) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

๓ ชุมชน 
นักปฏิบัติ 
(CoPs) 

- - ร้อยละ 
๑๐๐ 

๓ ชุมชน 
นักปฏิบัติ 
(CoPs) 

กยภ. 
(กยบ. 
กยค.  
กยล.  
กยม.) 

 

๑๖. กิจกรรมการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ
ภายในส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
(ปี ๒๕๕๕,  ไม่ใช้งบประมาณ) 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๔๖ 

ภาคผนวก ค. 
       สรุปโครงการและงบประมาณของแผนปฏบัิติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  (เรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย)   
         ๑ . โครงการ/กิจกรรม  งานเชิงยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕   

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม  
(ประเด็นยุทธศาสตร์) 

งบประมาณ (ล้านบาท) ทศนิยม ๓ ต าแหน่ง ส่วน
ราชการ 

ที่
รับผิดชอบ 

หลัก-R 
 (ร่วม-SR) 

แหล่งที่มา 
ของงบฯ 
เช่น 
-กทม. 
-เงิน
อุดหนุน 

ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

๑ โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน
ชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการด าเนินงาน
ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 
(ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๕  ตามแผนบริหารฯ) 
(๕.๑ งานเชิงยุทธศาสตร์) 

๑.๒๐๓ ๑.๒๐๓ ๑.๒๐๓ ๑.๒๐๓ ๔.๘๑๒ กยบ. กทม. 

๒. ศึกษาวิจัยจัดท าแผนวิสัยทัศน์ของประชาชน
เพ่ือการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ 
ปี 
 

๑๕.๐๐      -      -    - ๑๕.๐๐ กยบ. กทม. 

๓. จัดนิทรรศการกรุงเทพเมืองสวรรค์ 
 

๓๐.๐๐      -       -    - ๓๐.๐๐ กยบ. กทม. 

๔. จัดท าหนังสือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

๑๒.๐๐      -       -     - ๑๒.๐๐ กยบ. กทม. 

๕. การจัดการประชุมนายกเทศมนตรีใน 
ภูมิภาคเอเชีย (Asian Mayors Forum) 

๓๐.๐๐    ๓๐.๐๐ กยค. กทม. 

๖. การจัดท าคู่มือหรือปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่บูรณาการขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการแผนงบประมาณประจ าปี   
และค ารับรองการปฏิบัติราชการให้มี 
ความสอดคล้องกัน 
(๕.๕, งานเชิงยุทธศาสตร์) 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

- กยบ. กทม. 

๗. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับ
พระราชบัญญัติฉบับใหม่  
(ข้าราชการสามัญ) 
(๕.๖, งานเชิงยุทธศาสตร์)  

- ๘.๐๐๐ - - ๘.๐๐๐ กพพ. กทม. 

๘ โครงการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศกรุงเทพมหานคร ระยะ ๔ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) 
 (๕.๗, งานเชิงยุทธศาสตร์)  

๕.๐๕๖    ๕.๐๕๖ กสศ. กทม. 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๔๗ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม  
(ประเด็นยุทธศาสตร์) 

งบประมาณ (ล้านบาท) ทศนิยม ๓ ต าแหน่ง ส่วน
ราชการ 

ที่
รับผิดชอบ 

หลัก-R 
 (ร่วม-SR) 

แหล่งที่มา 
ของงบฯ 
เช่น 
-กทม. 
-เงิน
อุดหนุน 

ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

๙. โครงการปรับปรุงข้อมูลบนแผนที่ฐานเชิง
รหัสมาตราส่วน ๑: ๑,๐๐๐ 
 (๕.๗, งานเชิงยุทธศาสตร์)   

๐.๙๖๓    ๐.๙๖๓ กสศ. กทม. 

๑๐. โครงการจัดท าหนังสือท่ีระลึกในสมเด็จ
พระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชร-
รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงเสด็จ
สู่สวรรคาลัย  
(๕.๒ , งานเชิงยุทธศาสตร์) 

๓๙.๕ - - - ๓๙.๕ กยล. 
 

กทม. 

๑๑. โครงการฝึกอบรมระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เพ่ือใช้กับงานของ 
ส านักงานเขต ๕๐ ส านักงานเขต 
(๕.๗, งานเชิงยุทธศาสตร์) 

๐.๑๔๙ ๐.๑๑๗ 
 

๐.๑๑๗ 
 

๐.๑๑๗ 
 

๐.๕๐๐ 
 

กพพ. 
 
 
 

กทม. 

๑๒. โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่
ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี  
(COM-๐๓)   
(๕.๗, งานเชิงยุทธศาสตร์) 

๐.๒๑๕ ๐.๒๑๕ 
 

๐.๒๑๕ 
 

๐.๒๑๕ 
 

๐.๘๖๐ 
 

กพพ. 
 
 

กทม. 

๑๓. โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูล 
และข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS)  
(๕.๗, งานเชิงยุทธศาสตร์)  

- ๐.๓๙๔ 
 

๐.๓๙๔ ๐.๓๙๔ ๑.๑๘๒ กพพ. 
 

 

กทม. 

๑๔. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
(๕.๗, งานเชิงยุทธศาสตร์) 

๐.๑๒๒ ๐.๑๒๒ ๐.๑๒๒ ๐.๑๒๒ ๐.๔๘๘ กสศ. 
 

 

กทม. 

๑๕. 
 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบ 
อินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS 
ONLINE) 
(๕.๗, งานเชิงยุทธศาสตร์) 

๐.๐๖๕ ๐.๐๖๕ ๐.๐๖๕ ๐.๐๖๕ ๐.๒๖๐ กสศ.- 
 

กทม. 

๑๖. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การจัดท าและสร้างเครือข่ายสังคม  
(Social  Network) ส าหรับผู้ใช้งาน 
อินเตอร์เน็ต (๕.๗, งานเชิงยุทธศาสตร์) 

๐.๐๕๘    ๐.๐๕๘ กบพ. 
 
 

กทม. 

๑๗. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
สร้างเว็บไซต์ส าเร็จรูปด้วยโปรแกรม

๐.๑๐๖    ๐.๑๐๖ กบพ. กทม. 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๔๘ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม  
(ประเด็นยุทธศาสตร์) 

งบประมาณ (ล้านบาท) ทศนิยม ๓ ต าแหน่ง ส่วน
ราชการ 

ที่
รับผิดชอบ 

หลัก-R 
 (ร่วม-SR) 

แหล่งที่มา 
ของงบฯ 
เช่น 
-กทม. 
-เงิน
อุดหนุน 

ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

จูมล่า (Joomla)  
 (๕.๗, งานเชิงยุทธศาสตร์) 
 

๑๘. กิจกรรมตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลใน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ทุก ๑๕ วัน 
(๕.๗, งานเชิงยุทธศาสตร์)  

ไม่ใช้งบประมาณ - กสศ.  

๑๙. กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของ 
สยป. ทุก ๑๕ วัน 
(๕.๗, งานเชิงยุทธศาสตร์)  

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

กคพ. 
(ทุก
กอง) 

 

๒๐. โครงการประเมินผลการพัฒนา
กรุงเทพมหานครตามแผนฯ (เมื่อสิ้นสุด
แผนฯ) 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

  กยบ.  

 รวม ๑๓๔.๔๓๗ ๑๐.๑๕๖ ๒.๒๔๖ ๒.๒๔๖ ๑๔๘,๐๘๕   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๔๙ 

         ๒ . โครงการ/กิจกรรม  งานประจ าที่สนับสนุนแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕   

ล าดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม  

(ประเด็นยุทธศาสตร์) 

งบประมาณ (ล้านบาท) ทศนิยม ๓ ต าแหน่ง ส่วน
ราชการ 

ที่
รับผิดชอบ 

หลัก-R 
 (ร่วม-SR) 

แหล่งที่มา 
ของงบฯ 
เช่น 
-กทม. 
-เงิน
อุดหนุน 

ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

๑ เผยแพร่ข้อมูลสถิติพ้ืนฐานของ
กรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์ของ
กรุงเทพมหานคร(๕.๑, งานประจ า) 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 กยบ., 
กคพ. 

 

๒ การจัดท าหนังสือสถิติประจ าปีของ กทม. 
 (๕.๑, งานประจ า) 

๐.๔๖๐ ๐.๔๗๐ ๐.๔๗๐ ๐.๔๘๐ ๑.๘๘๐ กยบ. กทม. 

๓ กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ กทม. 
(DailyPlans) และน าเสนอผู้บริหาร 
กทม. สั่งการให้หน่วยงานน าไปใช้และ
เร่งรัดติดตามผล 
(๕.๕, งานประจ า) 

ไม่ใช้งบประมาณ - กยบ. 
(กยภ., 
กยค., 
กยล.,      
กยม.,      
กสศ.) 

- 

๔ กิจกรรมจัดท ากรอบแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
(๕.๕, งานประจ า) 

ไม่ใช้งบประมาณ - กยบ. 
(กยภ., 
กยค., 
กยล.,      
กยม.,      
กสศ.) 

- 

๕ กิจกรรมประสานการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร   
(๕.๕, งานประจ า) 

ไม่ใช้งบประมาณ - กยบ. 
(กยภ., 
กยค., 
กยล.,      
กยม.,      
กสศ.) 

- 

๖ กิจกรรมประสานการปรับแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ของ
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร   
(๕.๕, งานประจ า) 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ - กยบ. 
(กยภ., 
กยค., 
กยล.,      
กยม.,      
กสศ.) 

- 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๕๐ 

ล าดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม  

(ประเด็นยุทธศาสตร์) 

งบประมาณ (ล้านบาท) ทศนิยม ๓ ต าแหน่ง ส่วน
ราชการ 

ที่
รับผิดชอบ 

หลัก-R 
 (ร่วม-SR) 

แหล่งที่มา 
ของงบฯ 
เช่น 
-กทม. 
-เงิน
อุดหนุน 

ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

๗ กิจกรรมการติดตามข้อมูล
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
(๕.๕ งานประจ า) 

 

- - - - - กยภ.  

๘. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการน าแผนบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ - 
๒๕๕๕ ไปสู่การปฏิบัติ  
(๕.๑, งานประจ า) 

๐.๕๔๗ ๐.๕๔๗ ๐.๕๔๗ ๐.๕๔๗ ๒.๑๘๘ กยบ. กทม. 

๙. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดท า
แผนและประเมินผลยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

๐.๒๐๑    ๐.๒๐๑ กยม. กทม. 

๑๐. กิจกรรมจัดท าวารสารของส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล  
 (๕.๕, งานประจ า) 

๐.๔๒๐ ๐.๔๒๐ ๐.๔๒๐ ๐.๔๒๐ ๑.๖๘๐ สก.สยป. 
(ทุก
กอง) 

กทม. 

๑๑. กิจกรรมผยแพร่ข้อมูลด้านแผนทาง
เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร  
(๕.๕, งานประจ า) 

ไม่ใช้งบประมาณ  กยบ. 
กคพ. 

 

 

๑๒. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านการ
ประเมินผลแผนทางเว็บไซต์ของ
กรุงเทพมหานคร 
(๕.๕, งานประจ า) 

ไม่ใช้งบประมาณ  กยบ. 
กคพ. 

 

 

๑๓. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้จากโครงการหรือ
เรื่องท่ีส าคัญทางเว็บไซต์กรุงเทพมหานคร 
(๕.๕, งานประจ า) 

ไม่ใช้งบประมาณ  กยบ. 
กคพ. 

 

๑๔. กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการฯ /คณะอนุกรรมการฯ  
คณะท างานฯ ระดับรัฐบาล  และหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน 
เพ่ือรับมอบแนวทางการด าเนินงานหรือ 
ติดตามความคืบหน้าที่เก่ียวกับการ

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 กยค.  



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๕๑ 

ล าดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม  

(ประเด็นยุทธศาสตร์) 

งบประมาณ (ล้านบาท) ทศนิยม ๓ ต าแหน่ง ส่วน
ราชการ 

ที่
รับผิดชอบ 

หลัก-R 
 (ร่วม-SR) 

แหล่งที่มา 
ของงบฯ 
เช่น 
-กทม. 
-เงิน
อุดหนุน 

ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

กระจายอ านาจ  (๕.๓, งานประจ า) 

๑๕. กิจกรรมปรับปรุงเกณฑ์ชี้วัดและตัวชี้วัด
ในการประเมินการจัดบริการสาธารณะ
ของ กทม.(ภารกิจถ่ายโอนตามแผนฯ) 
และให้หน่วยงานของ กทม. รายงาน
ข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
(๕.๓, งานประจ า) 

๐.๐๒๐ ๐.๐๒๐ ๐.๐๒๐ ๐.๐๒๐ ๐.๐๘๐ กยค. กทม. 

๑๖. การควบคุมดูแล ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่าย (๕.๗, งานประจ า) 

ไม่ใช้งบประมาณ  กคพ.   

๑๗. การให้บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์(๕.๗, งานประจ า) 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 กบพ.  

๑๘. การให้ความอนุเคราะห์เชื่อมโยง
เว็บไซต์แก่หน่วยงานอื่น(๕.๗, งาน
ประจ า) 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 กคพ.  

๑๙. การศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณา
ความเป็นไปได/้ ความเหมาะสมในการ
จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(๕.๗, งานประจ า) 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 กพพ. 
กสศ. 

 

 

๒๐. การแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ
โปรแกรมประยุกต์ระบบงานต่างๆ 
ตามท่ีหน่วยงาน /ส่วนราชการมี
หนังสือขอแก้ไข (๕.๗, งานประจ า) 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 กพพ. 
 
 

 

 

๒๑. กิจกรรมการบริการแผนที่ (Map 
Serviec) และพัฒนาระบบประมวลผล
จากข้อมูล Map Service  
(๕.๗ , งานประจ า) 

ไม่ใช้งบประมาณ  กสศ. 
 

 

๒๒. การติดตามผลการน าแผนแม่บทการใช้ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
กรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
(๕.๒ งานประจ า) 

ไม่ใช้งบประมาณ  กยค.  



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๕๒ 

ล าดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม  

(ประเด็นยุทธศาสตร์) 

งบประมาณ (ล้านบาท) ทศนิยม ๓ ต าแหน่ง ส่วน
ราชการ 

ที่
รับผิดชอบ 

หลัก-R 
 (ร่วม-SR) 

แหล่งที่มา 
ของงบฯ 
เช่น 
-กทม. 
-เงิน
อุดหนุน 

ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

๒๓. 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการผลักดันแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพคนเมือง
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓ – 
๒๕๕๖ ไปสู่การปฏิบัติ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

กยล.  

  ๘๙.๕๓๙ ๑.๔๕๗ ๑.๔๕๗ ๑.๔๖๗ ๙๕.๔๘๘   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๕๓ 

๓. โครงการ/กิจกรรม  งานประจ าที่สนับสนุนมิติที่ ๒ - ๔  

ล าดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม  

(ประเด็นยุทธศาสตร์) 

งบประมาณ (ล้านบาท) ทศนิยม ๓ ต าแหน่ง ส่วน
ราชการ 

ที่
รับผิดชอบ 

หลัก-R 
 (ร่วม-SR) 

แหล่งที่มา 
ของงบฯ 
เช่น 
-กทม. 
-เงิน
อุดหนุน 

ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

๑ กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
(๕.๑, งานประจ า) 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 สก.สยป.  

๒ กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไข 
เรื่องร้องเรียนของทุกส่วนราชการ 
(๕.๑, งานประจ า) 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 สก.สยป.  

๓ กิจกรรมการก าหนดรหัสผู้ใช้ระบบงาน
โครงการ MIS   (๕.๕, งานประจ า) 

ไม่ใช้งบประมาณ  กพพ.  

๔ กิจกรรมตามแผนด าเนินงานราชการใส
สะอาดของส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล (๕.๕, งานประจ า) 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 สก.สยป. 
(ทุก
กอง) 

 

 

๕ กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ทุกส่วนราชการในส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล   
(๕.๕, งานประจ า) 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 สก.สยป.  

๖ กิจกรรม ส.สะอาดใจ  (๕.๕, งานประจ า) ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 สก.สยป.  

๗ แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน / กิจกรรมการ
จัดระบบบริหารความเสี่ยงของส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล 
(๕.๕, งานประจ า) 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 สก.สยป
. 

(ทุกกอง) 

 

๘ กิจกรรมการจัดท าบัญชีเปรียบเทียบมูลค่า
ทรัพย์สินของส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล  (๕.๕, งานประจ า) 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 สก.สยป. 
(ทุกกอง) 

 

๙ กิจกรรม ๕ ส ของส านักยุทธศาสตร์และ- 
ประเมินผล  (๕.๕, งานประจ า) 

ไม่ใช้งบประมาณ  สก.สยป
. 

(ทุก
กอง) 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๕๔ 

ล าดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม  

(ประเด็นยุทธศาสตร์) 

งบประมาณ (ล้านบาท) ทศนิยม ๓ ต าแหน่ง ส่วน
ราชการ 

ที่
รับผิดชอบ 

หลัก-R 
 (ร่วม-SR) 

แหล่งที่มา 
ของงบฯ 
เช่น 
-กทม. 
-เงิน
อุดหนุน 

ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

๑๐ กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ระดับบุคคล(๕.๖, งานประจ า) 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 สก.สยป. 
(ทุกกอง) 

 

๑๑ กิจกรรมการสร้างชุมชนนักปฏิบัติภายใน  
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
(๕.๖, งานประจ า) 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 กยภ. 
(กยบ., 
กยค., 

   กยล., 
   กยม., 
   กสศ.) 

 

๑๒ กิจกรรมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี (๕.๔,  งานประจ า) 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 สก.สยป. 
(ทุกกอง) 

 

๑๓ กิจกรรมการบันทึกรายการบัญชีและ
การจัดท างบการเงินของส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล 
(๕.๔,  งานประจ า) 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 สก.สยป. 
(ทุกกอง) 

 

๑๔ การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตาม
ประเมินผลการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวของ 
กรุงเทพมหานคร 
(๕.๑,  งานประจ า) 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 กยล., 
กสศ. 

 

 
 

รวม 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

  



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๕๕ 

ภาคผนวก ง.  ประมาณการงบประมาณรายการโครงการ/กิจกรรม  ๓  ปีล่วงหน้า 
๑. ยุทธศาสตร์ที่  ๕  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕.๑  การพัฒนาระบบบริการประชาชน  เพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นเลิศด้านบริการ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

 (ส่วนราชการที่รับผิดชอบหลัก /ร่วม) 

ประมาณการงบประมาณ  ๓  ปีล่วงหน้า   (ล้านบาท/ ทศนิยม ๓ ต าแหน่ง) 
ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

งบด าเนิน 
การ 

งบ
ลงทุน 

รวม 
งบด าเนิน 

การ 
งบ

ลงทุน 
รวม 

งบด าเนิน 
การ 

งบลงทุน รวม 
 งบด าเนิน 
       การ 

งบ
ลงทุน 

รวม 

๑ โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
ชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการ
ด าเนินงานตามนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร(ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๕  ตาม
แผนบริหารฯ) (กยบ.) 

๑.๒๐๓ - ๑.๒๐๓ ๑.๒๐๓ - ๑.๒๐๓ ๑.๒๐๓ - ๑.๒๐๓ ๓.๖๐๙ - ๓.๖๐๙ 

๒ เผยแพร่ข้อมูลสถิติพ้ืนฐานของ
กรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์ของ
กรุงเทพมหานคร (กยบ.  กคพ.) 

- - - - - - - - - - - - 

๓ การจัดท าหนังสือสถิติประจ าปีของ กทม. 
 (กยบ.) 

๐.๔๗๐ - ๐.๔๗๐ ๐.๔๗๐ - ๐.๔๗๐ ๐.๔๘๐ - ๐.๔๘๐ ๑.๔๒๐ - ๑.๔๒๐ 

๔ กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
(กยบ.) 

- - - - - - - - - - - -  

๕ กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไข 
เรื่องร้องเรียนของทุกส่วนราชการ 
(สก.สยป.) 

- - - - - - - - - - - - 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๕๖ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

 (ส่วนราชการที่รับผิดชอบหลัก /ร่วม) 

ประมาณการงบประมาณ  ๓  ปีล่วงหน้า   (ล้านบาท/ ทศนิยม ๓ ต าแหน่ง) 
ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

งบด าเนิน 
การ 

งบ
ลงทุน 

รวม 
งบด าเนิน 

การ 
งบ

ลงทุน 
รวม 

งบด าเนิน 
การ 

งบลงทุน รวม 
 งบด าเนิน 
       การ 

งบ
ลงทุน 

รวม 

๖ การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตาม
ประเมินผลการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวของ 
กรุงเทพมหานคร (กยล.,กสศ.) 
 

- - - - - - - - - - - - 

 รวม ๑.๖๗๓ - ๑.๖๗๓ ๑.๖๗๓ - ๑.๖๗๓ ๑.๖๘๓ - ๑.๖๘๓ ๕.๐๑๙ - ๕.๐๑๙ 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕.๒   การสร้างกรอบทิศทางการพัฒนาที่ย่ังยืนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนามหานคร  

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

 (ส่วนราชการที่รับผิดชอบหลัก /ร่วม) 

ประมาณการงบประมาณ  ๓  ปีล่วงหน้า   (ล้านบาท/ ทศนิยม ๓ ต าแหน่ง) 
ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

งบด าเนิน 
การ 

งบ
ลงทุน 

รวม 
งบด าเนิน 

การ 
งบ

ลงทุน 
รวม 

งบด าเนิน 
การ 

งบ
ลงทุน 

รวม 
 งบด าเนิน 
    การ 

งบ
ลงทุน 

รวม 

๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการผลักดันแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพคนเมือง
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖ ไปสู่
การปฏิบัติ (กยล.) 
 

- - - - - - - - - - - - 

๒ จัดท าหนังสือที่ระลึกในสมเด็จพระเจ้า- 
ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  
สิริโสภาพัณณวดี “ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย” 

๓๙.๕ - - - - - - - - - - ๓๙.๕ 

๓ จัดการประชุมนายกเทศมนตรีในภูมิภาค 
เอเชีย (Asian Mayors Forum) 

- - - - - - - - - - - - 

 รวม ๓๙.๕            
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๕๗ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕.๓  การจัดโครงสร้างการบริหารมหานครเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค และมหานครน่าอยู่ยั่งยืน 

  
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
(ส่วนราชการที่รับผิดชอบหลัก /ร่วม) 

ประมาณการงบประมาณ  ๓  ปีล่วงหน้า   (ล้านบาท/ ทศนิยม ๓ ต าแหน่ง) 
ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

งบด าเนิน 
การ 

งบ
ลงทุน 

รวม 
งบด าเนิน 

การ 
งบ

ลงทุน 
รวม 

งบด าเนิน 
การ 

งบ
ลงทุน 

รวม 
 งบด าเนิน 
       การ 

งบ
ลงทุน 

รวม 

๑ กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการฯ /คณะอนุกรรมการฯ คณะ
ท างานฯ ระดับรัฐบาล  และหรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับภารกิจที่ถ่ายโอนเพื่อรับมอบ
แนวทางการด าเนินงานหรือติดตามความ
คืบหน้าที่เก่ียวกับการกระจายอ านาจ 
 (กยค.) 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - 

๒ กิจกรรมปรับปรุงเกณฑ์ชี้วัดและตัวชี้วัดใน
การประเมินการจัดบริการสาธารณะของ 
กทม.(ภารกิจถ่ายโอนตามแผนฯ) และให้
หน่วยงานของ กทม. รายงานข้อมูลตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนด (กยค.) 

๐.๐๒๐ - ๐.๐๒๐ ๐.๐๒๐ - ๐.๐๒๐ ๐.๐๒๐ - ๐.๐๒๐ ๐.๐๖๐ - ๐.๐๖๐ 

 รวม ๐.๐๒๐ - ๐.๐๒๐ ๐.๐๒๐ - ๐.๐๒๐ ๐.๐๒๐ - ๐.๐๒๐ ๐.๐๖๐ - ๐.๐๖๐ 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๕๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕.๔  การเสริมศักยภาพงานบริหารการคลังและงบประมาณโดยการเพิ่มประสิทธิภาพและการวิเคราะห์เชิงรุกด้วยข้อมูลจริง  

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

 (ส่วนราชการที่รับผิดชอบหลัก /ร่วม) 

ประมาณการงบประมาณ  ๓  ปีล่วงหน้า   (ล้านบาท/ ทศนิยม ๓ ต าแหน่ง) 
ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

งบด าเนิน 
การ 

งบ
ลงทุน 

รวม 
งบด าเนิน 

การ 
งบ

ลงทุน 
รวม 

งบด าเนิน 
การ 

งบ
ลงทุน 

รวม 
 งบด าเนิน 
    การ 

งบลงทุน รวม 

๑ กิจกรรมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี  (สก.สยป.และทุกกอง) 

- - - - - - - - - - - - 

๒ กิจกรรมการจัดท าบัญชีเปรียบเทียบ
มูลค่าทรัพย์สินของส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล  (สก.สยป. / ทุกกอง) 

- - - - - - - - - - - - 

๓ กิจกรรมการบันทึกรายการบัญชีและการ
จัดท างบการเงินของส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล (สก.สยป.) 

- - - - - - - - - - - - 

 รวม - - - - - - - - - - - - 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕.๕  การเสริมศักยภาพกลไกการน าแผนบริหารราชการไปสู่การปฏิบัติ  เพื่อมุ่งสู่การเป็นต้นแบบในการบริหารมหานคร 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

(ส่วนราชการที่รับผิดชอบหลัก /ร่วม) 

ประมาณการงบประมาณ  ๓  ปีล่วงหน้า   (ล้านบาท/ ทศนิยม ๓ ต าแหน่ง) 
ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

งบด าเนิน 
การ 

งบ
ลงทุน 

รวม 
งบด าเนิน 

การ 
งบ

ลงทุน 
รวม 

งบด าเนิน 
การ 

งบ
ลงทุน 

รวม 
งบด าเนิน 

การ 
งบ

ลงทุน รวม 

๑ การจัดท าคู่มือหรือปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่บูรณาการขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ  แผนงบประมาณประจ าปี   
และค ารับรองการปฏิบัติราชการให้มี 
ความสอดคล้องกัน (กยบ.) 
 

- - - - - - - - - - - - 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๕๙ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

(ส่วนราชการที่รับผิดชอบหลัก /ร่วม) 

ประมาณการงบประมาณ  ๓  ปีล่วงหน้า   (ล้านบาท/ ทศนิยม ๓ ต าแหน่ง) 
ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

งบด าเนิน 
การ 

งบ
ลงทุน 

รวม 
งบด าเนิน 

การ 
งบ

ลงทุน 
รวม 

งบด าเนิน 
การ 

งบ
ลงทุน 

รวม 
งบด าเนิน 

การ 
งบ

ลงทุน รวม 

๒ กิจกรรมติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ กทม. (DailyPlans) และน าเสนอ
ผู้บริหาร กทม. สั่งการให้หน่วยงานน าไปใช้
และเร่งรัดติดตามผล 
 (กยบ./กยภ.,กยค.,กยล.,กยม.,กสศ.) 

- - - - - - - - - - - - 

๓ การติดตามผลการน าแผนแม่บทการใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกรุงเทพมหานคร 
ไปสู่การปฏิบัติ (กยค.) 

            

๔ กิจกรรมจัดท ากรอบแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
(กยบ./กยภ.,กยค.,กยล.,กยม.,กสศ.) 

- - - - - - - - - - - - 

๕ กิจกรรมประสานการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร   
(กยบ./กยภ.,กยค.,กยล.,กยม.,กสศ.) 

- - - - - - - - - - - - 

๖ โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
น าแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครไปสู่
การปฏิบัติ (กยบ.) 

๐.๕๔๗ - ๐.๕๔๗ ๐.๕๔๗ - ๐.๕๔๗ ๐.๕๔๗ - ๐.๕๔๗ ๑.๖๔๑ - ๑.๖๔๑ 

๗ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดท าแผน
และประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิต 
(กยม.) 

-         - - - 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๖๐ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

(ส่วนราชการที่รับผิดชอบหลัก /ร่วม) 

ประมาณการงบประมาณ  ๓  ปีล่วงหน้า   (ล้านบาท/ ทศนิยม ๓ ต าแหน่ง) 
ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

งบด าเนิน 
การ 

งบ
ลงทุน 

รวม 
งบด าเนิน 

การ 
งบ

ลงทุน 
รวม 

งบด าเนิน 
การ 

งบ
ลงทุน 

รวม 
งบด าเนิน 

การ 
งบ

ลงทุน รวม 

๘ โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผนในการจัดท าตัวชี้วัดด้าน
สังคม (กยม.) 

๐.๔๕๒ - ๐.๔๕๒ ๐.๔๕๒ - ๐.๔๕๒ ๐.๔๕๒ - ๐.๔๕๒ ๑.๓๕๓ - ๑.๓๕๓ 

๙ กิจกรรมจัดท าวารสารของส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผล  
(สก.สยป. / ทุกกอง) 

๐.๔๒๐ - ๐.๔๒๐ ๐.๔๒๐ - ๐.๔๒๐ ๐.๔๒๐ - ๐.๔๒๐ ๑.๒๖๐ - ๑.๒๖๐ 

๑๐ กิจกรรมผยแพร่ข้อมูลด้านแผนทางเว็บไซต์ 
ของกรุงเทพมหานคร (กยบ. กคพ.) 

- - - - - - - - - - - - 

๑๑ กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านการประเมินผลแผน
ทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร 
(กยบ. กคพ.) 

- - - - - - - - - - - - 

๑๒ กิจกรรมเผยแพร่ความรู้จากโครงการหรือเรื่องท่ี
ส าคัญทางเว็บไซต์กรุงเทพมหานคร 
(กยบ. กคพ.) 

- - - - - - - - - - - - 

๑๓ กิจกรรมตามแผนด าเนินงานราชการใสสะอาด
ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
(สก.สยป. / ทุกกอง) 

- - - - - - - - - - - - 

๑๔ กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุก
ส่วนราชการในส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล (สก.สยป.) 

- - - - - - - - - - - - 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๖๑ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

(ส่วนราชการที่รับผิดชอบหลัก /ร่วม) 

ประมาณการงบประมาณ  ๓  ปีล่วงหน้า   (ล้านบาท/ ทศนิยม ๓ ต าแหน่ง) 
ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

งบด าเนิน 
การ 

งบ
ลงทุน 

รวม 
งบด าเนิน 

การ 
งบ

ลงทุน 
รวม 

งบด าเนิน 
การ 

งบ
ลงทุน 

รวม 
งบด าเนิน 

การ 
งบ

ลงทุน รวม 

๑๕ กิจกรรม ส.สะอาดใจ (สก.สยป.) - - - - - - - - - - - - 
๑๖ กิจกรรมยกย่องเชิดชูคนประพฤติดีท าดี 

ในหน่วยงาน   (สก.สยป.) 
- - - - - - - - - - - - 

๑๗ แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน / กิจกรรมการจัดระบบบริหาร
ความเสี่ยงของส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล  
(สก.สยป. / ทุกกอง) 

- - - - - - - - - - - - 

๑๘ กิจกรรม ๕ ส ของส านักยุทธศาสตร์และ-
ประเมินผล (สก.สยป. / ทุกกอง) 

- - - - - - - - - - - - 

๑๙ กิจกรรมการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
(กพพ.)(รักษารอบฯ) 

- - - - - - - - - - - - 

๒๐ กิจกรรมการติดตามข้อมูลด้านสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน (กยภ.) 

- - - - - - - - - - - - 

 ๒๑ 
 
 
 

การติดตามผลการน าแผนแม่บทการใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
กรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กยค.) 

- - - - - - - - - - - - 

 รวม ๑.๔๑๙  ๑.๔๑๙ ๑.๔๒๐  ๑.๔๒๐ ๑.๔๒๐  ๑.๔๒๐ ๕.๑๕๐  ๕.๑๕๐ 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๖๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕.๖  การเสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ  คุณภาพชีวิต  และความภาคภูมิใจ  เพื่อร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่ย่ังยืน  

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

 (ส่วนราชการที่รับผิดชอบหลัก /ร่วม) 

ประมาณการงบประมาณ  ๓  ปีล่วงหน้า   (ล้านบาท/ ทศนิยม ๓ ต าแหน่ง) 
ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

งบด าเนิน 
การ 

งบ
ลงทุน 

รวม 
งบด าเนิน 

การ 
งบ

ลงทุน 
รวม 

งบด าเนิน 
การ 

งบ
ลงทุน 

รวม 
 งบด าเนิน 
    การ 

งบ
ลงทุน 

รวม 

๑ โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร
(สก.สยป.) 

๑.๑๑๘ - ๑.๑๑๘ ๑.๑๑๘ - ๑.๑๑๘ ๑.๑๑๘ - ๑.๑๑๘ ๓.๓๕๔ - ๓.๓๕๔ 

๒ กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ระดับบุคคล  (สก.สยป.) 

- - - - - - - - - - - - 

๓ สร้างชุมชนนักปฏิบัติภายใน ส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล 
(กยภ.กยบ.,กยค.,กยล.,กยม.,กสศ.) 

- - - - - - - - - - - - 

๔ โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ของกรุงเทพมหานคร  
เพ่ือรองรับพระราชบัญญัติฉบับใหม่ 
(ข้าราชการสามัญ) 
(กพพ.) 

- - - - - - - - - - - - 

 รวม ๑.๑๑๘ - ๑.๑๑๘ ๑.๑๑๘ - ๑.๑๑๘ ๑.๑๑๘ - ๑.๑๑๘ ๓.๓๕๔ - ๓.๓๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๖๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕.๗  การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารและพัฒนามหานคร 

  ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

(ส่วนราชการที่รับผิดชอบหลัก /
ร่วม) 

ประมาณการงบประมาณ  ๓  ปีล่วงหน้า   (ล้านบาท/ ทศนิยม ๓ ต าแหน่ง) 
ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

งบด าเนิน 
การ 

งบลงทุน รวม 
งบด าเนิน 

การ 
งบลงทุน รวม 

 งบด าเนิน 
การ 

งบ
ลงทุน 

รวม 
 งบด าเนิน 
    การ 

งบ
ลงทุน 

รวม 

๑ โครงการจ้างบริการศูนย์รองรับเหตุ
ฉุกเฉิน (กคพ.) 

๒๔.๐๐๐ - ๒๔.๐๐๐ - - - - - - ๒๔.๐๐๐ - ๒๔.๐๐๐ 

๒ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
บริการข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศของ 
กทม. 
(กสศ.) 

๓๔.๐๐ - - - - - - - - ๓๔.๐๐ - ๓๔.๐๐ 

๓ โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูล 
และข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS) 
(กพพ.)  

๐.๓๙๔ - ๐.๓๙๔ ๐.๓๙๔ - ๐.๓๙๔ ๐.๓๙๔ - ๐.๓๙๔ ๑.๑๗  ๑.๑๗ 

๔ โครงการฝึกอบรมระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เพ่ือใช้กับงาน
ของ ส านักงานเขต ๕๐ เขต 
(กพพ.)  

๐.๑๑๗ - ๐.๑๑๗ ๐.๑๑๗ - ๐.๑๑๗ ๐.๑๑๗ - ๐.๑๑๗ ๐.๓๖  ๐.๓๖ 

๕ โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 
แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี  
(COM-๐๓) 
(กพพ.)  

๐.๔๗๕ - ๐.๔๗๕ ๐.๔๗๕ - ๐.๔๗๕ ๐.๔๗๕ - ๐.๔๗๕ ๑.๔๔  ๑.๔๔ 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๖๔ 

  ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

(ส่วนราชการที่รับผิดชอบหลัก /
ร่วม) 

ประมาณการงบประมาณ  ๓  ปีล่วงหน้า   (ล้านบาท/ ทศนิยม ๓ ต าแหน่ง) 
ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

งบด าเนิน 
การ 

งบลงทุน รวม 
งบด าเนิน 

การ 
งบลงทุน รวม 

 งบด าเนิน 
การ 

งบ
ลงทุน 

รวม 
 งบด าเนิน 
    การ 

งบ
ลงทุน 

รวม 

๖ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
(กสศ.) 

๐.๒๕๐ - ๐.๒๕๐ ๐.๒๕๐ - ๐.๒๕๐ ๐.๒๕๐ - ๐.๒๕ ๐.๗๕๐ - ๐.๗๕๐ 

๗ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบ 
อินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS 
ONLINE) 
(กสศ.) 

๐.๑๔๕ - ๐.๑๔๕ ๐.๑๔๕ - ๐.๑๔๕ ๐.๑๔๕ - ๐.๑๔๕ ๐.๔๓๕  ๐.๔๓๕ 

๘ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศการส ารวจข้อมูล 
สมัยใหม่ร่วมกับระบบ GIS  
(กสศ.) 

๐.๑๓๐  ๐.๑๓๐ ๐.๑๓๐  ๐.๑๓๐ ๐.๑๓๐  ๐.๑๓๐ ๐.๑๓๐  ๐.๓๙๐ 

๙ กิจกรรมตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลใน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ทุก ๑๕ วัน 
(กสศ.)    

- - - - - - - - - - - - 

๑๐ กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์
ของ สยป. ทุก ๑๕ วัน 
(กคพ. และทุกกอง) 

- - - - - - - - - - - - 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๖๕ 

  ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

(ส่วนราชการที่รับผิดชอบหลัก /
ร่วม) 

ประมาณการงบประมาณ  ๓  ปีล่วงหน้า   (ล้านบาท/ ทศนิยม ๓ ต าแหน่ง) 
ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

งบด าเนิน 
การ 

งบลงทุน รวม 
งบด าเนิน 

การ 
งบลงทุน รวม 

 งบด าเนิน 
การ 

งบ
ลงทุน 

รวม 
 งบด าเนิน 
    การ 

งบ
ลงทุน 

รวม 

 ๑๑ การควบคุมดูแล ซ่อมบ ารุง  
คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย  
(กคพ.) 

- - - - - - - - - - - - 

 ๑๒ การให้บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
(กบพ.) 

- - - - - - - - - - - - 

๑๓ การให้ความอนุเคราะห์เชื่อมโยง
เว็บไซต์แก่หน่วยงานอื่น 
(กคพ.) 

- - - - - - - - - - - - 

๑๔ การศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณา
ความเป็นไปได้/ ความเหมาะสมใน
การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(กพพ.) 

- - - - - - - - - - - - 

๑๕ การแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ
โปรแกรมประยุกต์ระบบงานต่างๆ 
ตามท่ีหน่วยงาน /ส่วนราชการมี
หนังสือขอแก้ไข  (กพพ.) 

- - - - - - - - - - - - 

๑๖ โครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต
และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ทุกระดับ  

๔๖.๙ - ๔๖.๙ - - - - - - - - ๔๖.๙ 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๖๖ 

  ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

(ส่วนราชการที่รับผิดชอบหลัก /
ร่วม) 

ประมาณการงบประมาณ  ๓  ปีล่วงหน้า   (ล้านบาท/ ทศนิยม ๓ ต าแหน่ง) 
ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

งบด าเนิน 
การ 

งบลงทุน รวม 
งบด าเนิน 

การ 
งบลงทุน รวม 

 งบด าเนิน 
การ 

งบ
ลงทุน 

รวม 
 งบด าเนิน 
    การ 

งบ
ลงทุน 

รวม 

(กคพ.) 

๑๗ จัดการประชุมนายกเทศมนตรีใน
ภูมิภาคเอเชิย (Asian Mayors 
Forum) 

- - - - - - - - - - - - 

 รวม ๑๐๖.๕๒๒ - ๑๐๖.๕๒๒ ๑.๕๑ - ๑.๕๑ ๑.๕๑ - ๑.๕๑ ๑๐๙.๔๔๒  ๑๐๙.๔๔๒ 

งบด าเนินการ หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจ า ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจาก
งบรายจ่ายอื่นใดใน ลักษณะรายจ่ายดังกล่าว   
งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน  ได้แก่  รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดใน
ลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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 ๖๗ 

ภาคผนวก จ.  สรุปงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร (Mastering Best Service and Mega – City Management) 

 
ที ่

 
ยุทธศาสตร ์

 

งบประมาณ (ล้านบาท) ทศนิยม ๓ ต าแหน่ง 
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 

งบ 
ด าเนินการ 

งบ
ลงทุน 

รวม 

  
จ านวน 
โครง 
การ 
 /กิจ 
กรรม 

งบ 
ด าเนินการ 

งบ
ลงทุน 

รวม 

  
จ านวน 
โครง 
การ 
 /กิจ 
กรรม 

งบ 
ด าเนินการ 

งบ
ลงทุน 

รวม 

  
จ านวน 
โครง 
การ 
 /กิจ 
กรรม 

งบ 
ด าเนินการ 

งบลงทุน รวม 

  
จ านวน 
โครง 
การ 
 /กิจ 
กรรม 

งบ 
ด าเนินการ 

งบลงทุน รวม 

  
 จ านวน 
โครง 
การ 
 /กิจ 
กรรม 

งานเชิงยุทธศาสตร์และงานประจ าท่ีสนับสนุนกลยุทธ์ตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ 
๑. ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕.๑ 
 

๑.๖๗๓ 
 
- 

 
๑.๖๗๓ 

 
๖ 

 
๑.๖๗๓ 

 
- 

 
๑.๖๗๓ 

 
๕ 

 
๑.๖๗๓ 

 
- 

 
๑.๖๗๓ 

 
๕ 

 
๑.๖๘๓ 

 
- 

 
๑.๖๘๓ 

 
๕ 

 
๖.๗๐๒ 

 
- 

 
๖.๗๐๒ 

 
๒๑ 

๒. ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕.๒ 

 
    ๐.๗๕๑ 

 
- 

 
  ๐.๗๕ 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
.- 

 
- 

 
- 

 
- 

๓. ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕.๓ 

 
๐.๐๒๐ 

 
- 

 
๐.๐๒๐ 

 
๒ 

 
๐.๐๒๐ 

 
- 

 
๐.๐๒๐ 

 
๒ 

 
๐.๐๒๐ 

 
- 

 
๐.๐๒๐ 

 
๒ 

 
๐.๐๒๐ 

 
- 

 
๐.๐๒๐ 

 
๒ 

 
๐.๐๘๐ 

 
- 

 
๐.๐๘๐ 

 
    ๘ 

๔. ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕.๔ 

๐.๒๘๘ 
 
- 

๐.๒๘๘ ๓ 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
     ๓ 

๕. ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕.๕ 

 
๒.๐๖๓ 

 
- 

 
๒.๐๖๓ 

 
๒๒ 

 
๒.๓๑๐ 

 
 

๒.๓๑๐ 
 

๒๐ 
 

๑.๔๒๐ 
 

 
๑.๔๒๐ 

 
๒๐ 

 
๑.๔๒๐ 

 
 

๑.๔๒๐ 
 

๒๐ 
๘.๑๐๓ ๘.๑๐๓  

 
๘๒ 

๖. ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕.๖ 

 
๘.๐๐๐ 

 
- 

 
๘.๐๐๐ 

 
๓ 

 
๑.๑๘๑ 

 
- 

 
๑.๑๘๑ 

 
๓ 

 
๑.๑๘๑ 

- 
 

๑.๑๘๑ 
 

๓ 
 

๑.๑๘๑ 
 
- 

 
๑.๑๘๑ 

 
๓ 

 
๔.๖๒๔ 

 
- 

 
๑๑.๕๔๓ 

 
๑๒ 

  ๗. ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 
๕.๗ 

๑๐๕.๗๒๐ - ๑๐๕.๗๒๐ ๒๐ ๓๑๕.๖๘๐ - ๓๑๕.๖๘๐ ๒๐ ๑.๕๑๐ - ๑.๕๑๐ ๒๐ ๑.๕๑๐ - ๑.๕๑๐ ๒๐ ๒๔๔.๔๖๔ - ๒๔๔.๔๖๔ ๘๐ 

 รวม ๑๑๗.๗๖๔ - ๑๑๘.๕๑๔  ๕๗ ๓๒๐.๘๖๔ - ๓๒๐.๘๖๔ ๕๐ ๕.๘๐๔ - ๕.๘๐๔ ๕๐ ๕.๘๑๔ - ๕.๘๑๔ ๕๐ ๒๖๓.๙๗๓ - ๒๖๓.๙๗๓    ๒๐๓ 

รวม  ๔  ปี   จ านวน   ๒๐๓  โครงการ/กิจกรรม   รวมเป็นเงิน   ๒๖๓.๙๗๓  ล้านบาท   ( ใช้งบประมาณ ๗๖  โครงการ/กิจกรรม    ไม่ใช้งบประมาณ ๑๒๗  โครงการ/กิจกรรม )   
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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 ๖๘ 

 
ปี ๒๕๕๕  มี  ๑  ยุทธศาสตร์ คือยุทธศาสตร์ที่ ๕) รวม   ๕๙  โครงการ/กิจกรรม   เป็นเงิน  ๑๑๗.๗๖๔  ล้านบาท  
 - ใช้งบประมาณ  ๑๙  โครงการ/กิจกรรม  
 - ไม่ใช้งบประมาณ ๔๐  โครงการ/กิจกรรม 
ในมิติที่ ๑   มี   ๔๔  ตัวช้ีวัด    ๕๙  โครงการ/กิจกรรม  

-งานเชิงยุทธศาสตร์   ๑๒  ตัวช้ีวัด   ๑๘  โครงการ/กิจกรรม) 
          -งานประจ า            ๑๖ ตัวช้ีวัด   ๒๕  โครงการ/กิจกรรม) 
ในมิติที่ ๒-๔  มี ๑๖  ตัวช้ีวัด    ๑๖  โครงการ/กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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 ๖๙ 

ภาคผนวก ฉ.  ค านิยามตัวช้ีวัดผลด าเนินงาน 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนา (งานเชิงยุทธศาสตร์) 

ล าดับที่ ๑   ยุทธศาสตร์ที่  ๕  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร (Mastering Best Service and Mega – City Management) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕.๑  การพัฒนาระบบบริการประชาชน  เพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นเลิศด้านบริการ  

กลยุทธ์ ชื่อตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีค านวณ  เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ ส่วน
ราชการที่
รับผิดชอบ 

๑. ติดตามและประเมิน 
ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อ         
การให้บริการของ
กรุงเทพมหานคร 
(กลยุทธ์หลักที่ ๕.๑.๓) 

๑. ร้อยละ ๘๐  ของจ านวน
ข้อเสนอแนะส าคัญที่พบจาก   
 ผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อ 
การด าเนินงานตามนโยบาย 
ของกรุงเทพมหานครที่
หน่วยงานได้รับทราบและ
น าไปสู่การปฏิบัติ 
(ผลลัพธ์) 

ค านิยาม 
ข้อเสนอแนะส าคัญที่พบจากผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการด าเนินงาน
ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร หมายถึง ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่ชาวกรุงเทพมหานคร 
ต้องการให้กรุงเทพมหานครด าเนินการปรับปรุง/แก้ไข 
ในการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ 
การด าเนินงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑ 
ของปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เช่น เรื่องความสะอาดของถนน 
ตรอก ซอย การเก็บขยะมูลฝอย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ฯลฯ   
กรุงเทพมหานคร ในตัวชี้วัดนี้ หมายถึง ส านักงานเขต ๕๐ 
เขต 
(โดยทุกส านักงานเขตได้ด าเนินการปรับปรุงและแก้ไข 
ตามประเด็นข้อเสนอแนะที่ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล (กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ) ประสานแจ้ง
ให้ทราบ) 

ร้อยละ ๘๐ ผลลัพธ์ 
 

กยบ. 

 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๗๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕.๑  การพัฒนาระบบบริการประชาชน  เพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นเลิศด้านบริการ  

กลยุทธ์ ชื่อตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีค านวณ เป้าหมายตัวช้ีวัด ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ส่วน

ราชการที่
รับผิดชอบ 

   
วิธีค านวณ 
จ านวนข้อเสนอแนะที่ปรับปรุง/แก้ไข X ๑๐๐ 
         จ านวนข้อเสนอแนะที่รับทราบ 
 
วิธีจัดเก็บข้อมูล 
๑. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ส านักยุทธศาสตร์- 
และประเมินผลประสานแจ้งส านักงานเขต 
เพ่ือรับทราบเกี่ยวกับข้อเสนอแนะจากประชาชน 
ชาวกรุงเทพมหานครเพ่ือปรับปรุง/แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
๒. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ  ส านักยุทธศาสตร์- 
และประเมินผลติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงาน 
การปรับปรุง/แก้ไขตามข้อเสนอแนะของแต่ละ 
ส านักงานเขต 
๓. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ส านักยุทธศาสตร์- 
และประเมินผลรวบรวมรายงานและสรุปจากรายงาน 
ทั้ง ๕๐ เขต 

   

 
 
 

 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๗๑ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  ๕.๒ การสร้างกรอบทิศทางการพัฒนาที่ย่ังยืนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนามหานคร 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีการค านวณ เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

๑ ก าหนดกรอบแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาเมือง 
ด้านต่าง ๆ ที่สนับสนุนการ
พัฒนากรุงเทพมหานครเป็น
มหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืนตาม
กรอบทิศทางการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ๑๒ ปี โดย
บูรณาการผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครกับแผนงาน
ด้านต่าง ๆ ในการพัฒนา
กรุงเทพฯ ให้มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกัน 
(กลยุทธ์หลักที่ ๕.๒.๑) 

๑. กรุงเทพมหานครมี
แผนพัฒนาเฉพาะด้านและ
แผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่
สนับสนุนการพัฒนาสู่การ
เป็นมหานครน่าอยู่ยั่งยืนโดย
บูรณาการผังเมืองรวม 
(ผลลัพธ์) 

ค านิยาม 
กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนาเฉพาะด้าน
หมายถึงการมีแผนวิสัยทัศน์ของ
ประชาชนเพื่อการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
 
วิธีการค านวณ (ค่าผลส าเร็จ) 
 

๑ แผน 
(การมีส่วนร่วม
ของประชาชน) 

ผลลัพธ์ กยบ. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการอย่างน้อยร้อยละ ๗๕  โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๘๐ 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๗๒ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๒ การสร้างกรอบทิศทางการพัฒนาที่ย่ังยืน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนามหานคร  

กลยุทธ์ ชื่อตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีค านวณ  เป้าหมายตัวช้ีวัด ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนทุกภาคส่วน
ในการพัฒนาภาคมหานคร
เพ่ือเสริมสร้างความรู้สึก
เป็นเจ้าของร่วมในการ
พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
(กลยุทธ์หลักที่ ๕.๒.๑) 

๑. จ านวนประชาชนที่รับรู้ถึง
แผนงานและนโยบายการ
พัฒนากรุงเทพมหานครสู่การ
เป็นศูนย์กลางภูมิภาคอย่างน้อย
ร้อยละ ๗๐ (ผลลัพธ์) 
๒. ความพึงพอใจของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับหนังสือ 
 

ค านิยาม  
๑. การนิทรรศการกรุงเทพเมืองสวรรค์ซึ่งมีส่วนหนึ่งที่
มีการเผยแพร่โครงการ/กิจกรรมที่กรุงเทพมหานคร
ด าเนินการเพื่อสนองแนวพระราชด าริ “กรุงเทพฯ 
เมืองสววรค์”  
๒. การจัดท าหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ-
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
 
วิธีการค านวณ 
ผลลัพธ์ 
๑. จ านวนประชาชนที่รับรู้ถึงแผนงานและนโยบาย
การพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นศูนย์กลาง
ภูมิภาคโดยการชมนิทรรศการกรุงเทพเมืองสวรรค์  
๒. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้าชม
นิทรรศการ/รับหนังสือมีความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๗๐ 
 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 

ผลลัพธ์ กยบ. 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๗๓ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๒ การสร้างกรอบทิศทางการพัฒนาที่ย่ังยืน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนามหานคร  

กลยุทธ์ ชื่อตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีค านวณ  เป้าหมายตัวช้ีวัด ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนทุกภาคส่วน
ในการพัฒนาภาคมหานคร
เพ่ือเสริมสร้างความรู้สึก
เป็นเจ้าของร่วมในการ
พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
(กลยุทธ์หลักที่ ๕.๒.๑) 

๑. จ านวนหนังสือท่ีระลึกใน
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  
สิริโสภาพัณณวดี “ทรงเสด็จสู่
สวรรคาลัย” 
๒. ความพึงพอใจของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
แจกจ่ายหนังสือ 
 

ค านิยาม 
๑.หนังสือที่ระลึกในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า
เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี หมายถึง หนังสือ
ที่ สยป.จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์เป็นการเผยแพร่พระ
ประวัติ พระกรณียกิจให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะ 
ซึ่งจัดท าข้ึนใน พ.ศ. ๒๕๕๕  
๒.ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง บุคคล หน่วยงาน 
ภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับ
แจกจ่ายหนังสือฯ 
วิธีการค านวณ 
ผลผลิต 
จ านวนหนังสือที่จัดท าไม่น้อยกว่า ๑๕๐,๐๐๐ เล่ม 
ผลลัพธ์ 
การวัดความพึงพอใจ ใช้แบบสอบถามเพ่ือถามความ
พึงพอใจของประชาชนฯ  ที่มีต่อหนังสือที่ได้รับโดย
การออกข้อค าถามแล้วใช้มาตราการวัด Likert Scale 
ใน ๕ ระดับ คือ วัดระดับความพึงพอใจ น้อย ปาน
กลาง มาก มากท่ีสุด โดยผลลัพธ์ที่ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๙๐ 

๑๕๐,๐๐๐ เล่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๙๐ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ กยล. 

 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๗๔ 

ฉ. ค านิยามตัวช้ีวัดผลด าเนินงานที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๒ การสร้างกรอบทิศทางการพัฒนาที่ย่ังยืน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนามหานคร  

กลยุทธ์ ชื่อตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีค านวณ  เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

๑. เพ่ิมบทบาทงาน
ต่างประเทศเชิงรุกโดย
มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างภาพลักษณ์และ
เพ่ิมบทบาทของ
กรุงเทพมหานคร 
ในเวทีโลก 
(กลยุทธ์หลักที่ ๕.๒.๒) 

๑. ร้อยละความส าเร็จการ
จัดการประชุม
นายกเทศมนตรีในภูมิภาค
เอเชีย (Asian Mayors 
Forum) 

ค านิยาม 
การจัดการประชุมนายกเทศมนตรีในภูมิภาคเอเชีย (Asian Mayors 
Forum) ครั้งที่ ๓ จ านวน ๖๐ เมือง ซึ่งด าเนินการระหว่างเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ - ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งในกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยการส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ ์และสร้างเครือข่าย
ระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย และ
กระตุ้นการลงทุนร่วมกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
วิธีค านวณ 
โครงการฯ ใช้เวลาด าเนินการ ๒ ปี ดังนี้  
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต้องด าเนินการจัดการประชุม
จัดการประชุม Asian Mayors Forum Executive Committee 
ซึ่งเป็นการประชุมสามัญของสมาชิก Asian Mayors Forum 
จ านวน ๒๐ ประเทศ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของการด าเนินการในปี ๒๕๕๕ 
- ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ต้องด าเนินการจัดการประชุม
นายกเทศมนตรีในภูมิภาคเอเชีย (Asian Mayors Forum)  ครั้งที่ 
๓ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุม จ านวน ๖๐ ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ ของการด าเนินการในปี ๒๕๕๖ 

ร้อยละ ๘๐ (ผลลัพธ์) กยค. 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๗๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๕     การเสริมศักยภาพกลไกการน าแผนบริหารราชการไปสู่การปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่การเป็นต้นแบบในการบริหารมหานคร 
กลยุทธ์ ชื่อตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีค านวณ  เป้าหมายตัวช้ีวัด ผลผลิต/

ผลลัพธ์ 
ส่วนราชการที่

รับผิดชอบ 
๑. ปรับปรุงกระบวนการ
บริหารราชการประจ าให้
เกื้อหนุนต่อการน า 
ยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ด้านต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ  
(กลยุทธ์หลักที่ ๕.๕.๑) 

๑. กรุงเทพมหานครมีคู่มือหรือ
ปฏิทินการปฏิบัติงานส าหรับ
การบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ
ส าหรับปี ๒๕๕๔  
 

ค านิยาม 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล   ส านักงาน ก.ก.  
ส านักการคลัง  ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
ร่วมกันจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าปี          
พ.ศ.๒๕๕๔ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกันระหว่าง
กระบวนการและข้ันตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี การจัดท าค าของบประมาณประจ าปี  และ
การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๔ ทั้งนี้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบปฏิทินฯ ดังกล่าวและใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานและประสานงานต่อไป 
 
วิธีค านวณ 
มีปฏิทินที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล   
ส านักงาน ก.ก.  ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
และส านักการคลัง  ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน
และได้มีการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานและ
ประสานงานร่วมกัน 

มีปฏิทิน ๑ ฉบับ 
 

ผลลัพธ์ 
 

กยบ. 
(กยภ. กยค. กยล. 

กยม. กสศ.) 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๗๖ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๕  การเสริมศักยภาพกลไกการน าแผนบริหารราชการไปสู่การปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่การเป็นต้นแบบในการบริหารมหานคร 

กลยุทธ์ ชื่อตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีค านวณ  เป้าหมายตัวช้ีวัด ระบุเป็น 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

๒ ติดตามและประเมินผล
ระบบการบริหารราชการ
ตลอดจนการพัฒนา
กรุงเทพมหานครเชิง
ยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง   
โดยมุ่งเน้นที่การประเมิน
ประโยชน์สุขความพึงพอใจ
ของประชาชนและผลการ
พัฒนาที่เทียบเคียงได้กับ
องค์กรชั้นน าในประเทศและ
เมืองน่าอยู่ในประเทศต่าง ๆ 
(กลยุทธ์หลักที่ ๕.๕.๒)  
 

๑.  กรุงเทพมหานครมีรายงาน
สรุปผลการพัฒนาเมืองที่
สนับสนุนการติดตามและ
ประเมินเชิงผลลัพธ์  
(Outcome Indicators)    
อย่างน้อย ๒ ฉบับ ภายในปี  
๒๕๕๕ และน าเสนอผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครทราบและ   
สั่งการ 
 

ค านิยาม 
รายงานสรุปผลการพัฒนาเมือง หมายถึง  
รายงานการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ.๒๕๕๒ -๒๕๕๕ (ระยะครึ่งแผนฯ และเมื่อสิ้นสุด
แผน) โดยน าผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์จัดท าสรุป 
ผลการด าเนินงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือให้สามารถน าผลที่ได้มาประกอบการตัดสินใจ 
ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพ - 
มหานครในแผนต่อไป  
 
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร   
หมายถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร 
  
วิธีค านวณ 
จ านวนรายงานสรุปผลการพัฒนาเมืองฯ  
อย่างน้อย ๒ ฉบับ  

กรุงเทพมหานครมี
รายงานสรุปผลการ 
พัฒนาเมืองที่ 
สนับสนุนการติดตาม 
และประเมินเชิง
ผลลัพธ์   
อย่างน้อย ๒ ฉบับ 

ผลลัพธ์ กยบ. 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๗๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  ๕.๖  การเสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต และความภาคภูมิใจ เพื่อร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่  
 

กลยุทธ์ ชื่อตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีค านวณ  เป้าหมายตัวช้ีวัด ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร 
(สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี 
๕.๖.๙) 

๑. ร้อยละของความส าเร็จใน
การพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลของกรุงเทพมหานคร 
(ข้าราชการสามัญ) 

ค านิยาม 
   พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร
เฉพาะในส่วนของข้าราชการสามัญเพ่ือรองรับ
พระราชบัญญัติฉบับใหม่ ระยะเวลาด าเนินการ ๒ ปี 
    ในปี ๒๕๕๕ ด าเนินการร้อยละ ๓๐ (ผลผลิต) 
ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
       ๑. ขออนุมัติโครงการพร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)             
ร้อยละ ๕  
       ๒. จัดท าขอบเขตของงาน ร้อยละ ๓๐ 
           - คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) 
       ในป ี๒๕๕๖ ด าเนินการร้อยละ ๑๐๐  (ผลผลิต) 
ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
       ๓. คณะกรรมการรายงานผลการใช้ TOR    
ร้อยละ ๔๐ 
           - ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานและอนุมัติลง 
ประกาศในเว็บไซต์ 
           - คณะกรรมการรายงานผลการน าร่างลง
เว็บไซต์ 

๔. ด าเนินการจัดหา   ร้อยละ ๕๐ 
    - ขอความเห็นชอบจัดจ้างพร้อมลงนามในประกาศ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ผลผลิต กพพ. 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๗๘ 

กลยุทธ์ ชื่อตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีค านวณ  เป้าหมายตัวช้ีวัด ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

   - ลงประกาศทางเว็บไซต์เพ่ือรับเอกสารการ
ประมูล 

   - ยื่นซองทางเทคนิค   
   - คณะกรรมการอิเล็กทรอนิกส์รายงานผล 

การตรวจ 
   - สอบคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 
    - คัดเลือกตลาดกลาง 
    - ก าหนดวันเคาะราคา 
๕. ขออนุมัติจัดจ้าง              ร้อยละ ๖๐ 
๖. จัดท าและลงนามสัญญา    ร้อยละ ๗๐ 

       ๗. ด าเนินการตามสัญญา       ร้อยละ ๘๐ 
             - ศึกษาออกแบบระบบ 
             - พัฒนาระบบ 
             - ติดตั้งใช้งาน 
        ๘. ส่งมอบและตรวจรับ        ร้อยละ ๑๐๐ 
วิธีการค านวณ 
        พิจารณาจากผลการด าเนินการท่ีก าหนดไว้                        
ในแต่ละข้ันตอน คูณ ๑๐๐ หารด้วยเป้าหมายของการ
ด าเนินการในแต่ละปี  ถ้าครบทุกขั้นตอน คิดเป็น  
ร้อยละ ๑๐๐  
 

 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๗๙ 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕.๗   การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารและพัฒนามหานคร 
กลยุทธ์ ชื่อตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีค านวณ  เป้าหมายตัวช้ีวัด ผลผลิต/

ผลลัพธ์ 
ส่วนราชการที่

รับผิดชอบ 
๑. บุคลากรของ
กรุงเทพมหานครได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ ทั้งในระดับ
ผู้บริหาร ข้าราชการ 
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ดูแลระบบ 
ให้มีทักษะและความรู้ความ
เข้าใจด้านเทคโนโลยี - 
สารสนเทศและการสื่อสาร  
(Information and 
Communication 
Technologies:  ICT)   
(กลยุทธ์หลักที่ ๕.๗.๓) 
 
 
 
 

๑. จ านวนบุคลากรที่มี
สมรรถนะด้านเทคโนโลยี - 
สารสนเทศตามมาตรฐาน  
ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คน ต่อปี  
 

ค านิยาม   
บุคลากรของกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาความรู้ 

เพ่ือให้มีทักษะและความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี - 
สารสนเทศและการสื่อสาร  และสามารถผ่านการ
ทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 
วิธีค านวณ 
พิจารณาจากจ านวนผู้เข้ารับการอบรมท่ีได้ทดสอบว่ามี
ความรู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

๘๐๐ คน ต่อปี 
 

ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กสศ. 
กพพ. 
กบพ. 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๘๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕.๗   การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารและพัฒนามหานคร 
กลยุทธ์ ชื่อตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีค านวณ  เป้าหมายตัวช้ีวัด ผลผลิต/

ผลลัพธ์ 
ส่วนราชการที่

รับผิดชอบ 
๒.พัฒนาระบบเทคโนโลยี - 
สารสนเทศ ในการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อมุ่งสู่การเป็น  
หน่วยราชการอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Government)  
(กลยุทธ์หลักที่ ๕.๗.๑) 
 
 
 

๑. ร้อยละของหน่วยงานที่มี
การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์
ทุก ๑๕ วัน 
 
 

ค านิยาม 
ด าเนินการตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของ
ทุกหน่วยงาน ๒ ครั้ง/เดือน  ตามหลักเกณฑ์ที่ได้
ก าหนดไว้จ านวนหน่วยงาน กทม. หมายถึง ส านัก / 
ส านักงานเขต และส่วนราชการในส านักปลัด
กรุงเทพมหานคร รวม ๗๗ หน่วยงาน 
 

วิธีค านวณ 
๑.  หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของ
หน่วยงานทุก ๑๕ วัน  ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒.  สรุปรายงานผลการตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลใน
เว็บไซต์ของหน่วยงานทุก ๑๕ วัน (๒ ครั้ง/เดือน) ดังนี้ 
จ านวนหน่วยงานที่มีการปรับปรุงเว็บไซต์ทุก ๑๕ วัน 
จ านวน A หน่วยงาน 
จ านวนหน่วยงานที่ไม่มีการปรับปรุงเว็บไซต์ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จ านวน B หน่วยงาน 
๓.  สูตรการค านวณ (รายเดือน) 

 
 
 

ร้อยละ ๘๐ (ตัวชี้วัดบูรณา - 
การ) 

กสศ. 

 
 

ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการปรับปรุง 
ข้อมูลในเว็บไซต์ทุก ๑๕ วัน   =           A x ๑๐๐ 
                                            จ านวนหน่วยงาน กทม. 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๘๑ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕.๗   การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารและพัฒนามหานคร 

กลยุทธ์ ชื่อตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีค านวณ เป้าหมายตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

๓.พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อมุ่งสู่การเป็น
หน่วยราชการอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Government)  
(กลยุทธ์หลักที่ ๕.๗.๑) 

๒. การปรับปรุงข้อมูลใน
เว็บไซต์ของ สยป. ทุก ๑๕ วัน 
 

ค านิยาม 
    การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ สยป.ทุก ๑๕ วัน 
หมายถึง ส่วนราชการในสังกัด สยป.ต้องปรับปรุง 
ข้อมูล เช่น    
   -  ความเป็นปัจจุบันของผู้บริหาร  
   -  ผลการด าเนินงานภาพรวมหรือกิจกรรม/
โครงการที่ได้มีการด าเนินการ เพ่ือให้ประชาชนหรือ 
ผู้เข้าชมเว็บไซด์ได้รับทราบ 
  -  ข่าวบริการ/ประชาสัมพันธ์  
  - ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

๒ ครั้งต่อเดือน ผลผลิต กคพ. และทุก
กอง 

 
      
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๘๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕.๗   การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารและพัฒนามหานคร 
กลยุทธ์ ชื่อตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีค านวณ  เป้าหมายตัวช้ีวัด ผลผลิต/

ผลลัพธ์ 
ส่วนราชการที่

รับผิดชอบ 
๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อมุ่งสู่การเป็น
หน่วยงานอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Government) 
(สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี 
๕.๗.๑) 

๓. ร้อยละของความส าเร็จในการ
จัดท าระบบส านักงานอัตโนมัติ
ส าหรับหน่วยงานกลางของ
กรุงเทพมหานคร 

ค านิยาม 
   จัดท าระบบส านักงานอัตโนมัติส าหรับหน่วยงานกลาง
ของกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาด าเนินการ ๒ ปี 
    ในปี ๒๕๕๕ ด าเนินการร้อยละ ๓๐ (ผลผลิต) 
ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
       ๑. ขออนุมัติโครงการพร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)             
ร้อยละ ๕  
       ๒. จัดท าขอบเขตของงาน ร้อยละ ๓๐ 
           - คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) 
      ในปี ๒๕๕๖ ด าเนินการร้อยละ ๑๐๐  (ผลผลิต) 
ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
       ๓. คณะกรรมการรายงานผลการใช้ TOR    
ร้อยละ ๔๐ 
           - ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานและอนุมัติลง 
ประกาศในเว็บไซต์ 
           - คณะกรรมการรายงานผลการน าร่างลง
เว็บไซต์ 

๔. ด าเนินการจัดหา   ร้อยละ ๕๐ 
    - ขอความเห็นชอบจัดจ้างพร้อมลงนามในประกาศ 
   - ลงประกาศทางเว็บไซต์เพ่ือรับเอกสาร    

การประมูล 
   - ยื่นซองทางเทคนิค   

ร้อยละ ๑๐๐ ผลผลิต กพพ. 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๘๓ 

กลยุทธ์ ชื่อตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีค านวณ  เป้าหมายตัวช้ีวัด ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

   - คณะกรรมการอิเล็กทรอนิกส์รายงานผล 
การตรวจ 

   - สอบคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 
    - คัดเลือกตลาดกลาง 
    - ก าหนดวันเคาะราคา 
๕. ขออนุมัติจัดจ้าง              ร้อยละ ๖๐ 
๖. จัดท าและลงนามสัญญา    ร้อยละ ๗๐ 

       ๗. ด าเนินการตามสัญญา       ร้อยละ ๘๐ 
             - ศึกษาออกแบบระบบ 
             - พัฒนาระบบ 
             - ติดตั้งใช้งาน 
        ๘. ส่งมอบและตรวจรับ        ร้อยละ ๑๐๐ 
วิธีการค านวณ 
        พิจารณาจากผลการด าเนินการท่ีก าหนดไว้                        
ในแต่ละข้ันตอน คูณ ๑๐๐ หารด้วยเป้าหมายของการ
ด าเนินการในแต่ละปี  ถ้าครบทุกขั้นตอน คิดเป็น  
ร้อยละ ๑๐๐  
 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๘๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕.๗   การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารและพัฒนามหานคร 
กลยุทธ์ ชื่อตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีค านวณ  เป้าหมายตัวช้ีวัด ผลผลิต/

ผลลัพธ์ 
ส่วนราชการที่

รับผิดชอบ 
๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อมุ่งสู่การเป็น
หน่วยงานอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Government) 
(สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี 
๕.๗.๑) 

๔. ร้อยละของความส าเร็จในการ
พัฒนาคลังข้อมูลและระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการบริหาร
ของกรุงเทพมหานคร 

ค านิยาม 
    จัดท าระบบคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศสนับสนุนการ -
บริหารของกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาด าเนินการ ๔ ปี 
    ในปี ๒๕๕๕ ด าเนินการร้อยละ ๓๐ (ผลผลิต) 
ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
    ๑. ขออนุมัติโครงการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) ร้อยละ ๕  
    ๒. จัดท าขอบเขตของงาน ร้อยละ ๓๐ 
          - คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตงาน(TOR) 
ในปี ๒๕๕๖ ด าเนินการร้อยละ ๖๐  (ผลผลิต) 
ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
    ๓. คณะกรรมการรายงานผลการใช้ TOR     
ร้อยละ ๓๕ 
         - ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานและอนุมัติลง 
ประกาศในเว็บไซต์ 
         - คณะกรรมการรายงานผลการน าร่างลง
เว็บไซต์ 
    ๔. ด าเนินการจัดหา   ร้อยละ ๔๐ 

  - ขอความเห็นชอบจัดจ้างพร้อมลงนามในประกาศ 
  - ลงประกาศทางเว็บไซต์เพ่ือรับเอกสาร การ-

ประมูล 
  - ยื่นซองทางเทคนิค   
  - คณะกรรมการอิเล็กทรอนิกส์รายงานผลการตรวจ  
 

ร้อยละ ๑๐๐ ผลผลิต กพพ. 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๘๕ 

กลยุทธ์ ชื่อตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีค านวณ  เป้าหมายตัวช้ีวัด ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

    - สอบคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 
    - คัดเลือกตลาดกลาง 
    - ก าหนดวันเคาะราคา 
๕. ขออนุมัติจัดจ้าง              ร้อยละ ๔๕ 
๖. จัดท าและลงนามสัญญา     ร้อยละ ๕๐ 

       ๗. ด าเนินการตามสัญญา        ร้อยละ ๕๕ 
             - ส่งมอบติดตั้งระบบ 
             - สร้างคลังข้อมูล 
             - ออกแบบและพัฒนาระบบ 
        ๘. ส่งมอบและตรวจรับ         ร้อยละ ๖๐ 
ในปี ๒๕๕๗ ด าเนินการร้อยละ ๙๐   (ผลผลิต) 
ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
       ๙. น าเข้าเพ่ือสร้างคลังข้อมูลเพิ่มเติม              
                                             ร้อยละ ๙๐ 
ในปี ๒๕๕๘ ด าเนินการร้อยละ ๑๐๐ (ผลผลิต) 
ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
     ๑๐.  น าเข้าเพ่ือสร้างคลังข้อมูลเพิ่มเติม              
                                             ร้อยละ ๑๐๐ 
วิธีการค านวณ 
        พิจารณาจากผลการด าเนินการท่ีก าหนดไว้                        
ในแต่ละข้ันตอน คูณ ๑๐๐ หารด้วยเป้าหมายของการ
ด าเนินการในแต่ละปี  ถ้าครบทุกขั้นตอน คิดเป็น  
ร้อยละ ๑๐๐  

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๘๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕.๗   การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารและพัฒนามหานคร 

กลยุทธ์ ชื่อตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีค านวณ เป้าหมายตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

๔.พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อมุ่งสู่การเป็น
หน่วยราชการอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Government)  
(กลยุทธ์หลักที่ ๕.๗.๑) 

๕.ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
ที่มีรหัสผู้ใช้ (User-id) ในระบบ
อินเตอร์เน็ตของกรุงเทพ- 
มหานครจะมีพ้ืนที่ในการรับส่ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น
เป็น ๑ กิกะไบต์ ( ฺGB)/ ๑ 
ผู้ใช้งาน (User) 

ค านิยาม 
    ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่มีความประสงค์ 
ขอมีรหัสผู้ใช้(User-id) ในระบบอินเตอร์เน็ตของ
กรุงเทพมหานคร  จะได้รับพื้นที่ในการรับ-ส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์คนละ ๑ GB  
 
วิธีการค านวณ  
      ตรวจสอบจากจ านวนรหัสผู้ใช้ (User-id) และ
กล่องจดหมายของแต่ละรหัสผู้ใช้ (User-id)  ต้องไม่
น้อยกว่า ๑ GB 
 
 
 
 
 
 

๑ GB      ผลลัพธ์       กคพ.  

 
      
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๘๗ 

 
 งานประจ า 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕.๑  การพัฒนาระบบบริการประชาชน  เพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นเลิศด้านบริการ  

กลยุทธ์ ชื่อตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีค านวณ  เป้าหมายตัวช้ีวัด ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

๑. พัฒนาข้อมูลสถิติ
กรุงเทพมหานคร 
เพ่ือเอ้ือต่อการบริหารจัดการ
ในด้านต่างๆ แก่ 
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี 
๕.๑.๑ และ ๕.๑.๒) 
 

๑. ความพึงพอใจของผู้ได้รับทราบ
ข้อมูลสถิติ กทม. 
 

ค านิยาม 
ข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานคร หมายถึง ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ 
ที่เก่ียวกับกรุงเทพมหานคร สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูล
อ้างอิง และประกอบในการด าเนินงานต่าง ๆ 
การเผยแพร่ข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานคร ในที่นี้ 
หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานคร 
ในลักษณะรูปเล่มและผ่านทางเว็บไซต์ของ 
กรุงเทพมหานคร (เว็บไซต์ของส านักยุทธศาสตร์- 
และประเมินผล) 
ผู้ได้รับทราบ  หมายถึง  ผู้ได้รับบริการ   
 
วิธีค านวณ 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๘๐ ผลลัพธ์ กยบ. 
 

 
 
 
 

จ านวนผู้รับหนังสือสถิติ กทม. และผู้เข้าเยี่ยมชมข้อมูลสถิติ กทม. ที่มีความพึงพอใจ X ๑๐๐ 
   จ านวนผู้รับหนังสือสถิติ กทม. และผู้เข้าเยี่ยมชมข้อมูลสถิติ กทม. ที่ตอบแบบสอบถาม 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๘๘ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  ๕.๒ การสร้างกรอบทิศทางการพัฒนาที่ย่ังยืนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนามหานคร 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีการค านวณ เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

๑ ก าหนดกรอบแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาเมือง 
ด้านต่าง ๆ ที่สนับสนุนการ
พัฒนากรุงเทพมหานครเป็น
มหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืนตาม
กรอบทิศทางการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ๑๒ ปี โดย
บูรณาการผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครกับแผนงาน
ด้านต่าง ๆ ในการพัฒนา
กรุงเทพฯ ให้มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกัน 
(กลยุทธ์หลักที่ ๕.๒.๑) 

๑. ร้อยละของหน่วยงาน
สังกัดกรุงเทพมหานครที่น า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สุขภาพคนเมืองไปสู่การ
ปฏิบัติ 
 

ค านิยาม 
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ๖๔ 
หน่วยงาน  น าแผนยุทธศาสตร์สุขภาพคน
เมืองไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการจัดท า
โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพฯ และ
บรรจุลงในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ของหน่วยงาน 
วิธีการค านวณ 
 

ร้อยละ ๗๐ ผลลัพธ์ กยล. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพคนเมือง X ๑๐๐ 
จ านวนหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (จ านวน ๖๔) 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๘๙ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  ๕.๓  การจัดโครงสร้างการบริหารมหานครเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาคและมหานครน่าอยู่อย่างย่ังยืน  

กลยุทธ์ ชื่อตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีค านวณ  เป้าหมายตัวช้ีวัด ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

๑. มุ่งเน้นให้การถ่ายโอน
ภารกิจจากรัฐบาลกลางสู่
กรุงเทพมหานครเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
(สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี
๕.๓.๑) 

๑. จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
กับคณะกรรมการฯ/คณะอนุ
กรรมการฯ/คณะท างานฯ /ที่
เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจ
ในระดับรัฐบาล และหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ที่ถ่ายโอน 
 

ค านิยาม 
๑.  คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และ
คณะท างานฯ  ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจฯ  
หมายถึง   
คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และคณะท างานฯ 
ที่คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร – 
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้แต่งตั้ง ได้แก่   
          ๑) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือบริหาร
แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน- 
ท้องถิ่น 
          ๒) คณะอนุกรรมการก าหนดขอบเขต อ านาจ
หน้าที่ และความสัมพันธ์ในการจัดบริการสาธารณะของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
          ๓)  คณะอนุกรรมการส่งเสริมและเผยแพร่
นวัตกรรมท้องถิ่น และการบริการสาธารณะของ อปท. 
          ๔)  คณะอนุกรรมการพัฒนารูปแบบการ
ให้บริการสาธารณะของ อปท. ในลักษณะเครือข่าย
หรือกลุ่มพื้นที่และรูปแบบการจัดตั้งองค์กรบริหาร
จัดการในพ้ืนที่พิเศษ 
         ๕)  คณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนและจัดท า
แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งคณะท างานฯ ที่คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ได้
แต่งตั้งข้ึนเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน  
 

๑๒ ครั้ง/ปี ผลผลิต กยค. 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๙๐ 

กลยุทธ์ ชื่อตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีค านวณ  เป้าหมายตัวช้ีวัด ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

  ๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน 
หมายถึง  
ส่วนราชการ (ระดับรัฐบาล) หรือหน่วยงานในสังกัด 
กทม. ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการรับ-
ถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 
๑  และ ฉบับที่ ๒  โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรับ
โอนภารกิจ   
ในส่วนของ กทม. มีจ านวน ๑๕ หน่วยงาน ได้แก่  
ส านักการระบายน้ า ส านักการโยธา  ส านักพัฒนาสังคม  
ส านักสิ่งแวดล้อม   ส านักอนามัย   ส านักการศึกษา    
ส านักผังเมือง  ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  
ส านักการคลัง  ส านักการจราจรและขนส่ง    
ส านักเทศกิจ  ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
ส านักผังเมือง ส านักงานปกครองและทะเบียน   
และกองประชาสัมพันธ์  และในส่วนของส่วนราชการ 
(ระดับรัฐบาล) คือ ส านักงานคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ส่วนราชการเจ้าของ
ภารกิจเดิม  เช่น  สนง.ต ารวจแห่งชาติ  กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมทางหลวง    
ฯลฯ 

   

         
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๙๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๕     การเสริมศักยภาพกลไกการน าแผนบริหารราชการไปสู่การปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่การเป็นต้นแบบในการบริหารมหานคร 
กลยุทธ์ ชื่อตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีค านวณ  เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ ส่วนราชการที่

รับผิดชอบ 
๑. ติดตามและประเมินผล
ระบบการบริหารราชการ 
ตลอดจนการพัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 
เชิงยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
โดยมุ่งเน้นที่การประเมิน 
ประโยชน์สุขความพึงพอใจ
ของประชาชน และผลการ
พัฒนาที่เทียบเคียงได้กับ
องค์กรชั้นน าในประเทศ 
และเมืองน่าอยู่ในประเทศ
ต่างๆ 
(สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี 
๕.๕.๒) 
 

๑. ร้อยละของความส าเร็จในการ
ติดตามผลการด าเนินงานประจ าปี
ของกรุงเทพมหานคร ที่น าเสนอ
ผู้บริหารทราบและสั่งการ 
 

ค านิยาม 
            การติดตามผลการด าเนินงานประจ าปขีอง
กรุงเทพมหานคร หมายถึง การติดตามความก้าวหน้า
ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
และจัดท าสรุปรายงานเสนอผู้บริหารทราบและสั่งการ 
รวม ๒ ครั้ง 
ผู้บริหาร หมายถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือ  
รองปลัดกรุงเทพมหานคร (ปฏิบัติราชการแทนปลัด
กรุงเทพมหานคร) 
- ผลผลิต หมายถึง จ านวนครั้งที่จัดท าสรุปรายงาน 
- ผลลัพธ์ หมายถึง ผู้บริหารได้รับทราบรายงานฯและ  
  สั่งการ หรือเห็นชอบตามที่ส านักยุทธศาสตร์และ 
  ประเมินผลเสนอ เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานทราบ 
- ความส าเร็จ หมายถึง สามารถจัดท าสรุปรายงาน 
   และน าเสนอผู้บริหารทราบ รวม ๒ ครั้ง 
 
วิธีค านวณ 
- จัดท าสรุปรายงาน ครั้งที่ ๑ แล้วเสร็จ คิดเป็น 
  ร้อยละ ๕๐  
- จัดท าสรุปรายงาน ครั้งที่ ๒ แล้วเสร็จ คิดเป็น                 
  ร้อยละ ๕๐ 

ร้อยละ ๑๐๐ ผลลัพธ์ กยบ. 

 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๙๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๕     การเสริมศักยภาพกลไกการน าแผนบริหารราชการไปสู่การปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่การเป็นต้นแบบในการบริหารมหานคร 
กลยุทธ์ ชื่อตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีค านวณ  เป้าหมายตัวช้ีวัด ผลผลิต/

ผลลัพธ์ 
ส่วนราชการที่

รับผิดชอบ 
๑. ประสานและผลักดัน 
ให้มีการจัดท าแผนเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการบริหารงาน 
และการแปลงแผนไปสู่ 
การปฏิบัติ 
(สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี 
๕.๕.๑) 

๑. ทุกหน่วยงานมีแผนปฏิบัติ-
ราชการประจ าปี และน าไปใช้ 
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
 

ค านิยาม    
    แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  หมายถึง 
๑. แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพนครประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ซึ่งจัดท าโดยส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
๒. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ของหน่วยงาน โดยส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลเป็นผู้ประสาน/ผลักดันและให้ค าแนะน า
แก่หน่วยงาน 
   ทุกหน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานระดับส านัก 
ส านักงานเขต และส่วนราชการสังกัด สนป.    
      โดยแบ่งความรับผิดชอบ ดังนี้ 
กยบ. รับผิดชอบ สยป. สนท. สกก. สผว.กทม.  
สลส.กทม. และส่วนราชการในสังกัด สนป. 
กยม. รับผิดชอบ สพส. สวท. สนศ. สปภ. และ
ส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ 
กยล. รับผิดชอบ สสล. สนอ. สนพ. สนน.(เฉพาะ
ส านักงานจัดการคุณภาพน้ า และส านักงานเขตกลุ่ม
กรุงเทพกลาง  และส าน างานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ 
กยภ. รับผิดชอบ สจส.  สนย.  สผม. สนน. และ
ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก 
กยค. รับผิดชอบ สนค. สงม.กทม. ส านักงานเขตกลุ่ม 
กรุงเทพใต้ และส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ 
กสศ. รับผิดชอบงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละ ๑๐๐ ผลลัพธ์ กยบ.  
(กยภ. กยค. 
กยล. กยม.  

กสศ.) 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๙๓ 

กลยุทธ์ ชื่อตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีค านวณ  เป้าหมายตัวช้ีวัด ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

     การน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน หมายถึง 
การที่หน่วยงานน าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ไปใช้เป็นกรอบในการจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และ 
ประกอบการพิจารณาจัดท าค าของบประมาณประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๕๕   และน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๔ ของหน่วยงาน ไปใช้ประกอบการจัดท าค ารับรอง
การปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔  รวมทั้ง
น าไปใช้ในการก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒-
๒๕๕๕  
 
วิธีค านวณ 
เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
และ๒๕๕๕ ของทุกหน่วยงานที่ส านักยุทธศาสตร์ฯ 
ได้รับ 
 

 
 
 

 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๙๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๕     การเสริมศักยภาพกลไกการน าแผนบริหารราชการไปสู่การปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่การเป็นต้นแบบในการบริหารมหานคร 
กลยุทธ์ ชื่อตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีค านวณ  เป้าหมายตัวช้ีวัด ผลผลิต/

ผลลัพธ์ 
ส่วนราชการที่

รับผิดชอบ 
๒. เผยแพร่ความรู้ ความ
เข้าใจในนโยบายและแผน  
รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรุงเทพมหานคร   
แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ 
(สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี 
๕.๕.๑) 

๑. จ านวนเอกสารที่จัดพิมพ์
และเผยแพร่ 
 

ค านิยาม 
เอกสารที่จัดพิมพ์และเผยแพร่ หมายถึง เอกสาร
วิชาการต่าง ๆ ที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล
จัดท าเป็นรูปเล่มและเผยแพร่ทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอกกรุงเทพมหานคร เช่น  
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร  หนังสือวารสารของ
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
 
วิธีค านวณ 
จ านวนเอกสารวิชาการต่าง ๆ ที่ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลจัดท าเป็นรูปเล่มและเผยแพร่ทั้งหน่วยงาน
ภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร  
 
 
 

๑๐,๐๐๐ เล่ม/
ชิ้น 

ผลผลิต สก.สยป. 
(ทุกกอง)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๙๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๕     การเสริมศักยภาพกลไกการน าแผนบริหารราชการไปสู่การปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่การเป็นต้นแบบในการบริหารมหานคร 
กลยุทธ์ ชื่อตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีค านวณ  เป้าหมายตัวช้ีวัด ผลผลิต/

ผลลัพธ์ 
ส่วนราชการที่

รับผิดชอบ 
๓. เผยแพร่ข้อมูลด้านแผน
และการประเมินผลแผน
ทางเว็บไซต์ 
ของกรุงเทพมหานคร  
(สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี 
๕.๕.๑) 

๑. ร้อยละของประชาชน 
ที่มีความพึงพอใจต่อข้อมูล 
ด้านแผน การประเมินผลและ
เรื่องอ่ืนๆ ทางเว็บไซต์ 
 

ค านิยาม 
- ผู้รับบริการข้อมูลด้านแผน การประเมินผลและเรื่อง
อ่ืนๆ ทางเว็บไซต์ หมายถึง บุคคลทั่วไปที่เข้าไปใน
ระบบเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครและเรียกดูข้อมูล
ด้านแผน ข้อมูลด้านการประเมินผลแผนและเรื่องอ่ืนๆ 
แล้วได้แสดงความคิดเห็นว่า “พอใจ”  “ไม่พอใจ” 
และอ่ืนๆ ไว้ในช่องแสดงความคิดเห็น  
- แผน หมายถึง  ข้อมูลด้านแผนลักษณะต่างๆ ที่
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล จัดท าขึ้นและน าไป 
เผยแพร่ในเว็บไซต์ 
- การประเมินผล หมายถึง ข้อมูลการประเมินผลแผน
ต่างๆ ที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดท าขึ้นและ
น าไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
- โครงการหรือเรื่องท่ีส าคัญที่ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลจัดท าข้ึนหรือเป็นของหน่วยงานอื่นๆ และ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้น าไปเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ 
 
- ผู้รับบริการ หมายถึง บุคคลทั่วไปที่สนใจและเข้าไป
เยี่ยมชมในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครและระบุแสดง
ความคิดเห็นไว้ 
 
 

ร้อยละ ๘๐ ผลลัพธ์ กยบ. 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๙๖ 

กลยุทธ์ ชื่อตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีค านวณ  เป้าหมายตัวช้ีวัด ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

วิธีค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนบุคคลที่ระบุว่าพอใจ X ๑๐๐ 
จ านวนบุคคลที่ระบุความคิดเห็นทั้งหมด 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๙๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕.๕   การเสริมศักยภาพกลไกการน าแผนบริหารราชการไปสู่การปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่การเป็นต้นแบบในการบริหารมหานคร 
กลยุทธ์ ชื่อตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีค านวณ  เป้าหมายตัวช้ีวัด ผลผลิต/

ผลลัพธ์ 
ส่วนราชการที่

รับผิดชอบ 
๔. ติดตามและประเมินผล
ระบบการบริหารราชการ
ตลอดจนการพัฒนา
กรุงเทพมหานครเชิง
ยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
โดยมุ่งเน้นการประเมิน
ประโยชน์สุขความพึงพอใจ
ของประชาชนและผลการ
พัฒนาที่เทียบเคียงได้กับ
องค์กรชั้นน าในประเทศ
และเมืองน่าอยู่ในประเทศ
ต่างๆ 

๑. ร้อยละของหน่วยงาน 
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ที่น าแผนแม่บทการใช้ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของกรุงเทพมหานครไปสู่การ
ปฏิบัติ 
 

ค านิยาม 
    หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ๗๗ หน่วยงาน  
น าแผนแม่บทการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ และบรรจุลงใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔ ของ
หน่วยงาน  
 
วิธีค านวณ 
    จ านวนหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ที่มีโครงการ/กิจกรรมสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ คูณ
ด้วย ๑๐๐ หารด้วย จ านวนหน่วยงานในสังกัด กทม.
ทั้งหมด (๗๗ หน่วยงาน) 
 
 

ร้อยละ ๘๐ ผลลัพธ์ กยค. 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๙๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  ๕.๖  การเสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต และความภาคภูมิใจ เพื่อร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่ 
กลยุทธ์ ชื่อตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีค านวณ  เป้าหมายตัวช้ีวัด ผลผลิต/

ผลลัพธ์ 
ส่วนราชการที่

รับผิดชอบ 
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
องค์กร (สนับสนุนกลยุทธ์
หลักท่ี ๕.๖.๖) 

๑. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการ
สัมมนาเพ่ือพัฒนาองค์การ  
 
 

ค านิยาม 
   ผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ 
หมายถึง ข้าราชการและลูกจ้างของส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผลที่มีความพึงพอใจที่ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากการเข้าร่วมการสัมมนาตามโครงการ 
สัมมนาเพ่ือพัฒนาองค์การร้อยละ ๘๐  
 
 
การค านวณ 
      ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของ
ข้าราชการและลูกจ้างของส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลที่ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการ
เข้าร่วมการสัมมนาตามโครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนา
องค์การ 
 
 

ร้อยละ ๘๐ ผลลัพธ์ สก.สยป. 

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๙๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕.๗   การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารและพัฒนามหานคร 
กลยุทธ์ ชื่อตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีค านวณ  เป้าหมายตัวช้ีวัด ผลผลิต/

ผลลัพธ์ 
ส่วนราชการที่

รับผิดชอบ 
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพ
ควบคุมในการปฏิบัติงาน
ระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 
(สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี 
๕.๗.๒) 

๑. การท างานด้านคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายขัดข้อง  ต่อเดือน 
(เฉลี่ย/เดือน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค านิยาม 
เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้
โดยเฉลี่ย เดือนละไม่เกิน  ๙ ชั่วโมง 
 
 
วิธีค านวณ 
พิจารณาจาก log file ของเครื่อง และจากการ
รายงานผลการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เกิน ๙ ชั่วโมง
ท างาน/เดือน (โดย

เฉลี่ย) 
 

ผลลัพธ์ 
 

กคพ. 
 

 
 
 

 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๐๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕.๗   การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารและพัฒนามหานคร 
กลยุทธ์ ชื่อตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีค านวณ  เป้าหมายตัวช้ีวัด ผลผลิต/

ผลลัพธ์ 
ส่วนราชการที่

รับผิดชอบ 
๒. พัฒนาศักยภาพโครงสร้าง
พ้ืนฐานการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
(สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี 
๕.๗.๒) 

๑. ร้อยละของจ านวนเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ที่สามารถแก้ไขและ 
ใช้งานได้ 
 

ค านิยาม   
       เครือ่งคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถแก้ไขและใช้งานได ้
หมายถึง  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่
เกิดข้อขัดข้องและได้รับการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
จากกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้
ปกติ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ดังกล่าวเป็นของทุกหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่ได้โอนงบประมาณค่าวัสดุซ่อมแซม
ให้กับกองบริการระบบคอมพิวเตอร์   
 
วิธีค านวณ   
      จ านวนเครือ่งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่
สามารถแก้ไขและใช้งานได้ หารด้วยจ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมดท่ีหน่วยงานใน
สังกัดกรุงเทพมหานครส่งซ่อม คูณด้วย ๑๐๐ 
 
 
 

ร้อยละ ๗๕ ผลลัพธ์ กบพ. 
 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๐๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕.๗   การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารและพัฒนามหานคร 
กลยุทธ์ ชื่อตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีค านวณ  เป้าหมายตัวช้ีวัด ผลผลิต/

ผลลัพธ์ 
ส่วนราชการที่

รับผิดชอบ 
๓. เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ประสานงาน  ติดตามหรือให้
ความช่วยเหลือด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ 
หน่วยงานอื่น  
(สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี 
๕.๗.๒) 

๑. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเชื่อมโยงเว็บไซต์  

ค านิยาม 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง

หน่วยงานอื่นที่ได้ร้องขอรับบริการเชื่อมโยง
เว็บไซต์กับเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครแล้ว
ได้แสดงความคิดเห็นว่า “พอใจ” “ไม่
พอใจ” และอ่ืน ๆ ไว้ในช่องแสดงความ
คิดเห็น 

- การเชื่อมโยงเว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์
กรุงเทพมหานครสามารถท าการเชื่อมโยง
เว็บไซต์ให้กับผู้ขอรับบริการได้ 

  
 
วิธีค านวณ   
จ านวนผู้รับบริการเชื่อมโยงเว็บไซต์ที่ระบุว่าพอใจ  

จ านวนผู้รับบริการเชื่อมโยงเว็บไซต์ทั้งหมด 
 
 

ร้อยละ ๘๐ (ผลลัพธ์) กคพ. 
 

 
 
 
 
 
 

 
X๑๐๐ 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๐๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕.๗   การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารและพัฒนามหานคร 
กลยุทธ์ ชื่อตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีค านวณ  เป้าหมายตัวช้ีวัด ผลผลิต/

ผลลัพธ์ 
ส่วนราชการที่

รับผิดชอบ 
๔. ศึกษา วิเคราะห์ และ
พิจารณาความเป็นไปได้/
ความเหมาะสมในการจัดหา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วยงาน/ส่วนราชการ
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
(สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี 
๕.๗.๒) 
 

๑. ค าขอที่ได้รับการศึกษา
วิเคราะห์และพิจารณาความ
เป็นไปได้/ความเหมาะสมได้รับ
การพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาความ
เหมาะสมการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้  
 
 

ค านิยาม 
  ร้อยละของค าขอที่ได้รับการศึกษาวิเคราะห์และ
พิจารณาความเป็นไปได/้ความเหมาะสมได้รับ 
การพิจารณาจากคณะกรรมการฯ จะได้ข้อยุติหรือ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
 
วิธีค านวณ 
จ านวนค าขอที่ได้รับการพิจารณา หรือเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ X ๑๐๐  / (จ านวนค าขอทั้งหมดท่ีได้รับ 
+ เรื่องคงค้างรับในปีงบประมาณ) 
 

ร้อยละ ๘๐ (ผลลัพธ์) กพพ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๐๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕.๗   การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารและพัฒนามหานคร 
กลยุทธ์ ชื่อตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีค านวณ  เป้าหมายตัวช้ีวัด ผลผลิต/

ผลลัพธ์ 
ส่วนราชการที่

รับผิดชอบ 
๕. เสริมสร้างศักยภาพการให้ 
บริการโครงสร้างพื้นฐาน 
และมาตรฐานด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละความส าเร็จของ
หน่วยงานในการน าข้อมูลบน
แผนที่ฐานฯ ที่เป็นปัจจุบันไปใช้
ประกอบในการปฏิบัติงาน 
(ผลลัพธ์) 

ค านิยาม 
ความส าเร็จชองหน่วยงานในการน าข้อมูลบนแผนท่ีฐานเชิง
รหัสฯที่ได้ปรับปรุงจากการไฟฟ้านครหลวงภายในปี พ.ศ. 
๒๕๕๓ เฉพาะช้ันข้อมูลอาคารและข้อมูลถนน  โดยมีขั้นตอน
การด าเนินการดังนี ้
ขั้นตอนท่ี ๑  ขออนุมัติโครงการและก าหนดขอบข่ายการ
ด าเนินการ คิดเป็นรอ้ยลยะ ๒๐ ของการด าเนินการ 
ขั้นตอนท่ี ๒  ด าเนินการตามข้อบัญญัต ิกทม. เรื่อง การพัสดุ
ฯ โดยวิธีการตกลงและขออนุมัติจัดจ้างและลงนามในบันทึก
ข้อตกลง คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของการด าเนินการ 
ขั้นตอนท่ี ๓  ด าเนินการส่งมอบข้อมูลและตรวจสอบความ
สมบูรณ์คิดเป็นร้อยละ  ๘๐ ของการด าเนินการ 
ขั้นตอนท่ี ๔  หน่วยงานน าข้อมูลฯที่ได้รับการปรับปรุงจาก
การไฟฟ้านครหลวงภายในปี พ.ศ.๒๕๕๓ เฉพาะช้ันข้อมูล
อาคารและข้อมูลถนนมาใช้ประกอบในการปฏิบัติงานได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนข้อมูลที่สุ่มค้นหาในแผนที่
ฐานฯ  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ ของการ 
ด าเนินการ 
วิธีค านวณ 
พิจารณาจากผลการด าเนินการจริงตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ 
คูณ ๑๐๐ หารด้วยเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแต่ละขั้นตอน 
 
 
 
 

ร้อยละ ๘๐ (ผลลัพธ์) กสศ. 
 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๐๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕.๗   การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารและพัฒนามหานคร 
กลยุทธ์ ชื่อตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีค านวณ  เป้าหมายตัวช้ีวัด ผลผลิต/

ผลลัพธ์ 
ส่วนราชการที่

รับผิดชอบ 
๖. การแก้ไขปัญหาการใช้งาน
ระบบโปรแกรมประยุกต์
ระบบงานต่างๆ 
(สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี 
๕.๗.๒) 

๑. ร้อยละของจ านวนปัญหา 
การใช้งานระบบโปรแกรม
ประยุกต์ระบบงานต่างๆ  
ที่ได้รับการแก้ไข   

ค านิยาม 
         เมื่อผู้ใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ท่ีส านัก
และส านักงานเขตใช้งานระบบโปรแกรมแล้วเกิด
ปัญหาในการใช้งาน ได้มีหนังสือแจ้งมายัง กพพ. 
และเจ้าหน้าที่ของ กพพ.ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาการ
ใช้งานได้แล้วเสร็จตามที่แจ้ง 
 
วิธีค านวณ 
          จ านวนเรือ่งท่ีแก้ไขแล้วเสรจ็ คูณ ๑๐๐ หาร
ด้วยจ านวนเรื่องแจ้งปัญหาการใช้งานที่รับทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๘๐ ผลลัพธ์ กพพ. 

 
 
 
 

 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๐๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕.๗   การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารและพัฒนามหานคร 
กลยุทธ์ ชื่อตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีค านวณ  เป้าหมายตัวช้ีวัด ผลผลิต/

ผลลัพธ์ 
ส่วนราชการที่

รับผิดชอบ 
๗. กลยุทธ์พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติราชการเพ่ือมุ่งสู่
การเป็นหน่วยราชการ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Government) 
สนับสนุนกลยุทธ์หลักท่ี 
๕.๗.๒) 

๑.  ร้อยละความส าเร็จของการ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศของ
กรุงเทพมหานคร  
 

ค านิยาม  การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศฯ และระบบการจัดท า
ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการดังนี้ 
ขั้นตอนที่ ๑  ขออนุมัติโครงการและก าหนดขอบข่าย
การด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ   คิดเป็นร้อย
ละ ๒๐ 
ขั้นตอนที่ ๒  ด าเนินการตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุฯ โดยวิธีการประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขออนุมัติจัดจ้างและลง
นามในสัญญา คิดเป็นร้อยละ ๔๐ 
ขั้นตอนที่ ๓  ผู้รับจ้างด าเนินการตามสัญญาและ 
ส่งมอบงานจ้าง คิดเป็นร้อยละ  ๘๐ 
ขั้นตอนที่ ๔  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบงาน
และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 
วิธีค านวณ 
พิจารณาจากผลการด าเนินการจริงตามขั้นตอนที่
ก าหนดไว้ คูณ ๑๐๐ หารด้วยเป้าหมายตามที่ก าหนด
ไว้ในแต่ละข้ันตอน  

ร้อยละ ๑๐๐ ผลลัพธ์ กสศ. 
 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๐๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕.๗   การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารและพัฒนามหานคร 
กลยุทธ์ ชื่อตัวช้ีวัด ค านิยามและวิธีค านวณ  เป้าหมายตัวช้ีวัด ผลผลิต/

ผลลัพธ์ 
ส่วนราชการที่

รับผิดชอบ 
๘. พัฒนาระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือการบริการ
ประชาชน (e- Service) 
(สนันสนุนกลยุทธ์หลักท่ี 
๕.๗.๒) 
 

๑. จ านวนการดาวน์โหลด 
ข้อมูลแผนที่ (GIS Common 
Data) ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
เว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูล 
กรุงเทพมหานครและเว็บไซต์ 
ของส านักยุทธศาสตร์และ 
ประเมินผล 
 

ค านิยาม 
     การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับให้บริการ 
ข้อมูลแผนที่ (GIS Common Data) ของ
กรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ของ 
ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครและเว็บไซต์ของส านัก 
ยุทธศาสตร์และประเมินผล  โดยมีระบบการให้บริการ 
๒ ชนิด คือ 
     ๑, การเรียกดูข้อมูลเชิงต าแหน่ง (Spatial Data) 
     ๒. การบริการข้อมูลเชิงต าแหน่งในรูปแบบ Digital 
ผ่านช่องทาง URL ดังกล่าว 
วิธีค านวณ 
     มีการดาวน์โหลดข้อมูลแผนที่ จากโปรแกรม 
ประยุกต์ส าหรับการให้บริการข้อมูลแผนที่ (GIS 
Common Data) ของกรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์ 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูล 
กรุงเทพมหานครและเว็บไซต์ของส านักยุทธศาสตร์ 
และประเมินผล 
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า  
๕๐ ครั้ง/ป ี

ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 

กสศ. 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๐๗ 

 
ภาคผนวก ช.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ตัวช้ีวัดที่ ๑ ร้อยละ ๘๐  ของจ านวนข้อเสนอแนะส าคัญท่ีพบจาก ผลการ
ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามนโยบายของ
กรุงเทพมหานครที่หน่วยงานได้รับทราบและน าไปสู่การปฏิบัติ 
งานเชิงยุทธศาสตร์ 
       ๑. โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มี
ต่อการด าเนินงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร (กยบ.)  
           มีข้ันตอน 
ขั้นที่ ๑ ประสานและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  เกี่ยวกับ                    
          เรื่องท่ีจะด าเนนิการส ารวจ                               ร้อยละ  ๑๐ 
ขั้นที่ ๒ ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการฯ (ที่ว่าจ้าง) ด าเนินการเกี่ยวกับ             
          แบบสอบถาม เพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
          ทีก่ าหนดไว้                                                 ร้อยละ  ๓๐ 
ขั้นที่ ๓ สนับสนุนที่ปรึกษาโครงการฯ (ที่ว่าจ้าง) เกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ                  
          ของกรุงเทพมหานคร เอกสารอ้างอิง และ 
          หนงัสอืน าชีแ้จงตา่ง ๆ เพ่ือด าเนนิการเก่ียวกับ 
          การเก็บข้อมูลในการส ารวจ พร้อมทัง้ก ากับ ดแูล      ร้อยละ  ๕๐ 
ขั้นที่ ๔ รับผลการวิเคราะห์จากที่ปรึกษาโครงการฯ (ที่ว่าจ้าง)                      
          เพ่ือตรวจสอบ                                              ร้อยละ  ๖๐ 
ขั้นที่ ๕ ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการฯ (ที่ว่าจ้าง) น าเสนอผลการวิเคราะห์        
          ตอ่ผูบ้งัคับบญัชาตามล าดบัจนถึงการประชุม- 
          คณะผูบ้รหิารฯ                                             ร้อยละ  ๖๕ 

            



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๐๘ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 
ขั้นที่ ๖   สรุปผลการส ารวจพร้อมน าข้อมูลการวิเคราะห์ที่ได้มา                    
            เพ่ือด าเนนิการตามขบวนการต่อในส่วนท่ีเป็น 
            ข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร รอ้ยละ  ๗๐ 
ขั้นที่ ๗   น าเสนอผลการส ารวจและเผยแพร่แก่หน่วยงานต่าง ๆ    
            ของกรุงเทพมหานครทีเ่ก่ียวข้องและสรุปข้อเสนอแนะ 
            จากประชาชนชาวกรุงเทพมหานครพร้อมประสานแจ้ง 
            หนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้องเพ่ือทราบและด าเนนิการปรับปรงุ 
            แก้ไขตามข้อเสนอแนะ                                  ร้อยละ  ๘๐ 
ขั้นที่ ๘   ติดตามความก้าวหน้าของแต่ละหน่วยงานใน               
            การด าเนินงานปรับปรงุ/แก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ส านัก- 
            ยทุธศาสตรแ์ละประเมินผลประสานแจ้งเพ่ือทราบ 
            และรวบรวมข้อมูลการปรับปรงุ/แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
            พร้อมทั้งรวบรวมรายงานของแต่ละหน่วยงาน                      ร้อยละ  ๙๕ 
ขั้นที่ ๙   กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ส านักยุทธศาสตร์-           
            และประเมินผลรวบรวมรายงานและสรุปจาก 
            รายงานทัง้ ๕๐ เขต                                      ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๐๙ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ 
พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕ 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
 

มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.
ค. 

ส.ค. ก.ย. 

ตัวช้ีวัดที่ ๒ กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนาเฉพาะด้านและ
แผนพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สนับสนุนการพัฒนาสู่การเป็นมหา
นครน่าอยู่ยั่งยืนโดยบูรณาการผังเมืองรวม (ผลลัพธ์) 
งานเชิงยุทธศาสตร์ 
 ๒. ศึกษาวิจัยจัดท าแผนวิสัยทัศน์ของประชาชนเพื่อการ
พัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (กยบ.) มีขั้นตอน
ดังนี้ 

              

๑. ขออนุมัติโครงการและขอจัดสรรงบประมาณ   ร้อยละ ๕               
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานที่เก่ียวข้อง   
    ร้อยละ ๑๐ 

              

๓. จัดท าขอบเขตการด าเนินงานศึกษาวิจัยฯ   ร้อยละ ๓๐               
๔. ด าเนินการหาผู้รับจ้าง     ร้อยละ ๕๐               
๕. ผู้รับจ้างด าเนินการตามขอบเขตการด าเนินงานศึกษา 
วิจัยฯ                            ร้อยละ ๘๐ 

              

๖. คณะท างานฯ ก ากับดูแล ตรวจประเมินความก้าวหน้า
ของงาน                         ร้อยละ ๘๕ 

              

๗. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ด าเนินการตรวจรับ
หนังสือแผนวิสัยทัศน์ฯ        ร้อยละ ๙๕ 

              

๘. ประเมินผลโครงการและรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  
    ร้อยละ ๑๐๐ 

              

 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๑๐ 

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ จ านวนประชาชนท่ีรับรู้ถึงแผนงานและนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาคอย่างน้อยร้อยละ 
70 (ผลลัพธ์) 
งานเชิงยุทธศาสตร์ 
๓. โครงการจัดนิทรรศการกรุงเทพเมืองสวรรค์ (กยบ.) มีข้ันตอนดังนี้ 
 

    

๑. ขออนุมัติด าเนินโครงการฯ     ร้อยละ ๕     
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานฯ  ร้อยละ ๑๕     
๓. จัดท ารายละเอียด/ขอบเขตการด าเนินงานจัดนิทรรศการฯ  ร้อยละ ๔๐     
๔. ด าเนินการจ้างเหมาผู้รับจ้างภาครัฐ/เอกชนที่มีความช านาญ ร้อยละ ๕๐     
๕. ผู้รับจ้างด าเนินการจัดนิทรรศการตามขอบเขตงานและระยะเวลาก าหนด ร้อยละ ๘๕     
๖. ติดตาม ดูแล และก ากับการด าเนินงานของผู้รับจ้างฯ  ร้อยละ ๙๐     
๗. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ด าเนินการตรวจรับงานนิทรรศการฯ   ร้อยละ ๙๕     
๘. ประเมินผลโครงการและรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ร้อยละ ๑๐๐     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๑๑ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ 
พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕ 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ จ านวนประชาชนท่ีรับรู้ถึงแผนงานและนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานคร
สู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาคอย่างน้อยร้อยละ 70 (ผลลัพธ์) 
งานเชิงยุทธศาสตร์ 
๔. โครงการจัดท าหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ          
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (กยบ.) มีข้ันตอนดังนี้ 
 

       

๑. ขออนุมัติโครงการและขอจัดสรรงบประมาณ                  ร้อยละ ๑๐        
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานที่เก่ียวข้อง                  ร้อยละ ๑๕        
๓. จัดท าขอบเขตรายละเอียดการจัดท าหนังสือเฉลิมพระเกียรติ   ร้อยละ ๔๐        
๔. ด าเนินการหาผู้รับจ้างฯ                                             ร้อยละ ๕๐        
๕. ผู้รับจ้างด าเนินการจัดท าหนังสือตามขอบเขตที่ก าหนด        ร้อยละ ๘๕        
๖. ประชุมคณะท างานฯ เพื่อตรวจแก้ไขหนังสือต้นฉบับ           ร้อยละ ๙๐        
๗. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ด าเนินการตรวจรับหนังสือ      ร้อยละ ๙๕        
๘. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน                            ร้อยละ ๑๐๐        

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๑๒ 

 
ช.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ  พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวช้ีวัดที่  ๔   กรุงเทพมหานครมีคู่มือหรือปฏิทินการปฏิบัติงานส าหรับการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการส าหรับปี ๒๕๕๔ 
งานเชิงยุทธศาสตร์   
      ๕. กิจกรรมการจัดท าคู่มือหรือปฏิทินการปฏิบัติงานที่บูรณาการขั้นตอน
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  แผนงบประมาณประจ าปี  และค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการให้มีความสอดคล้องกัน (กยบ.)    
           มีข้ันตอน  
ขั้นที่ ๑  ศึกษาข้อมูล/เอกสารการปฏิบัติงานด้านแผน งบประมาณ ร้อยละ ๒๐    
           การจัดท าค ารับรอง                                                                                
ขั้นที่ ๒  ยกร่างปฏิทินการปฏิบัติงานที่บูรณาการขั้นตอนการจัดท า ร้อยละ ๔๐ 
           แผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณ ค ารับรอง                                     
ขั้นที่ ๓  ทบทวน ตรวจสอบร่างปฏิทินการปฏิบัติงาน   ร้อยละ ๖๐ 
ขั้นที่ ๔  ประสานภายในกับ สกก. สงม.กทม. สนค.    ร้อยละ ๘๐ 
ขั้นที่ ๕  จัดประชุม สกก.  สงม.กทม. สนค. สยป. เพ่ือพิจารณาปฏิทิน ร้อยละ ๙๐ 
           ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔                                                                        
ขั้นที่ ๖  ด าเนินการตามปฏิทินฯ                                              ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
    
     
           

           

 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๑๓ 

 
ช.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวช้ีวัดที่  ๕ กรุงเทพมหานครมีศูนย์รองรับเหตุฉุกเฉินระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกรุงเทพมหานคร จ านวน  ๑ แห่ง ภายในปี ๒๕๕๕ 
ปี ๒๕๕๓ ด าเนินการ ร้อยละ ๔๐ 
ปี ๒๕๕๔ ด าเนินการ ร้อยละ ๔๐ 
ปี ๒๕๕๕ ด าเนินการ ร้อยละ ๒๐ 
งานเชิงยุทธศาสตร์ 
         ๖. โครงการจ้างให้บริการศูนย์รองรับเหตุฉุกเฉิน (กคพ.) 
              มีข้ันตอน 
ขั้นที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ ร้อยละ  ๕ 
ขั้นที่ ๒ จัดท าขอบเขตงาน ร้อยละ  ๒๕ 
ขั้นที่ ๓ คณะกรรมการรายงานผล  ร้อยละ  ๔๐  
ขั้นที่ ๔ ด าเนินการจัดหา  ร้อยละ  ๕๐ 
ขั้นที่ ๕ ขออนุมัติจัดจ้าง                                     ร้อยละ  ๖๐ 
ขั้นที่ ๖ จัดท าและลงนาม                                  ร้อยละ  ๗๐ 
ขั้นที่ ๗ ด าเนินการตามสัญญา                                ร้อยละ  ๘๐ 
ขั้นที่ ๘ ส่งมอบและตรวจรับ                                  ร้อยละ  ๑๐๐ 
 

            

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๑๔ 

 
ช. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 
ตัวช้ีวัดที่  ๖  จ านวนบุคลากรที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
มาตรฐานไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คน ต่อปี  
งานเชิงยุทธศาสตร์ 
       ๗.  โครงการฝึกอบรมระบบเครือข่ายคอมพิวตอร์ขนาดเล็ก เพื่อใช้กับงาน 
ของส านักงานเขต ๕๐ ส านักงานเขต  (กพพ.)  
          มีข้ันตอน 

ขั้นเตรียมการ 
๑. วางแผน จัดเตรียม ประสานงาน เกี่ยวกับหลักสูตร วิทยากร    ร้อยละ ๑๐ 
๒. ขออนุมัติโครงการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินโครงการ             ร้อยละ  ๒๐ 
๓. เวียนแจ้งหลักสูตร ก าหนดการฝึกอบรมส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ  ร้อยละ ๓๐ 
    ส่งรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรม 
๔. รวบรวมและสรุปรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละรุ่น            ร้อยละ ๔๐               
๕. เสนอ ป.กทม. อนุมัติรายชื่อฯ ให้เข้ารับการฝึกอบรม  

ขั้นด าเนินการ 
๖. ด าเนินการฝึกอบรม ประสานงานตามก าหนดการ                ร้อยละ ๘๐ 

ขั้นการติดตามประเมินผล 
๗. แจกแบบสอบถามความพึงพอใจในการฝึกอบรม                 ร้อยละ ๑๐๐ 
๘. สรุปผลการฝึกอบรม 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

         

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๑๕ 

 
ช. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 
ตัวช้ีวัดที่ ๖  จ านวนบุคลากรที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
มาตรฐานไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คน ต่อปี  
งานเชิงยุทธศาสตร์ 
      ๘. โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี  
(Com – ๐๓) (กพพ.)  
          มีข้ันตอน 

ขั้นเตรียมการ 
๑. วางแผน จัดเตรียม ประสานงาน เกี่ยวกับหลักสูตร วิทยากร       ร้อยละ ๑๐ 
๒. ขออนุมัติโครงการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินโครงการ                 ร้อยละ  ๒๐ 
๓. เวียนแจ้งหลักสูตร ก าหนดการฝึกอบรมส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ     ร้อยละ ๓๐ 
    ส่งรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรม 
๔. รวบรวมและสรุปรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละรุ่น              ร้อยละ ๔๐               
๕. เสนอ ป.กทม. อนุมัติรายชื่อฯ ให้เข้ารับการฝึกอบรม                ร้อยละ ๕๐ 

ขั้นด าเนินการ 
๖. ด าเนินการฝึกอบรม ประสานงานตามก าหนดการ                    ร้อยละ ๘๐ 

ขั้นการติดตามประเมินผล/จัดท าวุฒิบัตร 
๗. แจกแบบสอบถามความพึงพอใจในการฝึกอบรม                      ร้อยละ ๙๐ 
๘. สรุปผลการฝึกอบรม 
๙. พิจารณาผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ เพื่อจัดท าวุฒิบัตร          ร้อยละ ๑๐๐ 
    เสนอ ป.กทม. ลงนาม และจัดส่งวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม 
    แต่ละหน่วยงาน                  

 

 
 

 
 

 
 

         



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๑๖ 

ช. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 
ตัวช้ีวัดที่  ๖  จ านวนบุคลากรที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
มาตรฐานไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คน ต่อปี  
งานเชิงยุทธศาสตร์ 
      ๙. โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของ
กรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS) (กพพ.)   
          มีข้ันตอน 

ขั้นเตรียมการ 
๑. วางแผน จัดเตรียม ประสานงาน เกี่ยวกับหลักสูตร วิทยากร       ร้อยละ ๑๐ 
๒. ขออนุมัติโครงการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินโครงการ                 ร้อยละ  ๒๐ 
๓. เวียนแจ้งหลักสูตร ก าหนดการฝึกอบรมส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ     ร้อยละ ๓๐ 
    ส่งรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรม 
๔. รวบรวมและสรุปรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละรุ่น              ร้อยละ ๔๐               
๕. เสนอ ป.กทม. อนุมัติรายชื่อฯ ให้เข้ารับการฝึกอบรม                ร้อยละ ๕๐ 

ขั้นด าเนินการ 
๖. ด าเนินการฝึกอบรม ประสานงานตามก าหนดการ                   ร้อยละ ๘๐ 

ขั้นการติดตามประเมินผล/จัดท าวุฒิบัตร 
๗. แจกแบบสอบถามความพึงพอใจในการฝึกอบรม                     ร้อยละ ๑๐๐ 
๘. สรุปผลการฝึกอบรม 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

         

 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๑๗ 

   ช.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ  
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ  พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ตัวช้ีวัดที่  ๖ จ านวนบุคลากรที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 
๘๐๐ คน/ปี 
งานเชิงยุทธศาสตร์ 

            

        ๑๐.  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
กรุงเทพมหานคร (กสศ.) 

            

             มีข้ันตอน             
ขั้นที่ ๑ เสนอขออนุมัติโครงการด าเนินการฝึกอบรม             ร้อยละ  ๑๐             

ขั้นที่ ๒ ขออนุมัติเงินประจ างวด                                  ร้อยละ  ๒๐             
ขั้นที่ ๓ ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม                ร้อยละ  ๓๐             

ขั้นที่ ๔ ขออนุมัติเงินยืมทดรองราชการ                                ร้อยละ  ๔๐             
ขั้นที่ ๕ ท าหนังสือ และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการฝึกอบรมและ             

          คณะเจ้าหน้าที่ และจัดท าแบบประเมินผลโครงการฝึกอบรม  ร้อยละ  ๕๐             
ขั้นที่ ๖ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับ             

          การฝึกอบรมและจัดท าค าสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรม          ร้อยละ  ๖๐             
ขั้นที่ ๗ เชิญวิทยากร                         ร้อยละ  ๗๕             

ขั้นที่ ๘ ด าเนินการฝึกอบรม                       ร้อยละ  ๙๐             
ขั้นที่ ๙ ประเมินผลการฝึกอบรม                      ร้อยละ ๑๐๐             

 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๑๘ 

ช.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ตัวช้ีวัดที่  ๘ จ านวนบุคลากรที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 
๘๐๐ คน/ปี 
งานเชิงยุทธศาสตร์ 

            

        ๑๑.  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE)  (กสศ.)    

            

              มีข้ันตอน             
ขั้นที่ ๑ เสนอขออนุมัติโครงการด าเนินการฝึกอบรม      ร้อยละ  ๑๐             

ขั้นที่ ๒ ขออนุมัติเงินประจ างวด                           ร้อยละ  ๒๐             
ขั้นที่ ๓ ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม       ร้อยละ  ๓๐             

ขั้นที่ ๔ ขออนุมัติเงินยืมทดรองราชการ                       ร้อยละ  ๔๐             
ขั้นที่ ๕ ท าหนังสือ และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการฝึกอบรมและ             

          คณะเจ้าหน้าที่ และจัดท าแบบประเมินผลโครงการฝึกอบรม ร้อยละ  ๕๐             
ขั้นที่ ๖ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม             
          และจัดท าค าสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรม                 ร้อยละ  ๖๐             

ขั้นที่ ๗ เชิญวิทยากร                                        ร้อยละ  ๗๕             
ขั้นที่ ๘ ด าเนินการฝึกอบรม                                            ร้อยละ  ๙๐             

ขั้นที่ ๙ ประเมินผลการฝึกอบรม                           ร้อยละ  ๑๐๐             

 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๑๙ 

ช. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 
ตัวช้ีวัดที่  ๖ จ านวนบุคลากรที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อย
กว่า ๘๐๐ คน/ปี 
งานเชิงยุทธศาสตร์ 
        ๑๒.  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดท าและสร้าง
เครื่อข่ายสังคม (Social Network) ส าหรับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต  (กบพ.)                        
             มีข้ันตอน 
ขั้นที่ ๑ วางแผน จัดเตรียม ประสานงาน เกี่ยวกับหลักสูตร วิทยากร ร้อยละ  ๑๐ 
ขั้นที่ ๒ ขออนุมัติโครงการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินโครงการ           ร้อยละ  ๒๐ 
ขั้นที่ ๓ เวียนแจ้งหลักสูตรก าหนดการฝึกอบรมส่งให้หน่วยงานต่างๆ ร้อยละ  ๓๐ 
ขั้นที่ ๔ รวบรวมและสรุปรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละรุ่น   ร้อยละ  ๔๐ 
ขั้นที่ ๕ เสนอปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม     ร้อยละ  ๕๐ 
ขั้นที่ ๖ ด าเนินการฝึกอบรม ประสานงานตามก าหนด                 ร้อยละ  ๙๐ 
ขั้นที่ ๗ ประเมินผลการฝึกอบรม                                         ร้อยละ ๑๐๐ 
 

 
 

 
 

 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๒๐ 

ช. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 
ตัวช้ีวัดที่  ๖ จ านวนบุคลากรที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 
๘๐๐ คน/ปี 
งานเชิงยุทธศาสตร์ 
      ๑๓. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างเว็บไซต์ส าเร็จรูปด้วย
โปรแกรมจูมล่า (Joomla) (กบพ.)                        
           มีข้ันตอน 
ขั้นที่ ๑. วางแผน จัดเตรียม ประสานงาน เกี่ยวกับหลักสูตร วิทยากร   ร้อยละ  ๑๐ 
ขั้นที่ ๒. ขออนุมัติโครงการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินโครงการ             ร้อยละ  ๒๐ 
ขั้นที่ ๓. เวียนแจ้งหลักสูตรก าหนดการฝึกอบรมส่งให้หน่วยงานต่างๆ   ร้อยละ  ๓๐ 
ขั้นที่ ๔. รวบรวมและสรุปรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละรุ่น          ร้อยละ  ๔๐ 
ขั้นที่ ๕. เสนอปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม        ร้อยละ  ๕๐ 
ขั้นที่ ๖. ด าเนินการฝึกอบรม ประสานงานตามก าหนด                    ร้อยละ  ๙๐ 
ขั้นที่ ๗. ประเมินผลการฝึกอบรม                                             ร้อยละ ๑๐๐ 
 

 
 

 
 

 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๒๑ 

ช ข้ันตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ตัวช้ีวัดที่ ๖ จ านวนบุคลากรที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 
๘๐๐ คน/ปี 

            

งานเชิงยุทธศาสตร์             
        ๑๔.  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีการส ารวจข้อมูลสมัยใหม่
ร่วมกับระบบ GIS  

            

               มีข้ันตอน             
ขั้นที่ ๑ เสนอขออนุมัติโครงการด าเนินการฝึกอบรม        ร้อยละ ๑๐             
ขั้นที่ ๒ ขออนุมัติเงินประจ างวด                                ร้อยละ ๒๐             
ขั้นที่ ๓ ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม      ร้อยละ ๓๐             
ขั้นที่ ๔ ขออนุมัติเงินยืมทดรองราชการ                          ร้อยละ ๔๐             
ขั้นที่ ๕ ท าหนังสือ และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการฝึกอบรมและ             
          คณะเจ้าหน้าที่ และจัดท าแบบประเมินผลโครงการฝึกอบรม ร้อยละ ๕๐             
ขั้นที่ ๖ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม             
          และจัดท าค าสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรม                     ร้อยละ ๖๐             
ขั้นที่ ๗ เชิญวิทยากร                                          ร้อยละ ๗๕             
ขั้นที่ ๘ ด าเนินการฝึกอบรม                            ร้อยละ ๙๐             
ขั้นที่ ๙ ประเมินผลการฝึกอบรม                 ร้อยละ ๑๐๐             

 
 
 
 
 

 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๒๒ 

ช.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ  
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ  พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ตัวช้ีวัดที่  ๗   ร้อยละของหน่วยงานที่มีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ทุก ๑๕ วัน              
 งานเชิงยุทธศาสตร์   
      ๑๕. กิจกรรมตรวจสอบการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานทุก ๑๕ วัน  
(กสศ.) 
            มีข้ันตอน 

            

ขั้นที่ ๑   ก าหนดหลักเกณฑ์/แนวทางในการตรวจสอบ              ร้อยละ  ๓๐             
ขั้นที่ ๒   แจ้งหน่วยงานให้ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์               ร้อยละ  ๕๐             
ขั้นที่ ๓   ส่งเอกสารสอบทานทั้ง ๒ ฝ่าย เพื่อความโปร่งใส          ร้อยละ  ๗๐             
ขั้นที่ ๔   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเว็บไซต์ของหน่วยงานทุก ๑๕ วัน    ร้อยละ  ๘๕               
ขั้นที่ ๕   สรุปผลการด าเนินงาน                                         ร้อยละ  ๑๐๐             

 
ช.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ  พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวช้ีวัดที่  ๘   การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของ สยป. ทุก ๑๕ วัน 
งานเชิงยุทธศาสตร์ 
       ๑๖. กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของ สยป. ทุก ๑๕ วัน (ทุกกอง) 
             มีข้ันตอน 
ขั้นที่ ๑    ทุกกองพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ ร้อยละ  ๑๐ 
ขั้นที่ ๒    มอบเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์      ร้อยละ  ๒๐ 
ขั้นที่ ๓    เจ้าหน้าที่ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ ทุก ๑๕ วัน            ร้อยละ    ๑๐๐ 

 
 
 
 
 

           

 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๒๓ 

 
 
ช.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ   

                ข้ันตอนการปฏบัิติงานตามโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวช้ีวัดที่  ๙  ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มีรหัสผู้ใช้ (User-id) ในระบบ
อินเตอร์เน็ตของกรุงเทพมหานครจะมีพ้ืนที่ในการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มข้ึนเป็น ๑ กิกะไบต์ ( ฺGB)/ ๑ ผู้ใช้งาน (User)    
 ๑. โครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตและจดหมายอิเล็กทรอกนิกส์ของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร ทุกระดับ งบประมาณ 
๔๙,๖๐๐,๐๐๐.-บาท 
       มีข้ันตอน 
ขั้นที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการร่างของเขต                        ร้อยละ  ๕ 
ขั้นที่ ๒ จัดท าขอบเขตงาน                                          ร้อยละ  ๒๕ 
ขั้นที่ ๓ ขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตถึงคณะกรรมการรายงานผล   ร้อยละ  ๓๕  
ขั้นที่ ๔ ด าเนินการจัดหา                                            ร้อยละ  ๕๐ 
ขั้นที่ ๕ ขออนุมัติจัดซื้อ                                             ร้อยละ  ๖๐ 
ขั้นที่ ๖ จัดท าและลงนาม                                          ร้อยละ  ๗๐ 
ขั้นที่ ๗ ด าเนินการตามสัญญา                                     ร้อยละ  ๘๐ 
ขั้นที่ ๘ ส่งมอบและด าเนินการตรวจรับ                          ร้อยละ  ๑๐๐ 
 

            

 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๒๔ 

  งานประจ า 
ช.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวช้ีวัดที่  ๑  ความพึงพอใจของผู้ได้รับทราบข้อมูลสถิติ กทม. 
งานประจ า 
    ๑.  กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลสถิติ กทม. ทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร  
(กยบ.) 
         มีข้ันตอน 
ขั้นที่ ๑ น าข้อมูลสถิติพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานครที่รวบรวมและ 
          ประมวลผลมาจัดรูปแบบเพ่ือให้เหมาะสม 
          ตอ่การเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร 
          (เว็บไซต์ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล)      ร้อยละ  ๒๐ 
ขั้นที่ ๒ ออกแบบหน้าเว็บเพจหลักที่จะน าข้อมูล 
          สถิติพ้ืนฐานกรุงเทพมหานครเผยแพร่                   ร้อยละ  ๓๐ 
ขั้นที่ ๓ ด าเนินการ Link ข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานคร          ร้อยละ  ๔๐ 
ขั้นที่ ๔ ตรวจสอบความถูกต้องของเว็บเพจและขั้นตอน 
          ในการเข้าค้นหาข้อมูล                                   ร้อยละ  ๕๐ 
ขั้นที่ ๕ Download โปรแกรม WS_FTP ที ่
          http://๒๐๓.๑๕๕.๒๒๐.๑๑๑/download และ 
          เลอืก WS_FTP.exe เพ่ือ Save ลงเครื่องคอมพิวเตอร์         
          ท าการ setup โปรแกรม                                ร้อยละ  ๖๐ 
ขั้นที่ ๖ ด าเนินการบันทึกข้อมูล Host name/IP Address,                  
          User ID, Password จะพบ Folder ข้อมูลของ 
          กองยุทธศาสตรบ์รหิารจัดการ                          ร้อยละ  ๗๐ 
 

            



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๒๕ 

ช.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นที่ ๗ น าไฟล์ข้อมูลใส่ไว้ใน Folder ข้อมูลของ 
          กองยุทธศาสตรบ์รหิารจัดการ ตามระยะเวลา 
          ทีก่ าหนด                                                   ร้อยละ  ๘๐ 
ขั้นที่ ๘ ตรวจสอบความถูกต้องโดยเข้า  
          Url:http//office.bangkok.go.th/pipd   
          ตามระยะเวลาท่ีก าหนด                                  ร้อยละ  ๙๐ 
ขั้นที่ ๙ ประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับบริการ              ร้อยละ  ๑๐๐ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๒๖ 

 
ช.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑  ความพึงพอใจของผู้ได้รับทราบข้อมูลสถิติ กทม. 
งานประจ า 
        ๒.  กิจกรรมการจัดท าหนังสือสถิติประจ าปีของกรุงเทพมหานคร (กยบ.) 
              มีข้ันตอน 
ขั้นที่ ๑ วางแผน/ก าหนดเป้าหมายการรวบรวมข้อมูล 
          สถิติพ้ืนฐานตา่ง ๆ ของกรุงเทพมหานคร 
          พร้อมทัง้พิจารณาข้อมูลท่ีตอ้งการจัดเก็บและ 
          วินจิฉัยประโยชน์ ความส าคัญของข้อมูล 
          ทีจ่ะน าไปใช้                               ร้อยละ  ๑๐ 
ขั้นที่ ๒ ประสานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
          กรุงเทพมหานครทีเ่ก่ียวข้อง เพ่ือขอรับข้อมูลปฐมภมิู ร้อยละ  ๒๐ 
ขั้นที่ ๓ รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน 
          และภายนอกกรุงเทพมหานคร                   ร้อยละ  ๓๐ 
ขั้นที่ ๔ พิจารณาคัดเลือกข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีและ 
          สามารถน ามาใช้ประโยชน์ไดต้ามเป้าหมายและ 
          จัดแยกข้อมูลตามยทุธศาสตรห์ลักแตล่ะดา้น 
          ของกรุงเทพมหานคร                        ร้อยละ  ๔๐ 
ขั้นที่ ๕ จัดแยกข้อมูลแต่ละด้านเพ่ือออกแบบและระบุรูปแบบ 
          การน าเสนอข้อมูลให้เหมาะสมและสะดวกตอ่ 
          การค้นหาข้อมูลในหนงัสอื                           ร้อยละ  ๕๐ 

            

 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๒๗ 

ช.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นที่ ๖ พัฒนารูปแบบการน าเสนอข้อมูลในแบบต่าง ๆ 
          เพ่ือความชัดเจนและสะดวกตอ่การน าไปใช้ 
          พร้อมทัง้บันทึกข้อมูลตามรูปแบบการน าเสนอ 
          ข้อมูลท่ีก าหนดไว้                                          รอ้ยละ  ๖๐ 
ขั้นที่ ๗  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความเหมาะสม 
           ของรูปแบบการน าเสนอ                                 ร้อยละ  ๗๐ 
ขั้นที่ ๘  ออกแบบปก  รูปเล่มและส่วนประกอบต่าง ๆ               
           เพ่ือเป็นตน้ฉบบัในการจัดพิมพ์หนังสือ 
           พร้อมประสานโรงพิมพ์เพ่ือจัดพิมพ์หนังสือ           ร้อยละ  ๘๐ 
ขั้นที่ ๙  รวบรวมรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเผยแพร่ 
           หนังสือสถิติกรุงเทพมหานครและด าเนินการเผยแพร่             ร้อยละ   ๙๐ 
ขั้นที่ ๑๐ ประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับบริการ             ร้อยละ ๑๐๐ 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๒๘ 

 
ช.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ   

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวช้ีวัดที่  ๒  ร้อยละของความส าเร็จในการติดตามผลการด าเนินงานประจ าปี
ของกรุงเทพมหานครที่น าเสนอผู้บริหารทราบและสั่งการ 
งานประจ า  
     ๓. กิจกรรมติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ กทม. 
(DailyPlans) และน าเสนอผู้บริหารสั่งการให้หน่วยงานน าไปใช้และเร่งรัด
ติดตามผล  (กยบ.) 
          มีข้ันตอน 
ขั้นที่ ๑  ติดตามความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  
           ของหนว่ยงานและส่วนราชการในสังกัด 
           ส านกัปลดักรุงเทพมหานคร                            ร้อยละ  ๒๐ 
ขั้นที่ ๒  จัดท าสรุปรายงาน ครั้งที่  ๑    เสนอผู้บริหารฯ     ร้อยละ  ๓๐ 
ขั้นที่ ๓  ติดตามความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูลโครงการ/ 
           กิจกรรมของหนว่ยงานและส่วนราชการในสังกัด 
           ส านกัปลดักรุงเทพมหานคร                            ร้อยละ  ๗๐ 
ขั้นที่ ๔  จัดท าสรุปรายงาน ครั้งที่  ๒   เสนอผู้บริหารฯ      ร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 
 
 

      
 

      

 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๒๙ 

ช.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ   
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ตัวช้ีวัดที่  ๓  ทุกหน่วยงานมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และน าไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
งานประจ า   
     ๔.  กิจกรรมการจัดท ากรอบแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๕๕  (กยบ.) 
           มีข้ันตอน 
ขั้นที่ ๑  ร่างกรอบแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฯ        ร้อยละ  ๑๐ 
ขั้นที่ ๒  จัดประชุมกองแผนที่เกี่ยวข้องฯ เพื่อพิจารณากรอบฯ ร้อยละ  ๘๐ 
ขั้นที่ ๓  น าเสนอกรอบแผนให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ         ร้อยละ  ๙๐ 
ขั้นที่ ๔  น ากรอบแผนใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติ- 
           ราชการการประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๕ ของหน่วยงาน            ร้อยละ  ๑๐๐ 
                   
 
 
 
 

            

 
 
 
 
 
.  
  



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๓๐ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ตัวช้ีวัดที่  ๓ ทุกหน่วยงานมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และน าไปใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน 
งานประจ า  
     ๕.  กิจกรรมการประสานการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๕ ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กยบ.) 
           มีข้ันตอน 
ขั้นที่ ๑ ก าหนดหลักเกณฑ์/แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
         ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  เพ่ือให้ทุกหน่วยงานด าเนินการ      ร้อยละ ๒๐ 
ขั้นที่ ๒ แจ้งหน่วยงานให้จัดท าแผนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี   
          พ.ศ. ๒๕๕๕ ของหน่วยงาน                                     ร้อยละ ๓๐ 
ขั้นที่ ๓ ประสานงาน ให้ข้อแนะน า การจัดท าแผนฯ ทุกหน่วยงาน  ร้อยละ ๕๐ 
          ที่รับผิดชอบ   
ขั้นที่ ๔ รวบรวมแผนฯ จากทุกหน่วยงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จ     ร้อยละ ๖๐ 
ขั้นที่ ๕ เจ้าหน้าที่ สยป. ตรวจสอบแผนฯ ของหน่วยงาน  
          ตามท่ีรับผิดชอบ   ร้อยละ ๘๐ 
ขั้นที่ ๖ สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา             ร้อยละ ๙๐ 
ขั้นที่ ๗ หน่วยงานน าไปใช้ปฏิบัติ                                       ร้อยละ ๑๐๐ 
 
         

            

 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๓๑ 

 
ช.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวช้ีวัดที่  ๓ ทุกหน่วยงานมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และน าไปใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน 
งานประจ า  
     ๖.  กิจกรรมประสานการปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร  (กยบ.)        
          มีข้ันตอน 
ขั้นที่ ๑  ก าหนดหลักเกณฑ์/แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
     ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔  เพ่ือให้ทุกหน่วยงานด าเนินการ      ร้อยละ ๒๐ 
ขั้นที่ ๒ ประชุมชี้แจงหน่วยงานให้ปรับแผนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี   
     พ.ศ. ๒๕๕๔ ของหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ/์แนวทางฯ ตลอดจน 
     ปรับตามที่ได้รับงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔     ร้อยละ ๓๐ 
ขั้นที่ ๓ ประสานงาน ให้ข้อแนะน า การจัดท าแผนฯ ทุกหน่วยงาน ร้อยละ ๕๐ 
     ที่รับผิดชอบ                                                                                     
ขั้นที่ ๔ รวบรวมแผนฯ จากทุกหน่วยงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จ    ร้อยละ ๖๐    
ขั้นที่ ๕ เจ้าหน้าที่ สยป. ตรวจสอบแผนฯ ของหน่วยงาน  
 ตามท่ีรับผิดชอบ    ร้อยละ ๘๐ 
ขั้นที่ ๖ สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา              ร้อยละ ๙๐              
ขั้นที่ ๗ หน่วยงานน าไปใช้ปฏิบัติ                                     ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

            

 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๓๒ 

ช. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๗.  กิจกรรมการติดตามข้อมูลด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
ขั้นตอนที่ ๑   การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับ              ร้อยละ  ๒๐ 
                 ระบบข้อมูลด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
ขั้นตอนที่ ๒   การประชุมเพ่ือก าหนดรูปแบบและแนวทาง                ร้อยละ  ๓๐ 
                 ในการติดตามข้อมูลด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
ขั้นตอนที่ ๓   ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง                      ร้อยละ  ๔๐                 
                 ความเข้าใจในการด าเนินงานและแนวทางในการประสานติดตามข้อมูล 
ขั้นตอนที่ ๔  ติดตาม และรวบรวมด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน             ร้อยละ  ๖๕ 
                 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนที่ ๕  สรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการติดตาม        ร้อยละ  ๙๐ 
ขั้นตอนที่ ๖  จัดท ารายงานผลการติดตามข้อมูลและข้อเสนอแนะ        ร้อยละ ๑๐๐ 
                ทีเ่ก่ียวข้องเสนอผูบ้รหิารและหนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้อง 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๓๓ 

 
ช. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ตัวช้ีวัดที่  ๓  ทุกหน่วยงานมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และน าไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
งานประจ า   
     ๘. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการน าแผนบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ ไปสู่การปฏิบัติ  (กยบ.) 
         มีข้ันตอน              
ขั้นที่ ๑ เตรียมการสัมมนา              ร้อยละ ๑๐ 
ขั้นที่ ๒ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ       ร้อยละ ๒๕ 
ขั้นที่ ๓ จัดท าค าสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการ   ร้อยละ ๔๐             
ขั้นที่ ๔ จัดเตรียมและประสานการฝึกอบรม : ด้านสถานที่  
          วิทยากร เอกสารประกอบการสัมมนา ฯลฯ  ร้อยละ ๕๐ 
ขั้นที่ ๕ ด าเนินการสัมมนาตามก าหนดการ         ร้อยละ ๙๐ 
ขั้นที่ ๖ สรุปผลการด าเนินโครงการ/ประเมินผลโครงการ  ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

           

 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๓๔ 

 
ช. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ตัวช้ีวัดที่  ๓  ทุกหน่วยงานมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และน าไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
งานประจ า   
     ๙. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญการวางแผน 
(กยบ.) 
         มีข้ันตอน 
ขั้นที่ ๑ เตรียมการสัมมนา                                       ร้อยละ ๑๐ 
ขั้นที่ ๒ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ                   ร้อยละ ๒๕ 
ขั้นที่ ๓ จัดท าค าสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการ           ร้อยละ ๔๐             
ขั้นที่ ๔ จัดเตรียมและประสานการฝึกอบรม : ด้านสถานที่  
          วิทยากร เอกสารประกอบการสมัมนา ฯลฯ        ร้อยละ ๕๐ 
ขั้นที่ ๕ ด าเนินการสัมมนาตามก าหนดการ                   ร้อยละ ๙๐ 
ขั้นที่ ๖ สรุปผลการด าเนินโครงการ/ประเมินผลโครงการ  ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

           

 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๓๕ 

 
ช. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ตัวช้ีวัดที่  ๓  ทุกหน่วยงานมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และน าไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
งานประจ า   
    ๑๐. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดท าแผนและประเมินผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  (กยม.) 
          มีข้ันตอน 
ขั้นที่ ๑ ก าหนดแนวทางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ   ร้อยละ ๑๐ 
ขั้นที่ ๒ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ            ร้อยละ ๒๕ 
ขั้นที่ ๓ จัดท าค าสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๔๐ 
ขั้นที่ ๔ จัดเตรียมการฝึกอบรม เช่น สถานที่ วิทยากร ร้อยละ ๖๐ 
          เอกสารข้อมูล ฯลฯ 
ขั้นที่ ๕ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ            ร้อยละ ๙๐ 
ขั้นที่ ๖ ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินโครงการ  ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

           

 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๓๖ 

 
ช.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ   

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวช้ีวัดที่  ๔   จ านวนเอกสารที่จัดพิมพ์และเผยแพร่ 
งานประจ า   
     ๑๑.  กิจกรรมจัดท าวารสารของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล (สก.สยป. ) 
            มีข้ันตอน 
ขั้นที่ ๑ ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ร้อยละ  ๑๐ 
ขั้นที่ ๒ แต่งตั้งคณะท างานจัดท าวารสาร สยป.         ร้อยละ  ๒๐ 
ขั้นที่ ๓ ประชุมรายละเอียดเนื้องานที่จะพิมพ์         ร้อยละ  ๓๐ 
ขั้นที่ ๔ ขอความเห็นชอบด าเนินการจ้าง               ร้อยละ  ๔๐ 
ขั้นที่ ๕ แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา        ร้อยละ  ๕๐ 
ขั้นที่ ๖ ประกาศสอบราคา                               ร้อยละ  ๖๐ 
ขั้นที่ ๗ ขออนุมัติจ้าง                               ร้อยละ  ๗๐ 
ขั้นที่ ๘ ด าเนินการตรวจร่างสัญญา                     ร้อยละ  ๘๐ 
ขั้นที่ ๙ ลงนามสัญญาจ้าง                             ร้อยละ  ๙๐ 
ขั้นที่ ๑๐ ตรวจรับงานจ้าง                       ร้อยละ  ๑๐๐ 
                   
 

            

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๓๗ 

 
 
ช.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวช้ีวัดที่  ๕  ความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลด้านแผนการประเมินผล  
และเรื่องอ่ืนๆ  
งานประจ า   
     ๑๒.  กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านแผนทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร 
(กยบ.) 
             มีข้ันตอน 
ขั้นที่ ๑ จัดเตรียมเอกสารข้อมูลส าหรับเผยแพร่          
ขั้นที่ ๒ ด าเนินการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์  
ขั้นที่ ๓ จัดท าเครื่องมือที่ให้บุคคลแสดงความคิดเห็น 
ขั้นที่ ๔ น าเครื่องมือที่ใช้ส าหรับแสดงความคิดเห็นลง 
          ในเว็บไซต์  
ขั้นที่ ๕ ปรับปรุงข้อมูลและติดตามผลการ 
          แสดงความคิดเหน็ 
ขั้นที่ ๖ สรุปผลการแสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการ  
 
 
 
 
 

            

 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๓๘ 

 
ช.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ   
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวช้ีวัดที่  ๕  ความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลด้านแผน  
การประเมินผลและเรื่องอ่ืนๆ  
งานประจ า   
     ๑๓.  กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านการประเมินผลทางเว็บไซต์ของ
กรุงเทพมหานคร (กยบ.)                   
          มีข้ันตอน 
ขั้นที่ ๑ จัดเตรียมเอกสารข้อมูลส าหรับเผยแพร่.          
ขั้นที่ ๒ ด าเนินการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์  
ขั้นที่ ๓ จัดท าเครื่องมือที่ให้บุคลแสดงความคิดเห็น 
ขั้นที่ ๔ น าเครื่องมือที่ใช้ส าหรับแสดงความคิดเห็นลง 
          ในเว็บไซต์  
ขั้นที่ ๕ ปรับปรุงข้อมูลและติดตามผลการ 
          แสดงความคิดเหน็ 
ขั้นที่ ๖ สรุปผลการแสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการ  
 
 
 
 
 

            

 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๓๙ 

 
 
ช.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ   

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวช้ีวัดที่  ๕  ความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลด้านแผนการประเมินผล 
และเรื่องอ่ืนๆ  
งานประจ า   
     ๑๔.  กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ของโครงการหรือเรื่องท่ีส าคัญทางเว็บไซต์ของ
กรุงเทพมหานคร (กยบ.)       
          มีข้ันตอน 
ขั้นที่ ๑ จัดเตรียมเอกสารข้อมูลส าหรับเผยแพร่.          
ขั้นที่ ๒ ด าเนินการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์  
ขั้นที่ ๓ จัดท าเครื่องมือที่ให้บุคคลแสดงความคิดเห็น 
ขั้นที่ ๔ น าเครื่องมือที่ใช้ส าหรับแสดงความคิดเห็นลง 
          ในเว็บไซต์  
ขั้นที่ ๕ ปรับปรุงข้อมูลและติดตามผลการ 
          แสดงความคิดเหน็ 
ขั้นที่ ๖ สรุปผลการแสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการ  
 
 
 
 
 

            

 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๔๐ 

 
ช. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวช้ีวัดที่  ๗  จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ/คณะอนุ
กรรมการฯ/คณะท างานฯ ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจในระดับรัฐบาล 
และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน 
งานประจ า 
       ๑๕.  การเข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/
คณะท างานฯ ระดับรัฐบาล และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน
เพื่อรับมอบแนวทางการด าเนินงานหรือติดตามความคืบหน้าที่เกี่ยวกับการ
กระจายอ านาจ 

   หน่วยงานภายนอกและหรือภายในมีหนังสือเชิญผว.กทม. /ป.กทม. /
ผอ.สยป. /ผู้แทนกทม. เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ของ กยค. ไปเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะท างานฯ และ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมสรุปผลการประชุมเสนอผู้บังคับบัญชา
หรือผู้บริหารกทม. แล้วแต่กรณี   

  เป็นการเข้าร่วมประชุมระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ (๑๒ ครั้ง/ปี) 
   

            

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๔๑ 

 
ช.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ   

               ข้ันตอนการปฏบัิติงานตามโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวช้ีวัดที่  ๗  จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ/คณะอนุ
กรรมการฯ/คณะท างานฯ ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจในระดับรัฐบาล 
และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน 
งานประจ า  
     ๑๖. กิจกรรมปรับปรุงเกณฑ์ชี้วัดและตัวชี้วัดในการประเมินการจัดบริการ
สาธารณะของ กทม.(ภารกิจถ่ายโอนตามแผนฯ) และให้หน่วยงานของ กทม. 
รายงานข้อมูลตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด  (กยค.) 
                 มีข้ันตอน 
                  - ประชุมหารือเพ่ือพิจารณา เกณฑ์ชี้วัดและตัวชี้วัดการจัดบริการ   
                  สาธารณะของกทม.  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจาก  
                  ส านกังานคณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ                 
เป็นการเข้าร่วมประชุมระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ (๑๒ ครั้ง/ปี)   
                   
 

            

 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๔๒ 

ช.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ   
                ข้ันตอนการปฏบัิติงานตามโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ตัวช้ีวัดที่  ๙  การท างานด้านคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขัดข้องต่อเดือน 
งานประจ า 
    ๑๗. กิจกรรมการควบคุมดูแล ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (กคพ.) 
          มีข้ันตอน 
ขั้นที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการร่างของเขต                       ร้อยละ  ๕ 
ขั้นที่ ๒ จัดท าขอบเขตงาน                                 ร้อยละ  ๒๕ 
ขั้นที่ ๓ ขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตถึงคณะกรรมการรายงานผล  ร้อยละ  ๓๕  
ขั้นที่ ๔ ด าเนินการจัดหา                                       ร้อยละ  ๕๐ 
ขั้นที่ ๕ ขออนุมัติจัดซื้อ                                     ร้อยละ  ๖๐ 
ขั้นที่ ๖ จัดท าและลงนาม                                ร้อยละ  ๗๐ 
ขั้นที่ ๗ ด าเนินการตามสัญญา                            ร้อยละ  ๘๐ 
ขั้นที่ ๘ ส่งมอบและด าเนินการตรวจรับ               ร้อยละ  ๑๐๐ 
 

            

 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๔๓ 

 
ช.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ   

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวช้ีวัดที่  ๑๐  ร้อยละของจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถแก้ไขและใช้งาน
ได้ 
งานประจ า 
      ๑๘. กิจกรรมการให้บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(กบพ.)  
            มีข้ันตอน 
ขั้นที่ ๑ หน่วยงานส่งหนังสือแจ้งซ่อมพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ขัดข้อง  
          ที่กบพ.  หรือหน่วยงานแจ้งซ่อมทางโทรศัพท์              ร้อยละ ๒๕ 
ขั้นที๒่ เจ้าหน้าที่ กบพ.ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดข้อง  ร้อยละ ๖๐  
ขั้นที่ ๓ แจ้งหน่วยงานรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ด าเนินการซ่อมแซม 
          เรียบร้อยแล้ว                                       ร้อยละ ๘๐  
ขั้นที่ ๔ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบผลการซ่อม           ร้อยละ ๑๐๐ 
 
                  

            

 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๔๔ 

 
 
ช.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ                  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๑  ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์  
งานประจ า 
     ๑๙.  กิจกรรมการให้ความอนุเคราะห์เชื่อมโยงเว็บไซต์แก่หน่วยงานอ่ืน 
ไม่ใช้งบประมาณ (กคพ.) 
             มีข้ันตอน 
ขั้นที่ ๑ หน่วยงาน/ส่วนราชการมีหนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์          
ขั้นที่ ๒ ผู้บริหารให้ความอนุเคราะห์       
ขั้นที่ ๓ เจ้าหน้าที่ กคพ.จัดท าการเชื่อมโยงเว็บไซต์                                    
ขั้นที่ ๔ กคพ.มีหนังสือตอบกลับแก่หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ 
ขั้นที่ ๕ สรุปผลการแสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการ 

            

 
 

 
ร้อยละ 
 ๑๐๐ 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๔๕ 

 
 
 
ช. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ตัวช้ีวัดที่  ๑๒. ค าขอท่ีได้รับการศึกษาวิเคราะห์และพิจารณาความเป็นไปได้/
ความเหมาะสม ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ใช้ และคณะกรรมการก าหนดมาตรการ
แนวทาง และกรอบงบประมาณจนได้ข้อยุติ   
งานประจ า   
     ๒๐. การศึกษา วิเคราะห์และพิจารณาความเป็นไปได้/ความเหมาะสม 
ในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (กพพ. กสศ.) 
           มีข้ันตอน 
ขั้นที่ ๑ รับค าขอจากหน่วยงาน                      ร้อยละ ๑๐ 
ขั้นที่ ๒. ผู้บังคับบัญชาสั่งการเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
     ความเหมาะสมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 
     และคณะกรรมการก าหนดมาตรการแนวทาง  
     และกรอบงบประมาณ จนได้ข้อยุติ                ร้อยละ ๘๐  
ขั้นที่ ๓. มีหนังสือตอบกลับแก่หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ  ร้อยละ ๙๐  
ขั้นที่ ๔. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ                         ร้อยละ ๑๐๐  

 
 
 
 

 
 
 
 

           

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๔๖ 

 
ช.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวช้ีวัดที่  ๑๓ ร้อยละของจ านวนปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์
ระบบงานต่าง ๆ ที่ได้รับการแก้ไข 
งานประจ า 
      ๒๑.  กิจกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์
ระบบงานต่าง ๆ ตามที่หน่วยงาน/ส่วนราชการ มีหนังสือขอแก้ไข  (กพพ.)    
              มีข้ันตอน 
ขั้นที่ ๑ หน่วยงาน/ส่วนราชการมีหนังสือแจ้งขอแก้ไขปัญหาการใช้งาน 
          ระบบโปรแกรมประยุกต์                                      ร้อย ละ ๒๕ 
ขั้นที่ ๒ เจ้าหน้าที่ กพพ.ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาการใช้งาน   ร้อยละ ๕๐  
ขั้นที่ ๓ เจ้าหน้าที่ กพพ.ท าการแก้ไขปัญหา                  ร้อยละ ๘๐  
ขั้นที่ ๔ กพพ.มีหนังสือตอบกลับแก่หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ  ร้อยละ ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 

            

 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๔๗ 

ช. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๔  ร้อยละความส าเร็จของการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริการ  
ข้อมูลภูมิสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร  
 
งานเชิงยุทธศาสตร์ 
     ๒๒.  โครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ของกรุงเทพมหานคร 
            มีข้ันตอน 
ขั้นที่ ๑  ขออนุมัติโครงการและก าหนดขอบข่ายการ 
 ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ     ร้อยละ ๒๐ 
ขั้นที่ ๒ ด าเนินการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง  
 การพัสดุฯ โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
 ขออนุมัติจัดจ้างและลงนามในสัญญา        ร้อยละ ๔๐ 
ขั้นที่ ๓ ผู้รับจ้างด าเนินการตามสัญญาและส่งมอบงานจ้าง      ร้อยละ ๘๐ 
ขั้นที่ ๔ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบงานและ 
 อุปกรณ์ประกอบ    ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 

            

 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๔๘ 

 
ช. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๕  ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่น าแผนแม่บท
การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ 
งานประจ า 
      ๒๓. การติดตามผลการน าแผนแม่บทการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
(กยค.) 
            มีข้ันตอน 
ขั้นที่ ๑  ประสานกองยุทธศาสตร์ฯต่างๆใน สยป. เพ่ือขอข้อมูล 
 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔  
 ของทุกหน่วยงาน           ร้อยละ  ๒๐ 
ขั้นที่ ๒ ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนแม่บท 
 การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกรุงเทพ- 
 มหานคร พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖                ร้อยละ  ๕๐ 
ขั้นที่ ๓ จัดเก็บข้อมูล และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
 ตามโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการ 
 ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของกรุงเทพมหานคร  
 พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน     ร้อยละ  ๗๐ 
ขั้นที่ ๔ จัดเก็บข้อมูล และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม 
 โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการใช้หลัก 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของกรุงเทพมหานคร  
 พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ประจ าปี ๒๕๕๕            ร้อยละ  ๑๐๐  

 

            



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๔๙ 

 
 

ช. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.๒๕๕๔  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ตัวช้ีวัดที่ ๒๔.  ประชุมเชิงปฏิบัติการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

สุขภาพคนเมืองกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ ไปสู่การปฏิบัติ 
            

ขั้นที่ ๑ ขออนุมัติด าเนินโครงการ ร้อยละ ๒๐             

ขั้นที่ ๒  วิเคราะห์ผลการประเมินแผนพัฒนาสุขภาพคน
เมือง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ร้อยละ ๓๐             

ขั้นที่ ๓  จัดท าหนังสือถึงหน่วยงานฯ เพ่ือแจ้งหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง เพื่อแจ้งให้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
ประชุม 

ร้อยละ ๔๐             

ขั้นที่ ๔  ประสานเตรียมการสัมมนา/เตรียมเอกสาร ร้อยละ ๕๐             

ขั้นที่ ๕  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือผลักดันแผน
ยุทธศาสตร์ 

ร้อยละ ๗๐             

ขั้นที่ ๖  สรุปรายงานผลการประชุมฯ เสนอผู้บริหาร ร้อยละ ๘๐             

ขั้นที่ ๗ ประเมินผลโครงการโดยการรวบรวมโครงการที่ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสุขภาพคนเมืองฯที่บรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ ๑๐๐             

 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๕๐ 

ช. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
งานประจ า               
     ๒๕. กิจกรรมการบริการแผนที่ (Map Service) และพัฒนาระบบ
ประมวลผลข้อมูลจาก Map Service 

            

     มีขั้นตอน             
 ขั้นที่ ๑  ศึกษาซอฟต์แวร์ประเภท Map Server ส าหรับเครื่องแม่ข่าย 
ที่เหมาะสมและสนับสนุนการท างาน  Web Map Service ร้อยละ ๑๕ 

            

ขั้นที่ ๒  พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลแผนที่ (Common Data)      ร้อยละ ๓๕             
ขั้นที่ ๓  ติดตั้งระบบฯ  ที่เครื่องแม่ข่าย                                  ร้อยละ ๕๐             
ขั้นที่ ๔  น าชั้นข้อมูล (GIS Common Data) ขึ้นบนเครื่องแม่ข่าย   ร้อยละ ๖๐             
ขั้นที่ ๕  จัดตกแต่งรูปแบบของแต่ละชั้นข้อมูล                         ร้อยละ ๘๐             
ขั้นที่ ๖  ท าการเชื่อมระบบเข้ากับผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร  ร้อยละ  ๙๐             
ขั้นที่ ๗  สรุปผลการด าเนินงาน                                           ร้อยละ ๑๐๐             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๕๑ 

 
  ช. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕ 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  
ตัวช้ีวัดที่  ๒๕ จัดท าหนังสือที่ระลึกในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร
รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี “ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย” 

           
 

งานประจ า             
มีข้ันตอน           
ขั้นที่ ๑  ประสานผู้บริหารงานในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ             ร้อยละ ๑๐ 
ขั้นที่ ๒  จัดท าโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติ                                  ร้อยละ ๑๕ 

          

ขั้นที่ ๓  แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานฯ           ร้อยละ ๑๕           
ขั้นที่ ๔  น าโครงร่างสมบูรณ์ของหนังสือ เสนอขอความเห็น 
           ชอบต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร                               ร้อยละ ๑๕ 

          

ขั้นที่ ๕-๖  ด าเนินการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษพร้อมอนุมัติจ้างเหมา   ร้อยละ ๓๐           
ขั้นที่ ๗  จัดท าหนังสือถึงส านักราชเลขาธิการ ร้อยละ ๑๐           
ขั้นที่ ๘  ด าเนินการแจกจ่ายหนังสือพร้อมประเมินผล                    ร้อยละ    ๕           
           

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๕๒ 

ช. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ(ตามข้อ ค)  
              ทุกโครงการมีการก าหนดขัน้ตอนการปฏิบตังิานจนส าเร็จตามเป้าหมาย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวช้ีวัดที่ ๒๖   ร้อยละความส าเร็จการจัดการประชุมนายกเทศมนตรีในภูมิภาค
เอเชีย (Asian Mayors Forum) 
งานประจ า 
               การจัดการประชุมนายกเทศมนตรีในภูมิภาคเอเชีย (Asian Mayors Forum) 
(กยค.) 

มีข้ันตอน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ได้ก าหนดกิจกรรมในการด าเนินการ ดังนี้ 

ขั้นที่ ๑ เตรียมการโดยการประชุมร่วมระหว่างกรุงเทพมหานครและส านักงาน
เลขาธิการ Asian Mayors Forum เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการ
ประชุมนายกเทศมนตรีในภูมิภาคเอเชีย (Asian Mayors Forum)  
ครั้งที่ ๓ คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 

ขั้นที่ ๒ จัดการประชุม Asian Mayors Forum Executive Committee ซึ่งเป็น
การประชุมสามัญของสมาชิก Asian Mayors Forum  
จ านวน ๒๐ ประเทศ เพ่ือร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมเพ่ือ 
จัดการประชุมนายกเทศมนตรีในภูมิภาคเอเชีย (Asian Mayors 
Forum) จ านวน ๑ ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ ๗๐ 

ขั้นที่ ๓ การด าเนินการแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์  เช่น การแถลงข่าว  
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์  สกู๊ปพิเศษ  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อทางเว็บไซต์
ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  ของขวัญที่ระลึก    คิดเป็นร้อยละ  ๙๐ 

ขั้นที่ ๔ สรุปผลการประชุม Asian Mayors Forum และรายงานผลให้ผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครทราบ  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 

 

            



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 ๑๕๓ 

 
ช. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ(ตามข้อ ค)  

              ทุกโครงการมีการก าหนดขัน้ตอนการปฏิบตังิานจนส าเร็จตามเป้าหมาย 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ตัวช้ีวัดที่ ๒๖.  ร้อยละความส าเร็จการจัดการประชุมนายกเทศมนตรีในภูมิภาค
เอเชีย (Asian Mayors Forum) 
งานประจ า 
               การจัดการประชุมนายกเทศมนตรีในภูมิภาคเอเชีย (Asian Mayors Forum) 
(กยค.) 

มีข้ันตอน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ได้ก าหนดกิจกรรมในการด าเนินการ ดังนี้ 

ขั้นที่ ๑ การด าเนินการแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์  เช่น การแถลงข่าว  
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์  สกู๊ปพิเศษ  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อทางเว็บไซต ์
ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  เอกสารทางวิชาการ ของขวัญที่ระลึก    
คิดเป็นร้อยละ  ๔๐ 

ขั้นที่ ๒ จัดการประชุมนายกเทศมนตรีในภูมิภาคเอเชีย (Asian Mayors Forum)  
ครั้งที่ ๓ โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ และมีนายกเทศมนตรีใน
ภูมิภาคเอเชีย จ านวน ๖๐ ประเทศ  คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 

ขั้นที่ ๓ สรุปผลการประชุม Asian Mayors Forum และรายงานผลให้ผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครทราบ  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 

 

            

 
 
 
  
 


