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ค าน า 

 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลในฐานะหน่วยงานซึ่งเป็นผู้น าและมีความส าคัญต่อการก าหนดทิศทาง

ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ด้านทรัพยากรมนุษย์
และสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้าง
ดุลยภาพในการพัฒนาทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในบริบทของการเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ รวมทั้งการจัดท าแผนระยะยาวเพ่ือก าหนด
ทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครในอนาคตระยะ ๒๐ ปี ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการของ
กรุงเทพมหานครโดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนั้น ยังสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร รวมทั้ งหน่วยงานในก ากับ เช่น มหาวิทยาลัยกรุง เทพมหานคร สถานธนานุบาล
กรุงเทพมหานคร ส านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร และส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน เป็นการเชื่อมโยงให้การบริหารและการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครอยู่ในระบบเดียวกัน 
เพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพในการด าเนินภารกิจขององค์กร “กรุงเทพมหานคร” 

ดังนั้น การปฏิบัติราชการของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จะมุ่งเน้น
การก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาระยะยาวที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครและ
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งการก าหนดบทบาทของกรุงเทพมหานครในเวทีนานาชาติ/เวทีโลก   
อีกทั้งการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรภายในส านักยุทธศาสตร์ฯ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของ
กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับนโยบาย แผน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนให้กรุงเทพมหานคร
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
ราชการของกรุงเทพมหานครและการให้บริการประชาชนรองรับการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควบคู่กับการเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

 

 

 

ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 

หน้า 
ค าน า 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร                                                                                                       ๑                            
 
ส่วนที่ 1  สาระของแผน                                                                                                      ๘ 
   บทที่ ๑  สภาพทั่วไป การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์                                                     ๙  
   บทที่ ๒  การขับเคลื่อนสู่การเป็นผู้น าในการวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ                ๑๑ 
                        ของกรุงเทพมหานคร 
             บทที่ ๓  ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา                                                                   ๑๔ 
ส่วนที่ 2  การน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                   ๑๘        
            บทที่ 4  การบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา                                             ๑๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญแผนผัง/ตาราง 
หน้า 

 
ตารางที่ 1   ผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์                        ๒๐ 
                และกลยุทธ์ตามภารกิจของหน่วยงาน 
ตารางที่ 2   แสดงแนวทางการด าเนินการของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2556                          ๒๓
ตารางที่ 3   โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี              ๕๗                        
                พ.ศ. 2556 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
ตารางที่ 4   โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจประจ าตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี                       ๖๑ 
                พ.ศ. 2556  ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
ตารางที่ ๕   โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจในมิติ ๒-๔ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี                 ๖๒ 
                พ.ศ. 2556  ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
ตารางที่ ๖   แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม                                                     ๖๔ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย การจัดทํา
และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน รวมทั้งการแปลงนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  การประสานแผนปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผน 
และเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการการให้บริการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรุงเทพมหานคร  

ในอนาคต ๓ ปีข้างหน้า กรุงเทพมหานครจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงปลอดภัย อันเนื่องจากการรวมตัวกันของ ๑๐ ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประชาคมอาเซียน ประกอบกับในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สํานักยุทธศาสตร์
และประเมินผลได้จัดทําแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี ระยะที่ 2 (2556-2559) แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจําปี พ.ศ.2556 รวมทั้ง แผนวิสัยทัศน์ของประชาชนเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.
๒๕๕๖ - ๒๕๗๕ หรือวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ นําไปสู่การวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และมีการจัดทําแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือให้เป็น
เครื่องมือในการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ในช่วงปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนั้น การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2556 ของสํานัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงต้ังอยู่บนพื้นฐานของกรอบแผนดังกล่าว รวมทั้งสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลในฐานะหน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีความสําคัญต่อการ
กําหนดทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร การติดตามประเมินผลการพัฒนาในมิติต่าง ๆ และการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีส่วนผลักดันให้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร
และการให้บริการประชาชน และเพ่ือสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่มีความเป็นเลิศด้านการ
บริหารจัดการและการให้บริการประชาชน จึงได้กําหนดพันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการปฏิบัติ
ราชการของสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ดังนี้ 

พันธกิจ 
๑. สร้างกรอบทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครที่ยั่งยืน 
๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนากรุงเทพมหานคร     
๓. พัฒนาระบบบริการประชาชนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นเลิศด้านบริการด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
๔. พัฒนาสมรรถนะของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งปฏิบัติงานด้านการ

จัดทําแผนและประเมินผลทั้งในสังกัดสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลและหน่วยงานอ่ืนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

๕. พัฒนาความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

 
 
 
 



๒ 
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะยาว (๒๐ ปี)  ระยะปานกลาง (๕ ปี)

แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปี  
ทีผู่้เกี่ยวข้องสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลา 

๒. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบริการสู่ความเป็นเลิศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๓. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลและหน่วยงานอ่ืนในสังกัด

กรุงเทพมหานครให้มคีวามรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการจัดทําแผนและการประเมินผล รวมทั้งด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอบสนองความต้องการของคณะผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร 
  ๔. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสํานักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลและหน่วยงานอื่นในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
เป้าหมาย 

๑. กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) แผนพัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๖- 
๒๕๕๙ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปี (พ.ศ.๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘) รวมทั้งทุกหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครมีแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙) และรายปี (พ.ศ.๒๕๕๗ 
และ ๒๕๕๘) โดยใช้ยุทธศาสตร์ในแผนดังกล่าวเป็นกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับความต้องการ
ของชาวกรุงเทพมหานคร ศักยภาพของกรุงเทพมหานครและสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ที่จะเกิดข้ึนในปี พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๗๕ อย่างมีเหตุผล  

๒. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติราชการได้รับการพัฒนาเพ่ือให้กรุงเทพ-  
มหานครเป็นหน่วยราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) 

๓. บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานด้านการวางแผน การประเมินผล และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในสังกัด
สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลและหน่วยงานอ่ืนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการวางแผน การประเมินผล และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๔. ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงาน
ร่วมกับสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีความพึงพอใจในการปฏิบัติ งานของบุคลากรในสังกัดสํานัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลเพิ่มข้ึน 

๕. ผู้รับบริการจากสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีความพึงพอใจต่อบริการของสํานักยุทธศาสตร์
และประเมินผล 
  
  
 
 
 
 
 

 



๓ 
 

งบประมาณรายจ่ายในการด าเนินการภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๖ 
ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์หลกั 

(ตามแผนฯ ของสยป.) 
โครงการ/กิจกรรม     

 
งบประมาณรายจ่าย 

(บาท) 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

๑. สรา้งกรอบทิศ
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และเสริมสร้าง การมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนใน
การพัฒนาภาคมหานคร   

๑) จัดทําแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะยาว 
และระยะปานกลางเพื่อ
สร้างกรอบทิศทางการ
พัฒนาเมืองท่ียั่งยืน 
 

โครงการจดัทําแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) 

๒๔,๓๐๐,๐๐๐ กยบ. 

 ๒) สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาการบริหารมหานคร 

๑. โครงการศึกษาวิจัยการ
บริหารจดัการ สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

๒๕,๐๐๐,๐๐๐ กยล. 

 
 

๒. โครงการศึกษาเปรียบเทียบ 
การเข้าร่วมยูโรโซน และ เออีซ ี
 

๒๘,๐๐๐,๐๐๐ กยล. 

๓. โครงการศึกษาและพัฒนา
สารสนเทศเพื่อบรหิารจดัการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 
 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ กยล. 

๔. โครงการวิจัยและพัฒนา
ตัวช้ีวัดด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร 
 

๗,๐๐๐,๐๐๐ กยล. 

๕. โครงการศึกษาวิจัยปญัหาที่มี
ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ในการ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พร้อมพัฒนาปรับปรุงตัวช้ีวัด
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ กยล. 

๖. โครงการศึกษาผลกระทบ   
ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่
กรุงเทพมหานครไดร้ับจากการ 
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเพิ่ม
ขีดความสามารถของบุคลากร
กรุงเทพมหานครและประชาคม 

๑๒,๐๐๐,๐๐๐ กยม. 

 ๗. โครงการส่งเสรมิความรู้   
การตรวจสอบความมั่นคง
แข็งแรงจากแผ่นดินไหว    
ความปลอดภัยจากอัคคภีัยของ
อาคารสูงในกรุงเทพมหานคร 

๒๕,๐๐๐,๐๐๐ กยม. 



๔ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์หลกั 

(ตามแผนฯ ของสยป.) 
โครงการ/กิจกรรม     

 
งบประมาณรายจ่าย 

(บาท) 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

 ๘. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่
เป็นแกนกลาง สําหรับบุคลากร
ด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน
และด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 

๘,๐๐๐,๐๐๐ กยล. 

๓) พัฒนาข้อมูลสถติิ
กรุงเทพมหานครเพื่อเอ้ือต่อ
การบริหารจัดการในด้าน
ต่างๆ แก่ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
 

การจัดทําหนังสือสถิติประจําปี
ของ กทม. 

๔๖๐,๐๐๐ กยบ. 

๒. เสริมสร้างให้
บุคลากรของ
กรุงเทพมหานครมีความ
พร้อมท้ังด้านศักยภาพ 
คุณภาพชีวิต และความ
ภาคภูมิใจเพื่อร่วม
พัฒนามหานครให ้    
น่าอยู่ยั่งยืน  

เพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของกรุงเทพมหานคร  
 
 
 

๑. โครงการสมัมนาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน
ของเจ้าหน้าท่ีสํานักยุทธศาสตร์
และประเมินผลประจําป ี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

1,๑๒๕,๗๐๐ สก. 

๒. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ของกรุงเทพมหานครประจําป ี
๒๕๕๖ 

1,8๓๕,๔๐๐ สก. 

๓. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
พัฒนาความชํานาญในการ
วางแผน ณ เมืองนาโกยา 
ประเทศญี่ปุ่น 

๑,๖๐๐,๐๐๐ กยบ. 

๔. โครงการศึกษาดูงาน      
การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น
และความสงบเรยีบร้อย 

๓,๐๐๐,๐๐๐ กยม. 

๕. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของกรุงเทพมหานคร 
ในการบริหารจัดการงานเชิง
ยุทธศาสตร์ตามวิธีการของระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ให้สอดคล้องกับแผนบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร 

๘,๐๐๐,๐๐๐ กยม. 

๖. โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของสํานัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล     
ในการถ่ายทอดความรู้ได้อย่าง
วิทยากรมืออาชีพ 
 

2๐๔,๔๐๐ กยล. 



๕ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์หลกั 

(ตามแผนฯ ของสยป.) 
โครงการ/กิจกรรม     

 
งบประมาณรายจ่าย 

(บาท) 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

  ๗. โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนของสํานัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล  
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

191,400 กยล. 

  ๘. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบและเสรมิสร้าง  
ทักษะด้านการจดัการ        
แบบบูรณาการเพื่อเตรียมความ
พร้อมการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

๑๔,๐๐๐,๐๐๐ กยล. 

  ๙. โครงการศึกษาดูงานดา้น
สารสนเทศ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ กสศ. 

๓. บริหารจัดการ
ระบบงาน    

 

ประสานงานการถ่ายโอน
ภารกิจระหว่างหน่วยงาน
ส่วนกลางกับ
กรุงเทพมหานครอยา่ง
ใกล้ชิด 

กิจกรรมปรับปรุงเกณฑ์ช้ีวัดและ
ตัวช้ีวัดในการประเมินการ
จัดบริการสาธารณะของ กทม.
(ภารกิจถ่ายโอนตามแผนฯ) และ
ให้หน่วยงานของ กทม. รายงาน
ข้อมูลตามตัวช้ีวัดที่กําหนด 

๒๐,๐๐๐ กยค. 

๔. พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการแผนของ
กรุงเทพมหานคร   

๑) ปรับการบริหาร
ราชการประจําสู่การ
บริหารเชิงยุทธศาสตร ์

โครงการจดัทําแผนบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
๒๕๕๖-๒๕๕๙ และการนํา  
แผนฯไปสู่การปฏิบตัิ  
 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ กยบ. 

๒) เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร 

๑. โครงการสํารวจความ       
พึงพอใจของประชาชนชาว
กรุงเทพมหานครที่มตี่อการ
บริหารตามนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร 
 

๑,๔๑๓,๐๐๐ กยบ. 

 ๒. กิจกรรมตดิตามประเมินผล
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
กทม. (DailyPlans) และ
นําเสนอผู้บริหาร กทม. สั่งการ
ให้หน่วยงานนําไปใช้และเร่งรัด
ติดตามผล 

๔๖๓,๐๐๐ กยบ. กยภ. 
กยค. กยล.  
กยม. กสศ. 

๕. เพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ
ส าหรับการบริหารและ
พัฒนามหานคร  

๑) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ในการปฏิบัตริาชการ 

๑. โครงการคลังข้อมลูกลาง
กรุงเทพมหานคร (BMA Data 
Warehouse) 

๑๖,๐๐๐,๐๐๐ 
 

กพพ. 



๖ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์หลกั 

(ตามแผนฯ ของสยป.) 
โครงการ/กิจกรรม     

 
งบประมาณรายจ่าย 

(บาท) 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

  ๒. โครงการพัฒนาระบบศูนย์สั่ง
การกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๑ 

๔๑,๔๐๐,๐๐๐ กสศ. 

 ๒) เพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้องกันภัยระบบ
สารสนเทศของ
กรุงเทพมหานคร  
 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศของ
กรุงเทพมหานคร 
(ต่อเนื่อง ปีงบฯ ๕๖-๕๗) 
 

๑๗,๒๐๐,๐๐๐ กพพ. 

 ๓) พัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่
บุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร 

๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร 

๒๑๔,๓๐๐ กสศ. 

  ๒. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
สําหรับผู้บรหิารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง 

๑,๔๗๙,๗๕๐ กสศ. 

  ๓. โครงการฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตาม
มติคณะรัฐมนตรี (COM-03) 

๒๙๒,๕๐๐ กพพ. 

  ๔. โครงการฝึกอบรมโปรแกรม
พจนานุกรมกรุงเทพมหานคร 
(Data Dictionary) 

๒๑,๓๐๐ กพพ. 

  ๕. โครงการฝึกอบรมระบบ
ข้อมูลและข่ายงานระบบ
คอมพิวเตอร์ของ
กรุงเทพมหานคร (MIS) 

๔๔๕,๑๐๐ กพพ. 

  ๖. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรผ์่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง
(BMA GIS ONLINE) 

๑๒๖,๐๕๐ กสศ. 

๖. พัฒนากลไกในการ
บริหารจดัการภายใน
องค์กร  

 

เผยแพรค่วามรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายและแผน 
กรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมจดัทําวารสารของสาํนัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล 

๔๒๐,๐๐๐ สก.สยป. 
และทุกกอง 

  โครงการจดัทําหนังสือเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ กยล. 

  รวมงบประมาณรายจ่าย ๒๙๗,๒๑๑,๙๐๐ สยป. 
 
 
 
 



๗ 
 

สรุปงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินการภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๖ ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  

จ าแนกรายประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

 
 
 

งบประมาณรายจ่ายในการด าเนินภารกิจเชิงยุทธศาสตร์
จ าแนกรายประเด็นยุทธศาสตร์

ป ๕

26%

ป ๖

5%

ป ๑

52%

ป ๓   

0%

ป ๒

11%

ป ๔

6%

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
งบประมาณรายจ่าย

(บาท) 
สัดส่วนงบประมาณ 

(ร้อยละ) 

๑. สร้างกรอบทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ฯ 1๕๔,760,000 ๕๒ 

๒. พัฒนาบุคลากร(สยป.และหน่วยอื่น) ๓๒,๙๕๖,๙๐๐ ๑๑ 

๓. บริหารจัดการระบบงาน ๒๐,๐๐๐ ๐ 

๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแผนของ
กรุงเทพมหานคร 

๑๖,๘๗๖,๐๐๐ ๖ 

๕. เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านไอที ๗๗,๑๗๙,๐๐๐ ๒๖ 

๖. พัฒนากลไกในการบริหารจัดการภายใน
องค์กร 

15,420,000 ๕ 

รวมงบประมาณรายจ่ายในการด าเนิน
ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ 

29๗,211,900 ๑๐๐ 



๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ สาระของแผน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

บทที่ ๑  
สภาพทั่วไป การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ 

 
สภาพทั่วไป 
 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย การจัดทํา
และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน รวมทั้งการแปลงนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การประสานแผนปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผล และเป็นศูนย์กลางในการ
บริหารจัดการ การให้บริการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร  แบ่งส่วนราชการ
ภายในเป็น ๑๐ ส่วนราชการ ประกอบด้วย สํานักงานเลขานุการ กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ กองยุทธศาสตร์-
เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์  กองควบคุมระบบ
คอมพิวเตอร์ กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ และกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีอัตรากําลัง ๒๘๓ ตําแหน่ง มี
บุคลากรครองตําแหน่งในปัจจุบันจํานวน ๒๕๐ คน ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
จํานวน ๔๓๐.๖๒๐ ล้านบาท ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จํานวน ๒๑๓.๑๘๖ ล้านบาท และปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
จํานวน ๓๔๘.๓๙๘ ล้านบาท ผลการดําเนินงาน ๓ ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔) ดําเนินงานตาม
แผนฯ ได้แล้วเสร็จ โดยเฉลี่ยร้อยละ ๙๖.๓๔๔ ต่อปี  
 
การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ 
 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและการวางแผน     
เช่น การจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายของกรุงเทพมหานคร การจัดทําแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๑๒ ปี 
(พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๓) การจัดทําแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕ หรือการจัดทําแผน
วิสัยทัศน์ของประชาชนเพ่ือการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕ เป็นต้น ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็น
หน่วยงานที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการกําหนดทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครที่มีผลกระทบต่อความ
เติบโต ความเจริญรุ่งเรืองของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนการดํารงชี วิตของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร 
และการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ส่วนการประเมินผลการพัฒนา
กรุงเทพมหานครนั้นมีจําเป็นอย่างยิ่งที่สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลต้องดําเนินการเพ่ือแสดงผลการ
ดําเนินงานของกรุงเทพมหานครต่อคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและประชาชนตามแนวทางการบริหาร
ราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล นอกจากนั้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งของสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลที่เป็นกลไกเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพ
ในการให้บริการประชาชนอีกด้วย ประกอบกับในแต่ละปีสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลยังได้รับมอบหมาย
งานตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครจํานวนมาก แสดงให้เห็นว่า สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
เป็นหน่วยงานซึ่งขับเคลื่อนนโยบายและแผนของกรุงเทพมหานครสู่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับใน
อนาคต ๓ ปีข้างหน้า (ปี ๒๕๕๘) กรุงเทพมหานครจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และความมั่นคงปลอดภัยอันเนื่องจากการรวมตัวกันของ ๑๐ ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 



๑๐ 
 

ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐสิงค์โปร์ เนการาบรูไนดารุสชาลาม และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีประชากรประมาณ ๖๐๐ 
ล้านคน เป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)   

ภารกิจ (พันธกิจ) ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
 จากสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับพ้ืนที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
กรุงเทพมหานคร ทั้งเป็นผลกระทบที่มีต่อกรุงเทพมหานครในเชิงพ้ืนที่ และผลกระทบที่มีต่อกรุงเทพมหานคร
ในมิติขององค์กรบริหารจัดการพ้ืนที่ย่อยในระดับเขตและพ้ืนที่ภาพรวมในระดับเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนั้น
เพ่ือเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และการใช้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เมืองกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครโดยสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงได้กําหนดกรอบทิศทางการ
พัฒนาในช่วงปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.
๒๕๕๖-๒๕๕๙) และเพ่ือให้แนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานครมีความชัดเจน เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  สํานัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทเป็นผู้นําในการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ จึงได้
กําหนดโครงการและกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานครภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ ในความ
รับผิดชอบ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีภารกิจทีด่ําเนินการ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย   

๑. สร้างกรอบทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา
ภาคมหานคร 

๒. เสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต และความ
ภาคภูมิใจเพ่ือร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่ยั่งยืน 

๓. บริหารจัดการระบบงาน    
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแผนของกรุงเทพมหานคร   
๕. เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารและพัฒนามหานคร 
๖. พัฒนากลไกในการบริหารจัดการภายในองค์กร  

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

บทที่ ๒  
การขับเคลื่อนสู่การเป็นผู้น าในการวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร 

 
วิสัยทัศน์   
 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นองค์กรหลักด้านแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือชี้นําและ
ผลักดันนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ  

พันธกิจ 
๑. สร้างกรอบทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครที่ยั่งยืน 
๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนากรุงเทพมหานคร     
๓. พัฒนาระบบบริการประชาชนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นเลิศด้านบริการด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
๔. พัฒนาสมรรถนะของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งปฏิบัติงานด้านการ

จัดทําแผนและประเมินผลทั้ง ในสังกัดสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลและหน่วยงานอ่ืนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

๕. พัฒนาความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะยาว (๒๐ ปี)  ระยะปานกลาง (๕ ปี)

แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปี  
ที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลา 

๒. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบริการสู่ความเป็นเลิศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๓. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลและหน่วยงานอ่ืนในสังกัด

กรุงเทพมหานครให้มคีวามรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการจัดทําแผนและการประเมินผล รวมทั้งด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอบสนองความต้องการของคณะผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร 
  ๔. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสํานักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลและหน่วยงานอื่นในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
เป้าหมาย 

๑. กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) แผนพัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๖- 
๒๕๕๙ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปี (พ.ศ.๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘) รวมทั้งทุกหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครมีแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙) และรายปี (พ.ศ.๒๕๕๗ 
และ ๒๕๕๘) โดยใช้ยุทธศาสตร์ในแผนดังกล่าวเป็นกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับความต้องการ
ของชาวกรุงเทพมหานคร ศักยภาพของกรุงเทพมหานครและสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ที่จะเกิดข้ึนในปี พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๗๕ อย่างมีเหตุผล  
 



๑๒ 
 

๒. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติราชการได้รับการพัฒนาเพ่ือให้กรุงเทพ-  
มหานครเป็นหน่วยราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) 

๓. บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานด้านการวางแผน การประเมินผล และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในสังกัด
สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลและหน่วยงานอ่ืนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการวางแผน การประเมินผล และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๔. ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงาน
ร่วมกับสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสํานัก -
ยุทธศาสตร์และประเมินผลเพิ่มข้ึน 

๕. ผู้รับบริการจากสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีความพึงพอใจต่อบริการของสํานักยุทธศาสตร์
และประเมินผล 
  
ตัวช้ีวัดหลัก  

๑. ร้อยละ ๗๐ ของความสําเร็จในการจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕)  

๒. ร้อยละ 100 ของความสําเร็จในการจัดทําโครงการจัดทําแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
๒๕๕๖-๒๕๕๙  

๓. ร้อยละ 100 ของความสําเร็จในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗    
๔. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรในสังกัดสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้นําความรู้ที่ได้รับจากการ

ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษา/ดูงานไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
๕. บุคลากรของกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านนโยบาย แผน และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ที่จัดโดยสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล จํานวน ๑,๕๐๐  คน 
๖. มีระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหารเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ จํานวน ๑ ด้าน 
๗. ร้อยละ ๑๐๐ ของความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๖ ของสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
 

ภารกิจ (พันธกิจ) ทีจ่ะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
๑. ภารกิจสร้างกรอบทิศทางการพัฒนาที่ย่ังยืน ประกอบด้วย  

๑.๑ การจัดทําแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะยาว และระยะปานกลางเพ่ือสร้างกรอบทิศ 
ทางการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน 

๑.๒ การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการบริหารมหานคร 
  ๑.๓ การพัฒนาข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานครเพ่ือเอ้ือต่อการบริหารจัดการในด้านต่างๆ แก่ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. ภารกิจการเสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ คุณภาพ
ชีวิต และความภาคภูมิใจเพื่อร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่ย่ังยืน ได้แก่ การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร  
 ๓. ภารกิจการบริหารจัดการระบบงาน  เป็นการประสานงานการถ่ายโอนภารกิจระหว่างหน่วยงาน
ส่วนกลางกับกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด 
 ๔. ภารกิจการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแผนของกรุงเทพมหานคร  ได้แก่การปรับการบริหาร
ราชการประจําสู่การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 



๑๓ 
 

 ๕. ภารกิจการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารและ
พัฒนามหานคร เป็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติราชการ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการป้องกันภัยระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานคร การเพ่ิมประสิทธิภาพควบคุมในการปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์ และ
เครือข่าย การพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการประสานงานติดตามหรือให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ
หน่วยงานอ่ืน การศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาความเป็นไปได้/ความเหมาะสมในการจัดหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร การแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรม
ประยุกต์ระบบงานต่างๆ และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการประชาชน ( e – Service) 
 ๖. ภารกิจการพัฒนากลไกในการบริหารจัดการภายในองค์กร เป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร 
 
 นอกจากนั้น ยังมีการดําเนินภารกิจเพ่ือเพ่ิมศักยภาพขององค์กรในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติราชการ การพัฒนาระบบการให้บริการ การพัฒนาทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีแก่บุคลากรใน
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม  การพัฒนาแหล่งข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุง
กระบวนการบริหารราชการประจําให้เกื้อหนุนต่อการนํายุทธศาสตร์และแผนงานด้านต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ  
การนํามาตรการราชการใสสะอาดมาใช้ให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาการเบิกจ่ายเงินตามแผนงบประมาณ
ประจําปีให้รวดเร็วเป็นไปตามแผนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน และพัฒนาการจัดทํางบการเงินของกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

 



๑๔ 
 

กรุงเทพมหานครมีเป้าหมายสําคัญที่จะก้าวไปสู่ “การเป็นศูนย์กลาง” ของเมืองในภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และ “การเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ แม้ว่าโดยข้อเท็จจริง
กรุงเทพมหานครจะมีความได้เปรียบในหลาย ๆ ด้าน แต่การไปสู่เป้าหมายดังกล่าวนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก 
เพราะกรุงเทพมหานครต้องมีการแข่งขันอย่างน้อยใน ๓ ระดับ คือ การแข่งขันกับตัวเองเพ่ือให้มีความพร้อมที่
จะก้าวไปข้างหน้า การแข่งขันกับเมืองใหญ่ภายในประเทศที่มีความพร้อมและศักยภาพใกล้เคียงกัน เช่น เมือง
เชียงใหม่ ฯลฯ และการแข่งขันเพื่อยกระดับการพัฒนาให้ก้าวไปอยู่แถวหน้าภายใต้การยอมรับของเมืองในกลุ่ม
ประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งภายใตแ้ผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๑๒ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖ 
- ๒๕๕๙) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปี พ.ศ.๒๕๕๖ ได้กําหนดยุทธศาสตร์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์สําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยประเด็นการ
พัฒนาด้านกายภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการปรับปรุงกลไกสนับสนุนการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและมี
ศักยภาพในการแข่งขัน ทั้ งในมิติของการเป็นหน่วยบริหาร ราชการ และในมิติของพ้ืนที่ขนาดใหญ่           
(๑,๕๖๘.๗๓๗ ตารางกิโลเมตร) ซึ่งมีประชากรอยู่อาศัยประมาณ ๑๐ ล้านคน  

ในระยะ ๒ – ๓ ปีที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครประสบกับปัญหาในหลาย ๆ ด้าน ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนา เช่น ความไม่สงบเรียบร้อยอันเป็นผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมือง และการประสบภัย
ธรรมชาติ โดยเฉพาะมหาอุทกภัยในปี ๒๕๕๔ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงในวงกว้างและกระทบ
ความเชื่อมั่นต่อการบริหารและพัฒนากรุงเทพมหานครทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  สถานการณ์
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การที่กรุงเทพมหานครจะก้าวไปสู่เวทีการแข่งขันกับเมืองต่าง ๆ ของประเทศในภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ได้นั้น จําเป็นอย่างยิ่งที่กรุงเทพมหานครจะต้องปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน และเสริม
ศักยภาพของตนเองให้เข้มแข็งและมีความพร้อมก่อนเป็นอันดับแรก   

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล ซึ่งมีหน้าที่หลักในการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
การจัดทําข้อเสนอการพัฒนาในเชิงนโยบายต่อคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพ่ือกําหนดและจัดทําเป็น
แนวทาง/ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยเป็นแกนกลางประสานและเชื่อมโยงการดําเนินภารกิจของหน่วยงานใน
สังกัดกรุงเทพมหานครให้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีภารกิจ    
อีกด้านคือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญในการสนับสนุนการพัฒนาในยุค
ปัจจุบันและอนาคต เมื่อพิจารณาเป้าหมายการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร ประกอบกับสถานการณ์ที่
กรุงเทพมหานครกําลังเผชิญอยู่ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังที่กล่าวมาแล้ว สํานักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลจึงได้กําหนดภารกิจที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ภายใต้ยุทธศาสตร์ “การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการเพ่ือเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา 
ดังนี้ 

ก. ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ 

๑. สร้างกรอบทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา
ภาคมหานคร เพ่ือให้ประชาชนและนักลงทุนมั่นใจว่ากรุงเทพมหานครมีทิศทาง/เป้าหมายในการบริหารจัดการ
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน การทําให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และการพัฒนาเมืองมุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีการสร้างและเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การสาธารณสุข ความปลอดภัย โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งแวดล้อม การเงินการคลัง 
และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง
และการแข่งขันในอนาคต และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม บนพ้ืนฐานของการมีวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ 
๒๕๗๕ การศึกษาวิจัยและการพัฒนาข้อมูลสถิติของกรุงเทพมหานคร โดยมีภารกิจรวม ๓ กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์



๑๕ 
 

จัดทําแผนพัฒนากรุงเทพมหานครและระยะยาว และระยะปานกลางเพ่ือสร้างกรอบการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน   
กลยุทธ์สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการบริหารมหานคร และกลยุทธ์พัฒนาข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานครเพ่ือเอ้ือ
ต่อการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ  แก่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๒. เสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต และ
ความภาคภูมิใจเพื่อร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่ยั่งยืน เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในส่วนราชการ
สังกัดสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบทั้งงานด้าน
นโยบายและแผน และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการสนับสนุนด้านการบริหารจัดภายในสํานักยุทธศาสตร์
และประเมินผลในสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม  รวมทั้ง
ด้านการบริหารจัดการทั่วไป โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์กลยุทธ์เ พ่ิม
ประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร  
 ๓. บริหารจัดการระบบงาน เพ่ือเร่งรัดการถ่ายโอนอํานาจจากส่วนกลางให้กับกรุงเทพมหานครอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กฎหมายกําหนดโดยเร็ว สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลในฐานะเป็น
ศูนย์กลางของกรุงเทพมหานครในการรับการถ่ายโอนอํานาจจากส่วนกลางให้กับกรุงเทพมหานครจึงมีกลยุทธ์
มุ่งเน้นการถ่ายโอนอํานาจจากส่วนกลางให้กับกรุงเทพมหานครอย่างจริงจัง เพ่ือดําเนินภารกิจสู่เป้าหมายที่
กําหนด 
 ๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแผนของกรุงเทพมหานคร เพ่ือสนับสนุนให้คณะผู้บริหาร 
กรุงเทพมหานครมีเครื่องมือในการนํานโยบายและภารกิจในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครไปสู่การ
ปฏิบัติในระยะ ๔ ปี ข้างหน้า และมีการติดตามประเมินผลอย่างมีระบบ นําไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล จึงกําหนดให้มีการจัดทําแผนบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ที่แสดงยุทธศาสตร์ งบประมาณ และขั้นตอนในการดําเนินการสู่การ
บรรลุเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นให้ความสําคัญต่อกระบวนการจัดทําแผนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการ
ดําเนินการตามแผนฯ ด้วยการดําเนินโครงการ/กิจกรรมซึ่งสนับสนุนกลยุทธ์ปรับการบริหารราชการประจําสู่
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพ่ิมประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร 
 ๕. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารและพัฒนามหานคร  
ในส่วนของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ให้ความสําคัญในเรื่อง
ของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการพัฒนาทักษะของบุคลากรของกรุงเทพ -   
มหานครเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมุ่งให้บริการประชาชนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้     
กลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติราชการ กลยุทธ์ เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ป้องกันภัยระบบสาสนเทศของกรุงเทพมหานคร กลยุทธ์พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร และกลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมุ่งสู่องค์กรชั้นเลิศด้านการบริการ (Best 
Service Organization) ด้วยบริการอิเล็กทรอนิกส์ 

๖. พัฒนากลไกในการบริหารจัดการภายในองค์กร เนื่องจากการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนของ
กรุงเทพมหานครนั้น ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และในปฏิบัติงานหรือบริหารราชการต่างต้องอาศัย
ความรู้ทางวิชาการหลายสาขาในการจัดทําแผนต่างๆ หรือนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ประกอบกับมีหน่วยงาน
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจํานวนมาก สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล จึงให้ความสําคัญกับการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจของบุคลากรกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับนโยบายและแผนของกรุงเทพมหานครเพ่ือเป็นการพัฒนา
กลไกในการบริหารจัดการภายในองค์กรด้านการสื่อสาร ส่งผลให้มีการนํานโยบาย/แผนและปฏิบัติงานของ
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กรุงเทพมหานครให้บรรลุเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น จึงได้จัดทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
ดําเนินภารกิจดังกล่าว โดยใช้กลยุทธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร  

                 
 ข. ภารกิจประจ า (มิติที ่๑) 
     สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีภารกิจประจําซึ่งดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมี
กลยุทธ์ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปี พ.ศ.๒๕๕๖ ดังนี้ 
 ๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแผนของกรุงเทพมหานคร  
  ในสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ รวมทั้งการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากร ขณะที่ทรัพยากรต่าง ๆ ของเมืองมีอยู่อย่างจํากัด 
และกําลังถูกใช้ไปโดยขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้นําแนวทางในการ
บริหารจัดการขององค์กรสมัยใหม่ คือ การใช้แผนต่างๆ เป็นเครื่องมือในการกํากับการบริหารและปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการพัฒนาเมือง ทําให้กรุงเทพมหานครมีแผนหลายประเภทและหลายระดับเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการเมืองและการบริหารจัดการภายในองค์กร  

         สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลในฐานะหน่วยงานหลักซึ่งมีภารกิจประจําในการจัดทําแผนใน
ระดับกรุงเทพมหานครและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดและในกํากับของกรุงเทพมหานคร ใช้แผนต่าง ๆ 
ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจําปี เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานตามขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานเพ่ือให้การบริหารและการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  ดังนั้น เมื่อสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้จัดทําแผน
ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ในระดับกรุงเทพมหานครแล้ว จึงมีการดําเนินการ เช่น การจัดประชุมหรือให้คําปรึกษา
แนะนําแก่ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเป็นประจําอย่างต่อเนื่องเ พ่ือส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครนําแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติตามเป้าหมายที่กําหนด เพ่ือให้การดําเนินภารกิจดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้นจึงได้มีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแผนของ
กรุงเทพมหานคร รวม ๒ กลยุทธ์ ได้แก่  
      ๑.๑ กลยุทธ์ปรับการบริหารราชการประจําสู่การบริหารเชิงยุทธศาสตร์   
                ๑.๒ กลยุทธ์เพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารและพัฒนามหานคร 
  สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีภารกิจหลักอีกประการหนึ่งคือการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรุงเทพมหานคร และมีหน้าที่ในควบคุมและรักษาระบบต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาขึ้นให้สามารถทํางาน
ได้ตลอดเวลา รวมทั้งยังให้บริการหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครในการจัดหาและปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมเสริมให้กรุงเทพมหานครใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารราชการ
และให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น จึงได้จัดทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสนับสนุน
การดําเนินภารกิจดังกล่าว รวม ๗ กลยุทธ์ ได้แก่ 
     ๒.๑ กลยุทธ์เพ่ิมประสิทธิภาพควบคุมในการปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย 
     ๒.๒ กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
     ๒.๓ กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานติดตามหรือให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับหน่วยงานอ่ืน  



๑๗ 
 

     ๒.๔ กลยุทธ์ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาความเป็นไปได้/ความเหมาะสมในการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
     ๒.๕ กลยุทธ์แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบงานต่าง ๆ 
     ๒.๖ กลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการประชาชน ( e – Service) 
 

ค. ภารกิจประจ า (มิติที่ ๒-๔)  
      สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้นําตัวชี้วัดตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มิติที่ ๒-๔ มาวิเคราะห์ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจําปี พ.ศ.๒๕๕๖ รวมทั้งได้กําหนดกลยุทธ์ และจัดทําโครงการ/กิจกรรมขึ้นเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาภารกิจประจําในความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. ส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน ประกอบด้วย 
          ๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการ 
               ๑.๒ กลยุทธ์พัฒนาระบบการให้บริการ 
         ๒. เสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต และ
ความภาคภูมิใจเพื่อร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่ย่ังยืน ประกอบด้วย 
               ๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาทัศนคติและจิตสํานึกท่ีดีแก่บุคลากรในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
               ๒.๒ กลยุทธ์พัฒนาแหล่งข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
         ๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแผนของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
               ๓.๑ กลยุทธ์ปรับปรุงกระบวนการบริหารราชการประจําให้เกื้อหนุนต่อการนํายุทธศาสตร์และ
แผนงานด้านต่าง  ๆ ไปสู่การปฏิบัติ 
               ๓.๒ กลยุทธ์นํามาตรการราชการใสสะอาดมาใช้ให้มีประสิทธิภาพ 
             ๔. บริหารจัดการการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครในภาพรวม ด้วยการบริหารการจัดเก็บ
รายได้  การงบประมาณของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
               ๔.๑ กลยุทธ์พัฒนาการเบิกจ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจําปีให้รวดเร็วเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
เบิกจ่ายเงิน 
               ๔.๒ กลยุทธ์พัฒนาการจัดทํางบการเงินของกรุงเทพมหานคร 
 
ง. ภารกิจที่ด าเนินการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนแม่บทการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของกรุงเทพมหานคร  
 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีโครงการ/กิจกรรมทีส่นับสนุนแผนแม่บทการใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามตาราง ๒ ง. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 การน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๔ 
การบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา 



๑๙ 
 

 
 การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2556 ของสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้
เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน การวิเคราะห์แผน การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ และการ
ประเมินผลแผน ที่มีสาระสําคัญของแผนครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรม รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
การบริหารมหานคร เพ่ือผลักดันให้ส่วนราชการในสังกัดสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลนําพันธกิจที่ปรากฏ
ในแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ยังให้ความสําคัญกับการสร้างความร่วมมือกับสมาชิกภายในองค์การและ  
ผู้เกี่ยวข้องภายนอกองค์การ  โดยมีเป้าหมายให้การพัฒนาและการปฏิบัติงานในแต่ละระดับทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ซึ่งจะสามารถแสดงให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ซึ่งเกิดจาก
การปฏิบัติงานประสานกันของทุกส่วนราชการ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง  

ดังนั้น การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการของสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลประจําปี พ.ศ. 2556 
จึงมีการจัดประชุมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนําแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติให้แก่บุคลากรทราบ 
และคณะผู้บริหารของสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลทุกระดับต้องให้ความสําคัญต่อส่งเสริมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามแผนฯ รวมทั้งติดตามผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
แนวทางการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ 

1. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในทุกส่วนราชการในสังกัดสํานักยุทธศาสตร์และ 
ประเมินผลเพ่ือให้บุคลากรนําพันธกิจในความรับผิดชอบที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2556 
ของสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลไปกระจายสู่การจัดทําแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมตามสัดส่วนของ
ภารกิจที่ส่วนราชการ กลุ่มงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามและรายงานผลโดยการจัดประชุมใน
ภาพรวมของสํานัก ส่วนราชการ หรือกลุ่มงาน โดยเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

2. การนําแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ ทุกส่วนราชการนําแผนฯ นี้ ไปใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานตลอด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และผลักดันให้การดําเนินโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
          ๓. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการนําแผนฯ ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารและ
บุคลากรของส่วนราชการทุกคนต้องเข้าใจสาระของแผนปฏิบัติราชการสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ประจําปี พ.ศ. 2556 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งร่วมกันติดตามผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ ในส่วนที่รับผิดชอบและ/หรือเกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาให้ผลตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานระดับบุคคลตามผลงานรายบุคคลและส่วนราชการอย่างเข้มแข็ง จริงจัง  
 ๔. การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินการตามแผนฯ ของส่วนราชการฯ โดยการจัด
อันดับผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลประจําปี พ.ศ. 2556 ของ
ส่วนราชการที่สามารถดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามเงื่อนไขที่กําหนด 
 ๕. การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการของสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลประจําปี พ.ศ.  
2556 โดยการรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่อท่ีประชุมผู้บริหารของสํานักฯ ทุกเดือน รวมทั้งจัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลประจําปี พ .ศ. 2556 
เพ่ือรายงานในการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีเพื่อเป็นต้นแบบแก่หน่วยงานอื่น 



๒๐ 
 

ตารางท่ี 1 ผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามภารกิจของหน่วยงาน 
วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน : เป็นองค์กรหลักด้านแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชี้นําและผลักดันนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ 

๑.๑ ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ (มิติที่ ๑)       

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการแผนของ
กรุงเทพมหานคร มหานคร 

๓. บริหารจัดการระบบงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

มุ่งเน้นการถ่ายโอนอํานาจจากส่วนกลางให้กับกรุงเทพมหานครอย่างจริงจัง  

๑. จัดทําแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะยาว และระยะปานกลางเพื่อสร้างกรอบ
ทิศทาง การพัฒนาเมืองท่ียั่งยืน * 
๒. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการบริหารมหานคร 

๓. พัฒนาข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานครเพื่อเอื้อต่อการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ          
แก่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง * 
 
 

กลยุทธ ์

 

๑.ปรับการบริหารราชการประจําสู่การบริหารเชิงยุทธศาสตร์  
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามแผนปฏบิัติราชการ
กรุงเทพมหานคร 
 

 
๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัตริาชการ 
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภยัระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร *  
๓. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรของกรุงเทพมหานคร 
๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อมุ่งสู่องค์กรชั้นเลศิด้านการบริการ Best 
Service Organization) ด้วยบริการอิเล็กทรอนิกส ์
 

๒. เสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานคร
มีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ คณุภาพชีวิต 
และความภาคภูมิใจเพื่อร่วมพัฒนามหานคร
ให้น่าอยู่ยั่งยืน 

เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการเพ่ือเป็นต้นแบบ
ด้านการบริหารมหานคร 

 

๑. สรา้งกรอบทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การพัฒนาภาคมหานคร 

๕. เพิม่ประสิทธิภาพการดําเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารและ
พัฒนามหานคร 
 

๖. พัฒนากลไกในการบริหารจัดการภายใน
องค์กร 
 
 

เผยแพรค่วามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบันโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร * 

 



๒๑ 
 

๑.๒ ภารกิจประจ า (มิติที่ ๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ : * ในข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ หมายถึงกลยุทธ์ที่สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลสร้างข้ึนตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งสนับสนุนการดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ใน
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๑. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการแผนของ
กรุงเทพมหานคร  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

กลยุทธ ์

 

๑. ปรับการบริหารราชการประจําสู่การบริหารเชิงยุทธศาสตร์   
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการตดิตามและประเมินผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย 
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร * 
 

 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพควบคุมในการปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย* 
๒. พัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานอย่างเตม็
ประสิทธิภาพ* 
๓. เพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานติดตามหรือให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับหน่วยงานอื่น *  
๔. ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาความเป็นไปได/้ความเหมาะสมในการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร * 
๕. แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบงานต่างๆ * 
๖. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการประชาชน (e- Service) * 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการเพ่ือเป็นต้นแบบ
ด้านการบริหารมหานคร 

๒. เพิม่ประสิทธิภาพการดําเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารและ
พัฒนามหานคร 
 



๒๒ 
 

๑.๒ ภารกิจประจ า (มิติที่ ๒-๔) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ: ** หมายถึงกลยุทธ์ที่สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลสร้างข้ึนเพ่ิมเติมเพ่ือเชื่อมโยงภารกิจประจํา (มิติที่ ๒-๔) ซึ่งสนับสนุนการดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ใน
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๓. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการแผนของ
กรุงเทพมหานคร  

๑. ส่งมอบบริการที่ดีท่ีสุดแก่ประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

๑. พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการ ** 
๒. พัฒนาระบบการให้บริการ ** 
 

กลยุทธ ์

 

๑.ปรับปรุงกระบวนการบริหารราชการประจําใหเ้กื้อหนุนต่อการนํายุทธศาสตร์
และแผนงานด้านต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัต*ิ* 
๒. นํามาตรการราชการใสสะอาดมาใช้ให้มีประสิทธิภาพ** 
 

 ๑. พัฒนาการเบิกจา่ยเงินตามแผนงบประมาณประจําปีให้รวดเร็วเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน** 
๒. พัฒนาการจดัทํางบการเงินของกรุงเทพมหานคร** 
 

๒. เสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานคร
มีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ คณุภาพชีวิต 
และความภาคภูมิใจเพื่อร่วมพัฒนามหานคร
ให้น่าอยู่ยั่งยืน 

๑. พัฒนาทัศนคติและจิตสํานึกท่ีดแีก่บุคลากรในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ** 
๒. พัฒนาแหล่งข้อมูลทีเ่ป็นองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง** 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการเพ่ือเป็นต้นแบบ
ด้านการบริหารมหานคร 

๔.. บริหารจัดการการเงินการคลังของ
กรุงเทพมหานครในภาพรวมฯ 
 



๒๓ 
 

ตารางท่ี 2 แสดงแนวทางการด าเนินการของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2556 
ตาราง 2 ก. ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๖ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ         
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

1. สร้างกรอบทิศทางการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และ
เสริมสร้าง การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาภาคมหานคร   

๑) จัดทําแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะยาว 
และระยะปานกลางเพ่ือ
สร้างกรอบทิศทางการ
พัฒนาเมืองที่ยั่งยืน* 

ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําโครงการจัดทํา
แผนพัฒนากรุงเทพ- 
มหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) 
 
  
 
 
 
 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
-แผนระยะยาวหมายถึงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 
๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) 
- แผนระยะปานกลางหมายถึงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 
-ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) 
หมายถึงความสําเร็จของการจัดทําแผนฯ ตามขั้นตอนของ
โครงการจัดทําแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) ทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ 
ร้อยละ ๗๐ ของความสําเร็จในการจัดทําแผนตามข้ันตอน
ของโครงการจัดทําแผนพัฒนาระยะ ๒๐ ปี ฯ 
วิธีการค านวณ 
๑. จําแนกข้ันตอนในการดําเนินการจัดทําแผนตาม
โครงการจัดทําแผนพัฒนาระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-
๒๕๗๕) ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๒. คิดคํานวณหาระดับผลสําเร็จ โดยการนํา จํานวน
ขั้นตอนที่ดําเนินการได้คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยจํานวน
ขั้นตอนทั้งหมด 

โครงการจัดทําแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ  
๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) 
(กยบ.) 
 
 



๒๔ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ         
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

 ๒) สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาการบริหารมหานคร 

จํานวนผลงานวิจัยที่
สนับสนุนการบริหาร    
มหานคร 

นิยาม/ค าอธิบาย 
ผลงานวิจัยที่สนับสนุนการบริหารมหานคร หมายถึง 
ผลงาน/รายงานที่ได้จากการศึกษาวิจัยด้านต่าง ๆ ซึ่งสํานัก
ยุทธศาสตร์ฯ รับผิดชอบดําเนินการ 

ค่าเป้าหมาย 

จํานวน ๒ ผลงาน 

วิธีการค านวณ 
นับจํานวนผลงานได้จากการศึกษาวิจัยด้านต่าง ๆ ซึ่งสํานัก
ยุทธศาสตร์ฯ รับผิดชอบดําเนินการเองหรือจ้างให้ผู้อ่ืน
ดําเนินการ 

๑. โครงการศึกษาวิจัยการ
บริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน (กยล.) 
๒. โครงการศึกษา
เปรียบเทียบการเข้าร่วมยูโร
โซน และ เออีซี 
(กยล.) 
๓. โครงการศึกษาและ
พัฒนาสารสนเทศเพ่ือ
บริหารจัดการยุทธศาสตร์
การพัฒนากรุงเทพมหานคร 
(กยล.) 
๔. โครงการวิจัยและพัฒนา
ตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร 
(กยล.) 
๕. โครงการศึกษาวิจัย
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ยุทธศาสตร์ในการบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร
พร้อมพัฒนาปรับปรุง
ตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม (กยล.) 



๒๕ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ         
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

๖. โครงการศึกษา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมที่
กรุงเทพมหานครได้รับจาก
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และเพ่ิมขีดความสามารถ
ของบุคลากร
กรุงเทพมหานครและ
ประชาคม 
(กยม.) 
๗. โครงการส่งเสริมความรู้
การตรวจสอบความมั่นคง
แข็งแรงจากแผ่นดินไหว 
ความปลอดภัยจากอัคคีภัย
ของอาคารสูงใน
กรุงเทพมหานคร 
(กยม.)  
๘. โครงการพัฒนาหลักสูตร
ที่เป็นแกนกลาง สําหรับ
บุคลากรด้านยุทธศาสตร์
และแผนงานและด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(กยล.) 



๒๖ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ         
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

 ๓) พัฒนาข้อมูลสถิติ
กรุงเทพมหานครเพ่ือเอ้ือต่อ
การบริหารจัดการในด้าน 
ต่าง ๆ แก่ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง*  
 
 
 

ร้อยละของผู้ได้รับทราบ
ข้อมูลสถิติ กทม.มีความ 
พึงพอใจ  
 

นิยาม 
ข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานคร หมายถึง ข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร สามารถนํามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง 
และประกอบในการดําเนินงานต่าง ๆ 
การเผยแพร่ข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานคร ในที่นี้ หมายถึง 
การเผยแพร่ข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานครในลักษณะรูปเล่ม
และผ่านทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร (เว็บไซต์ของ
สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล) 
ผู้ได้รับทราบ  หมายถึง  ผู้ได้รับบริการ  
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ ๘๐ 
 วิธีการค านวณ 
จํานวนผู้รับหนังสือสถิติ กทม. และผู้เข้าเยี่ยมชมข้อมูลสถิติ 
กทม. ที่มีความพึงพอใจคูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยจํานวนผู้รับ
หนังสือสถิติ กทม. และผู้เข้าเยี่ยมชมข้อมูลสถิติ กทม. ที่
ตอบแบบสอบถาม 

๑. เผยแพร่ข้อมูลสถิติ
พ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร
ทางเว็บไซต์ของ
กรุงเทพมหานคร 
 (กยบ.) 
๒. จัดทําหนังสือสถิติ
ประจําปี ของ กทม.   
(กยบ.) 

๒. เสริมสร้างให้บุคลากร
ของกรุงเทพมหานครมี
ความพร้อมทั้งด้าน
ศักยภาพ คุณภาพชีวิต และ
ความภาคภูมิใจเพ่ือร่วม
พัฒนามหานครให้น่าอยู่
ยั่งยืน  

 

เพ่ิมประสิทธิภาพการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร  
 

๑. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม/สัมมนามีความ 
พึงพอใจต่อหลักสูตรการ
ฝึกอบรม/สัมมนาซึ่งจัดโดย
สํานักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 
 

นิยาม 
๑. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกในด้านบวกต่อ
หลักสูตรการฝึกอบรม/สัมมนาซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม     
ได้เข้าร่วม 
 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐  
 
 
 

๑. โครงการสัมมนาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่สํานักยุทธศาสตร์
และประเมินผลประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
(สก.) 



๒๗ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ         
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

วิธีการค านวณ  
วัดผลความพึงพอใจโดยการใช้แบบสอบถาม 
 
 

๒. โครงการฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนของกรุงเทพมหานคร
ประจําปีพ.ศ.๒๕๕๖ 
(สก.) 
 



๒๘ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ         
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

  
 

๒. ร้อยละของบุคลากรของ
สํานักยุทธศาสตร์ฯ ที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้ได้นํา
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ-
ปฏิบัติงาน 
 

นิยาม 
๒. บุคลากรในสังกัดสํานักยุทธศาสตร์ฯ นําความรู้ที่ได้รับ
จากการฝึกอบรม/สัมมนาในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไปใช้ใน
การปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐  
วิธีการค านวณ  
จํานวนของบุคลากรที่รายงานการนําความรู้ที่ได้จากการ
ฝึกอบรม/สัมมนาไปใช้ในการปฏิบัติงานคูณด้วย ๑๐๐ หาร
ด้วยจํานวน บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนาทั้งหมด
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 

 

 

๓. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรพัฒนาความ
ชํานาญในการวางแผน      
ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น 
(กยบ.) 
๔. โครงการศึกษาดูงานการ
บริหารปกครองส่วนท้องถิ่น
และความสงบเรียบร้อย 
(กยม.) 
๕. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครในการ
บริหารจัดการงานเชิง
ยุทธศาสตร์ตามวิธีการของ
ระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานให้สอดคล้อง
กับแผนบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร  
(กยม.) 



๒๙ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ         
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

    ๖. โครงการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของสํานักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลในการถ่ายทอด
ความรู้ได้อย่างมืออาชีพ 
(กยล.) 

    ๗. โครงการศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนของสํานักยุทธศาสตร์
และประเมินผล และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(กยล.) 
๘. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และเสริมสร้างทักษะด้าน
การจัดการแบบบูรณาการ
เพ่ือเตรียมความพร้อมการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(กยล.) 
๙. โครงการศึกษาดูงาน
ด้านสารสนเทศ (กสศ.) 



๓๐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ         
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

๓. บริหารจัดการระบบงาน    

 

มุ่งเน้นการถ่ายโอน
อํานาจจากส่วนกลาง
ให้กับกรุงเทพมหานคร
อย่างจริงจัง 

จํานวนครั้งในการเข้าร่วม
ประชุมกับคณะกรรมการฯ/
คณะอนุกรรมการฯ/คณะ
ทํางานฯ/ที่เกี่ยวข้องกับการ
กระจายอํานาจในระดับ
รัฐบาล และหรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับภารกิจที่
ได้รับการถ่ายโอน 

นิยาม 
การเข้าร่วมประชุมฯ หมายถึง  การประชุมใน
คณะกรรมการฯ ต่าง ๆ ดังนี้      
๑. คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และคณะทํางานฯ 
ที่เก่ียวข้องกับการกระจายอํานาจฯ หมายถึง 
๑.๑ คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และคณะทํางานฯ 
ที่คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้แต่งตั้ง ได้แก่ 
   ๑) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือบริหารแผนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
   ๒) คณะอนุกรรมการกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่และ
ความสัมพันธ์ในการจัดบริการสาธารณะของ (อปท.)    
   ๓) คณะอนุกรรมการส่งเสริมและเผยแพร่นวัตกรรม
ท้องถิ่น และการบริการสาธารณะของ อปท. 
   ๔) คณะอนุกรรมการพัฒนารูปแบบการให้บริการ
สาธารณะของ อปท. ในลักษณะเครือข่ายหรือกลุ่มพ้ืนที่
และรูปแบบการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการในพ้ืนที่พิเศษ 
   ๕) คณะอนุกรรมการเพ่ือทบทวนและจัดทําแผนการ
กระจายอํานาจให้แก่ อปท. รวมทั้งคณะทํางานฯ ที่
คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ได้แต่งตั้งขึ้นเพ่ือ
ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน         
  ๖) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ อปท. 

๑. กิจกรรมการเข้าร่วมการ
ประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการฯ/คณะอนุ
กรรมการฯ/คณะทํางานฯ/
ระดับรัฐบาล และหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจที่ถ่ายโอน  
(กยค.) 



๓๑ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ         
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

 
 

  
 

๑.๒  คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ที่ ผว.กทม. 
แต่งตั้งเพ่ือให้การดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจฯ 
ของ กทม. ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่  
   ๑) คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการดําเนินการของ 
กทม. ตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่ อปท.  
     ๒) คณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหาอุปสรรคการรับ
ถ่ายโอนภารกิจของ กทม. ตามแผนปฏิบัติการกําหนด
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้อปท. (ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ 
๒) และข้อเสนอในแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ ๓) 
 
ค่าเป้าหมาย ไม่ต่ํากว่า ๑๔ ครั้ง/ปีงบประมาณ 
 
วิธีการค านวณ นับจํานวนในการประชุม จากคณะ
กรรมการฯ /คณะอนุกรรมการฯ/คณะทํางานฯ ที่เก่ียวข้อง
กับการกระจายอํานาจ หรือการถ่ายโอนภารกิจ 

๒. กิจกรรมปรับปรุงเกณฑ์
ชี้วัดและตัวชี้วัดในการ
ประเมินการจัดบริการ
สาธารณะของ กทม.
(ภารกิจถ่ายโอนตามแผนฯ) 
และให้หน่วยงานของ กทม. 
รายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่
กําหนด 
(กยค.) 



๓๒ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ         
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

๔. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการแผนของ
กรุงเทพมหานคร   

๑) ปรับการบริหารราชการ
ประจําสู่การบริหารเชิง
ยุทธศาสตร์ 

๑. ร้อยละความสําเร็จของ
การจัดทําโครงการจัดทํา
แผนบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.
๒๕๕๖-๒๕๕๙  

นิยาม  
ความสําเร็จของการจัดทําโครงการจัดทําแผนบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ หมายถึงการ
ดําเนินโครงการจัดทําแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ แล้วเสร็จ ตามขั้นตอนที่ สยป. กําหนด 
ค่าเป้าหมาย  
-ร้อยละ ๑๐๐  
วิธีการค านวณ 
๑. จําแนกข้ันตอนในการดําเนินโครงการจัดทําแผนบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ ทั้งหมด   
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๒. คิดคํานวณหาระดับผลสําเร็จ โดยการนําจํานวนขั้นตอน
ที่ดําเนินการได้  คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยจํานวนขั้นตอน
ทั้งหมด 

โครงการจัดทําแผนบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ และ
การนําแผนฯไปสู่การปฏิบัติ  
(กยบ.) 

 ๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร 

๑. ระดับความสําเร็จในการ
นําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของกรุงเทพ- 
มหานครไปสู่การปฏิบัติ 

นิยาม 
ความสําเร็จในการนําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
กรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ หมายถึง การผลักดันให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําเป้าหมายหรือตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจําปีไปกําหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วยงานนั้น 
 
ค่าเป้าหมาย  ระดับดี 
 

1. กิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลระดับความ
สัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําปี 
(กยบ. กยม. กยล. กยภ. 
กยค. และ กสศ.)  
๒. กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน



๓๓ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ         
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

วิธีค านวณ 
๑. ตรวจสอบจํานวนเป้าหมายหรือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ-
ราชการประจําปีของกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานต่างๆ 
นําไปกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วยงาน
เปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของกรุงเทพมหานครทั้งหมดเป็นร้อยละ ดังนี้  
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดตามแผนฯกทม.ที่หน่วยงานต่างๆ 
นําไปกําหนดไว้ในแผนฯของหน่วยงาน คูณ ๑๐๐ หาร 
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
กรุงเทพมหานคร 
๒. นําค่าร้อยละที่คํานวณได้มาจัดระดับความสําเร็จ ดังนี้ 
-ตํ่ากว่าร้อยละ ๕๐  ระดับต้องปรับปรุง 
-ร้อยละ ๕๐-ร้อยละ ๖๐ ระดับพอใช้ 
-มากกว่าร้อยละ ๖๐ –ร้อยละ ๗๐ ระดับปานกลาง 
-มากกว่าร้อยละ ๗๐ –ร้อยละ ๘๐ ระดับดี 
-มากกว่าร้อยละ ๘๐ ระดับดีมาก 

ตามยุทธศาสตร์ กทม. 
(DailyPlans) และนําเสนอ
ผู้บริหาร กทม. สั่งการให้
หน่วยงานนําไปใช้และ
เร่งรัดติดตามผล 
(กยบ. กยม. กยล. กยภ. 
กยค. และ กสศ.)  
๓. กิจกรรมการติดตาม
ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน (ระยะที่ ๒)  
(กยภ.) 
 

  ๒. ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของหน่วยงาน  
 

นิยาม  
ความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วยงาน 
หมายถึง ผลการดําเนินการของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่
บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําปี   ที่หน่วยงาน
ดําเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดหน่วยงาน
สามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนปฏิบัติ
ราชการ 

กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจําปีของ
หน่วยงาน 
 
 
 
 



๓๔ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ         
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 9๖ 
 
วิธีการค านวณ 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของหน่วยงานที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายคูณด้วย 
๑๐๐ หารด้วยจํานวนโครงการและกิจกรรมทั้งหมด 

  ๓. ร้อยละของข้อเสนอแนะ
สําคัญที่พบจากผลการ
สํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการ
ดําเนินงานตามนโยบายของ
กรุงเทพมหานครที่หน่วยงาน
ได้รับทราบและนําไปสู่การ
ปฏิบัติ 
 
 

ค านิยาม 
ข้อเสนอแนะสําคัญท่ีพบจากผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการดําเนินงาน
ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร หมายถึง ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่ชาว กทม. ต้องการให้
กรุงเทพมหานครดําเนินการปรับปรุง/แก้ไขในการสํารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานตาม
นโยบายของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑ ของปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ การน าไปสู่การปฏิบัติ หมายถึง ข้อเสนอดังกล่าว
ข้างต้นได้รับการดําเนินการปรับปรุงและแก้ไข โดย
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
 ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ ๘๐  
วิธีการค านวณ 
จํานวนข้อเสนอแนะที่ปรับปรุง/แก้ไข คูณด้วย ๑๐๐ หาร
ด้วยจํานวนข้อเสนอแนะที่รับทราบ 

โครงการสํารวจความ     
พึงพอใจของประชาชนชาว
กรุงเทพมหานครที่มีต่อการ
บริหารตามนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร 
(กยบ.) 
 



๓๕ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ         
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

  ๔. ร้อยละของหน่วยงานใน
สังกัดกรุงเทพมหานครที่นํา
แผนแม่บทการใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของกรุงเทพมหานครไปสู่
การปฏิบัติ 

นิยาม 
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ๗๗ หน่วยงานนําแผน
แม่บทการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
ด้วยการจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกันแผนแม่บท
ฯ และบรรจุลงในแผนปฏิบัติราชการประจําปีพ.ศ.๒๕๕๖ 
ของหน่วยงาน 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
 
วิธีการค านวณ 
จํานวนหน่วยงานในสังกัด กทม. ที่มีโครงการ/กิจกรรม
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วย จํานวน
หน่วยงานในสังกัด กทม. ทั้งหมด (๗๗ หน่วยงาน) 

การติดตามผลนําแผน
แม่บทการใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ
กรุงเทพมหานครไปสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงานส่วน
ราชการกรุงเทพมหานคร 
 (กยค.) 



๓๖ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ         
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

๕. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการบริหาร
และพัฒนามหานคร  
 

๑) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ในการปฏิบัติราชการ 

๑.ร้อยละความสําเร็จของ
การให้บริการเครือข่าย
สื่อสารไร้สายภายในศาลา
ว่าการกรุงเทพมหานคร 
(เสาชิงช้า) 
 

นิยาม 
ผู้บริหารและหน่วยงานภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 
(เสาชิงช้า) สามารถรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย
สื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย โดยใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(Wireless Access Point) เป็นอุปกรณ์รองรับซึ่งได้เพ่ิม
อุปกรณ์ฯจํานวน ๒๕ ชุด โดยกําหนดให้มีการติดตั้ง ๑ จุด
ต่อ ๑ ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
 
ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ ๗๐ ของพ้ืนที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 
(เสาชิงช้า) สามารถใช้บริการเครือข่ายไร้สาย 
 
วิธีการค านวณ 
 จํานวนพ้ืนที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า)       
ที่สามารถใช้บริการเครือข่ายไร้สายคูณด้วย ๑๐๐ หารด้วย 
๑๔๑๕ (หมายเหตุ ๑๔๑๕ ตารางกิโลเมตร คือ จํานวน
พ้ืนที่ใช้งานของอาคารทั้งหมด) 

1. โครงการคลังข้อมูลกลาง
กรุงเทพมหานคร (BMA 
Data Warehouse)  
(กพพ.) 
๒. โครงการจัดหาระบบ
เครือข่ายสื่อสารไร้สาย 
กทม.  
(กคพ.) 
 
 



๓๗ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ         
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

  ๒.จํานวนระบบสารสนเทศ
สําหรับผู้บริหารเพื่อใช้ใน
การตัดสินใจ 

นิยาม  
กรุงเทพมหานครมกีารพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ 
ประกอบการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหาร
สามารถควบคุมสั่งการการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้
เป็นไปตามนโยบาย 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่า ๑ ด้าน  
 

วิธีค านวณ 
นับจํานวนระบบสารสนเทศในด้านการบริหารจัดการเพื่อ
สนับสนุนการสั่งการของศูนย์สั่งการที่ได้รับการพัฒนา 

โครงการพัฒนาระบบศูนย์
สั่งการกรุงเทพมหานคร 
ระยะที่ ๑ 
(กสศ.) 
 
 
 
 
 
 
 

  ๓. ร้อยละของหน่วยงานมี
การจัดทํารายงาน
การศึกษา/วิเคราะห์การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้
ในกระบวนการทํางานตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน
(Core Business) 

 

 

 

นิยาม/ค าอธิบาย 
หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานระดับสํานัก/สํานักงาน และ
กองในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานครดําเนินการ
ตรวจสอบและติดตามการศึกษา/วิเคราะห์การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในกระบวนการทํางานตาม
ภารกิจหลักของทุกหน่วยงาน 

ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

วิธีการค านวณ 

-กิจกรรมการตรวจสอบ 
รายงานการศึกษา/
วิเคราะห์การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ใน
กระบวนการทํางานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน  
(Core Business) 

 
 
 
 



๓๘ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ         
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

๔. หน่วยงานมีรายงาน
การศึกษา/วิเคราะห์การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้
ในกระบวนการ ทํางานตาม
พันธกิจหลักของหน่วยงาน 
(Core Business)     

ร้อยละของหน่วยงานมีการจัดทํารายงานการศึกษา/
วิเคราะห์การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในกระบวนการ
ทํางานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (Core Business) 
เท่ากับ 
จํานวนหน่วยงานท่ีมีการจัดทํารายงานฯ ตามขั้นตอนท่ีสยป.กําหนดx100 
จํานวนหน่วยงานระดับสํานัก/สํานักงานและกองในสังกัด 
สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 
 

นิยาม 
   ทุกหน่วยงานมีการศึกษา/วิเคราะห์การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน (Core 
Business) และการให้บริการ โดยมีการตั้งคณะทํางานเพ่ือ
ศึกษาภารกิจและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรุงเทพมหานคร เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการการทํางานของ
องค์การที่ต้องนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เพื่อปรับปรุง
กระบวนการทํางานและ/หรือภารกิจ  

ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ 
  ๑ ฉบับ 

วิธีการค านวณ 
-มีคําสั่งการแต่งตั้งคณะทํางานของหน่วยงานโดยมีผู้แทน
จากทุกกองในสํานัก/ทุกฝ่ายหรือกลุ่มงานในสังกัดสํานัก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการการจัดทํา
รายงานการศึกษา/
วิเคราะห์การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ใน
กระบวนการ ทํางานตาม
พันธกิจหลักของ สยป. 
 



๓๙ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ         
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

ปลัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วม (๑ คะแนน)  
-มีรายงานการประชุมของคณะทํางาน ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง  
(๑ คะแนน) 
-รายงานผลการศึกษา/วิเคราะห์ฯ ที่ได้รับการพิจารณาจาก 
CIO ประจําสํานักและได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
หน่วยงาน(ยกเว้นส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัด
กรุงเทพมหานครที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
หน่วยงานเท่านั้น (๑ คะแนน) 
-การพิจารณาจากคณะกรรมการซึ่งตั้งขึ้นโดย 
 สํานักยุทธศาสตร์ฯ (๒ คะแนน) 

 ๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ป้องกันภัยระบบสารสนเทศ
ของกรุงเทพมหานคร * 
 

ร้อยละของความสําเร็จใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ป้องกันภัยระบบสารสนเทศ
กรุงเทพมหานคร 

นิยาม 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันภัยระบบสารสนเทศ
กรุงเทพมหานคร หมายถึง การทําให้ระบบสารสนเทศของ
กรุงเทพมหานครมีความสามารถเพ่ิมขึ้นในเชิงการป้องกัน
และรักษาความปลอดภัยได้ทุกสถานการณ์ ตลอดเวลา 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ ๑๐๐ 
วิธีการค านวณ 
    พิจารณาจากผลการดําเนินการที่กําหนดไว้ในแต่ละ
ขั้นตอน คูณ 100 หารด้วยเป้าหมายของการดําเนินการ ถ้า
ครบขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 

โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบรักษา
ความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศของ
กรุงเทพมหานคร 
(กพพ.) 



๔๐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ         
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓) พัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่
บุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 

นิยาม  
การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หมายถึง การเข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งดําเนินการโดยสํานัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล 
 
ค่าเป้าหมาย   
จํานวน ๘00 ราย 
 
วิธีการค านวณ 
นับจํานวนบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่เข้ารับ
การศึกษา/อบรมในหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ที่ดําเนินการโดยสํานักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 
 

1. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
(กสศ.) 
2. โครงการฝึกอบรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสําหรับผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (กสศ.) 
3. โครงการฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี 
(COM-03) (กพพ.) 
4. โครงการฝึกอบรม
พจนานุกรมข้อมูลของ
กรุงเทพมหานคร (Data 
Dictionary) (กพพ.) 
5. โครงการฝึกอบรมระบบ
ข้อมูลและข่ายงานระบบ
คอมพิวเตอร์ของ
กรุงเทพมหานคร (MIS) 
(กพพ.) 
๖. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรระบบสารสนเทศ



๔๑ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ         
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

  ภูมิศาสตร์ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตส่วนกลาง 
(BMA GIS OnLine)  
(กสศ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือมุ่งสู่องค์กร 
ชั้นเลิศด้านการบริการ(Best 
Service Organization)    
ด้วยบริการอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ร้อยละของหน่วยงาน  
ที่มีการปรับปรุงข้อมูลใน
เว็บไซต์ทุก ๑๕ วัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค านิยาม                                               
ดําเนินการตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของทุก
หน่วยงาน ๒ ครั้ง/เดือน  ตามหลักเกณฑ์ท่ีได้กําหนดไว้
จํานวนหน่วยงาน กทม. หมายถึง สํานัก / สํานักงานเขต 
และส่วนราชการในสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร  
รวม ๗๗ หน่วยงาน 

ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ ๙๐ 

วิธีค านวณ                                                      
๑.  หน่วยงานดําเนินการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของ
หน่วยงานทุก ๑๕ วัน  ตามหลักเกณฑ์ท่ีได้กําหนดไว้      
๒.  สรุปรายงานผลการตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลใน
เว็บไซต์ของหน่วยงานทุก ๑๕ วัน (๒ ครั้ง/เดือน) ดังนี้
จํานวนหน่วยงานที่มีการปรับปรุงเว็บไซต์ทุก ๑๕ วัน 
จํานวน A หน่วยงาน                                        
จํานวนหน่วยงานที่ไม่มีการปรับปรุงเว็บไซต์ตาม 
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ จํานวน B หน่วยงาน                                            

กิจกรรมตรวจสอบการ
ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ทุก ๑๕ วัน 
(กสศ.) 
 
 



๔๒ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ         
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

 
 

๓. สูตรการคํานวณ (รายเดือน) 
 
ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการปรับปรุง 
ข้อมูลในเว็บไซต์ทุก ๑๕ วัน  เท่ากับ A คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วย
จํานวนหน่วยงานในสังกัด กทม. ทั้งหมด 

  ๒. การปรับปรุงข้อมูลใน
เว็บไซต์ของ สยป. ทุก   
๑๕ วัน 

ค านิยาม                                                      
การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ สยป.ทุก ๑๕ วัน         
หมายถึง ส่วนราชการในสังกัด สยป.ต้องปรับปรุงข้อมูล 
จํานวน ๑๕ วัน/ครั้ง เช่น                                                                 
-  ความเป็นปัจจุบันของผู้บริหาร                                          
-  ผลการดําเนินงานภาพรวมหรือกิจกรรม/โครงการที่ได้มี
การดําเนินการ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้เข้าชมเว็บไซด์ได้
รับทราบ                                                                 
-  ข่าวบริการ/ประชาสัมพันธ์                                   
- ฯลฯ 

ค่าเป้าหมาย 
๒ ครั้ง/เดือน 
วิธีค านวณ นับจํานวนครั้งของการปรับปรุงข้อมูลใน
เว็บไซต์ สยป. ต่อเดือน  

 

กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูล
ในเว็บไซต์ของ สยป.  
ทุก  ๑๕ วัน (กคพ.) 



๔๓ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ         
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

๖. พัฒนากลไกในการ
บริหารจัดการภายใน
องค์กร  

 

 

 

เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายและแผน 
กรุงเทพมหานคร* 
  

๑. จํานวนเอกสาร/หนังสือ    
ทีเ่ผยแพร่ 
๒. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
 

นิยาม 
เอกสาร/หนังสือที่เผยแพร่ หมายถึง เอกสารรายงาน 
เอกสารบทความเชิงวิชาการ หนังสือ หรือวารสาร ซึ่งมี
สาระเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านนโยบาย/
แผน รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง       
ค่าเป้าหมาย  
- เอกสาร/หนังสือทีเ่ผยแพร่ จํานวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม/ชิ้น 
- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๗๕ 
วิธีค านวณ 
นับจํานวนเอกสาร/หนังสือ/วารสารทีส่ํานักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลจัดทําเป็นรูปเล่มและเผยแพร่ทั้งหน่วยงาน
ภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร 

๑. กิจกรรมจัดทําวารสาร
ของสํานักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล  
(สก.) 
๒. โครงการจัดทําหนังสือ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 
(กยล.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

ตาราง 2 ข. ภารกิจประจ าที่ด าเนินการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๖ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์

หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ          

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
๑. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการแผนของ
กรุงเทพมหานคร 

๑) ปรับการบริหารราชการ
ประจําสู่การบริหารเชิง
ยุทธศาสตร์   

๑. ร้อยละความสําเร็จของการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
กรุงเทพมหานครประจําปี 
พ.ศ.๒๕๕๗ และส่งแผนฯ ให้
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพ -  
มหานคร  
(ผลลัพธ์) 

นิยาม  
ความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ หมายถึง
การดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
กรุงเทพมหานครประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ แล้ว
เสร็จ ตามข้ันตอนที่สยป. กําหนด 
ค่าเป้าหมาย  
-จัดทําแผนฯ แล้วเสร็จ  ร้อยละ ๑๐๐  
- ส่งแผนฯ ให้หน่วยงาน  ๗๗ หน่วย 
วิธีการค านวณ 
๑. จําแนกข้ันตอนในการดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําปี 
พ.ศ.๒๕๕๗ ทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๒. คิดคํานวณหาระดับความสําเร็จ โดยการนํา
จํานวนขั้นตอนที่ดําเนินการได้  คูณด้วย ๑๐๐  
หารด้วยจํานวนขั้นตอนทั้งหมด 
๓. นับจํานวนหน่วยงานที่ สยป.ส่งแผนฯ ให้
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของหน่วยงาน 

กิจกรรมจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗  
(กยบ. กยม. กยล. กยภ.กยค.)  

  ๒. จํานวนหน่วยงานที่นํา นิยาม กิจกรรมการตรวจแผนปฏิบัติ



๔๕ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์

หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ          

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
ความรู้/คําแนะนํา/ข้อมูล ซึ่ง
สํานักยุทธศาสตร์ฯ ให้การ
สนับสนุนไปใช้ในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของหน่วยงาน  
(ผลลัพธ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสนับสนุนหน่วยงานในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี  หมายถึงการจัดประชุม/
สัมมนา/ให้คําแนะนําหรือส่งข้อมูลให้หน่วยงาน
ในสังกัดกรุงเทพมหานครเพ่ือใช้ในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วยงาน 
 
ค่าเป้าหมาย   
๗๗ หน่วย 
วิธีการค านวณ นับจํานวนหน่วยงานที่นํา
ความรู้/คําแนะนํา/ข้อมูล ซึ่งสํานักยุทธศาสตร์ฯ 
ให้การสนับสนุนไปใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของหน่วยงาน โดยมีแนว
ทางการพิจารณา ดังนี้ 
๑. นับเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน
ความรู้/คําแนะนํา/ข้อมูลจาก สยป. 
๒. ผลสรุปจากตรวจแผนปฏิบตัิ ราชการ
ประจําปีของหน่วยงานโดยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน สยป. ว่า หน่วยงานตามข้อ ๑   ได้นํา
ความรู้/คําแนะนํา/ข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุน
จาก สยป. ไปใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของหน่วยงาน  
 
 

ราชการประจําปีของหน่วยงาน 
(กยบ. กยม. กยล. กยภ.กยค.) 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์

หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ          

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
 ๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
นโยบาย ของผู้ว่าราชการ-
กรุงเทพมหานคร* 
 
 

ร้อยละของความสําเร็จในการ
ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
นโยบาย ของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
(ผลลัพธ์) 
 

นิยาม 
การติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมตามนโยบาย ของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร หมายถึง การติดตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตามนโยบายของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร  
- ผลผลิต หมายถึง จํานวนครั้งที่ดําเนินกิจกรรม
ติดตาม ความก้าวหน้าและประเมินผลฯ 
- ผลลัพธ์ หมายถึง จํานวนครั้งที่จัดทํารายงาน
เสนอ ผว.กทม. 
- ความสําเร็จ หมายถึง การดําเนินกิจกรรม ทั้ง 
๒ กิจกรรม ได้แก่ 
-กิจกรรมติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล 
รวม ๒ ครั้ง 
-กิจกรรมจัดทํารายงานติดตามความก้าวหน้า
และประเมินผลฯเสนอ ผว.กทม. รวม ๒ ครั้ง 
วิธีค านวณ 
นับจํานวนครั้งของการดําเนิน 
กิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าและ
ประเมินผลฯ และกิจกรรมจัดทํารายงานฯ 
เสนอ ผว.กทม.  
 

กิจกรรมการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
ตามนโยบายผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
(กยบ. กยม.กยล.กยภ.กยค.) 
 
 



๔๗ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์

หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ          

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการบริหารและ
พัฒนามหานคร  

๑) เพ่ิมประสิทธิภาพควบคุม
ในการปฏิบัติงานระบบ
คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย* 
 
 

ระดับการทํางานด้าน
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายขัดข้องต่อ
เดือน (เฉลี่ย/เดือน) (ผลลัพธ์) 
 

นิยาม 
เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ขัดข้องไม่สามารถใช้
งานได้โดยเฉลี่ย เดือนละไม่เกิน  ๙ ชั่วโมง 
 

ค่าเป้าหมาย  ไม่เกิน ๙ ชั่วโมงทํางาน/เดือน 
(โดยเฉลี่ย) 
 

วิธีค านวณ 
พิจารณาจาก log file ของเครื่อง และจากการ
รายงานผลการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ 

กิจกรรมการควบคุมดูแล ซ่อม
บํารุงคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
(กคพ.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒) พัฒนาศักยภาพโครงสร้าง
พ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์
ในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ* 
 

 

ร้อยละของจํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่สามารถแก้ไข
และใช้งานได้ (ผลผลิต) 
 

นิยาม   
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถแก้ไขและใช้งานได้ 
หมายถึง  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงที่เกิดข้อขัดข้องและได้รับการซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาจากกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ให้
สามารถใช้งานได้ปกติ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงดังกล่าวเป็นของทุก
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้โอน
งบประมาณค่าวัสดุซ่อมแซมให้กับกองบริการ
ระบบคอมพิวเตอร์   
 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๕ 
 

กิจกรรมการให้บริการซ่อมแซม
และบํารุงรักษาไมโคร-
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
ต่อพ่วง (กบพ.) 



๔๘ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์

หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ          

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
วิธีค านวณ   
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่
สามารถแก้ไขและใช้งานได้ หารด้วยจํานวน
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด
ที่หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครส่งซ่อม 
คูณด้วย ๑๐๐ 

 ๓) เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ประสานงานติดตามหรือให้
ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศให้กับหน่วยงานอ่ืน* 
   

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเชื่อมโยงเว็บไซต์ 
(ผลลัพธ์) 
 
 

นิยาม 
- ความพึงพอใจของรับบริการหมายถึง

หน่วยงานอื่นที่ได้ร้องขอรับบริการ
เชื่อมโยงเว็บไซต์กับเว็บไซต์ของ
กรุงเทพมหานครแล้วได้แสดงความคิดเห็น
ว่า “พอใจ” “ไม่พอใจ” และอ่ืน ๆ ไว้ใน
ช่องแสดงความคิดเห็น 

- การเชื่อมโยงเว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์
กรุงเทพมหานครสามารถทําการเชื่อมโยง
เว็บไซต์ให้กับ ผู้ขอรับบริการได้ 

  

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ ๘๐ 
 

วิธีค านวณ   
จํานวนผู้รับบริการเชื่อมโยงเว็บไซต์ที่ระบุว่า
พอใจ คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยจํานวน
ผู้รับบริการเชื่อมโยงเว็บไซต์ทั้งหมด 
 

การให้ความอนุเคราะห์
เชื่อมโยงเว็บไซต์แก่หน่วยงาน
อ่ืน (กคพ.) 
 



๔๙ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์

หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ          

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
 ๔) ศึกษา วิเคราะห์ และ

พิจารณาความเป็นไปได้/ความ
เหมาะสมในการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงาน/ส่วนราชการใน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร* 
 
 

ร้อยละของคําขอที่ได้รับ
การศึกษาวิเคราะห์และ
พิจารณาความเป็นไปได้/ความ
เหมาะสมได้รับการพิจารณา
จากคณะกรรมการพิจารณา
ความเหมาะสมการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้  
(ผลผลิต) 

นิยาม 
ร้อยละของคําขอที่ได้รับการศึกษาวิเคราะห์และ
พิจารณาความเป็นไปได้/ความเหมาะสมได้รับ
การพิจารณาจากคณะกรรมการฯ จะได้ข้อยุติ
หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กําหนด 
 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ 
 
วิธีค านวณ 
จํานวนคําขอที่ได้รับการพิจารณา หรือเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ คูณด้วย ๑๐๐  หารด้วย 
(จํานวน   คําขอทั้งหมดที่ได้รับ บวกด้วย เรื่อง
คงค้างรับในปีงบประมาณ) 

กิจกรรมการศึกษา วิเคราะห์ 
และพิจารณาความเป็นไปได้/
ความเหมาะสมในการจัดหา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(กพพ.) 
  

 ๕) แก้ไขปัญหาการใช้งาน
ระบบโปรแกรมประยุกต์
ระบบงานต่างๆ* 
 
 

ร้อยละของจํานวนปัญหาการ
ใช้งานระบบโปรแกรม
ประยุกต์ระบบงานต่างๆ ที่
ได้รับการแก้ไข  
(ผลลัพธ์) 
  

 

นิยาม 
จํานวนปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรม
ประยุกต์ระบบงานต่างๆ ที่ได้รับการแก้ไข 
หมายถึง เมื่อผู้ใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ที่
สํานักและสํานักงานเขตใช้งานระบบโปรแกรม
แล้วเกิดปัญหาในการใช้งาน ได้มีหนังสือแจ้ง
มายัง กพพ. และเจ้าหน้าที่ของ กพพ. ได้
ดําเนินการแก้ไขปัญหาการใช้งานได้แล้วเสร็จ
ตามท่ีแจ้ง 
 

กิจกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้
งานระบบโปรแกรมประยุกต์
ระบบงานต่างๆ ตามที่
หน่วยงาน/ส่วนราชการมี
หนังสือขอแก้ไข  
(กพพ.) 



๕๐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์

หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ          

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ ๘๐ 
 

วิธีค านวณ 
จํานวนเรื่องท่ีแก้ไขแล้วเสร็จ คูณ ๑๐๐ หาร
ด้วยจํานวนเรื่องแจ้งปัญหาการใช้งานที่รับ
ทั้งหมด 

 ๖) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริการ
ประชาชน ( e – Service) * 
 
 
 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการการดาวน์โหลด
ข้อมูลแผนที่จากโปรแกรม
ประยุกต์สําหรับการให้บริการ
ข้อมูลแผนที่ 
(ผลลัพธ์) 
 
 

นิยาม 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฯ หมายถึง 
ผู้ใช้บริการที่ดาวน์โหลดข้อมูลแผนที่จาก
โปรแกรมประยุกต์ฯ ได้แสดงความคิดเห็นว่า 
“พอใจ” “ไม่พอใจ”ไว้ในช่องแสดงความคิดเห็น 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ ๗๐  
วิธีการค านวณ 
จํานวนของผู้เข้าใช้ระบบและตอบแบบสํารวจ
ระบุว่าพอใจคูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยจํานวน
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 

กิจกรรมการบริการแผนที่ 
(Map Service)  
(กสศ.) 

 

 

 

 

 



๕๑ 
 

ตาราง ๒ ค. ภารกิจสนับสนนุมิติที่ ๒ – ๔ ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี ของส านักงาน ก.ก.                              

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

๑. ส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่
ประชาชน  
 

๑) พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติ-
ราชการ** 
 

 

๑. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
(มิติที่ ๓.๑ ของ ผตร.) 

ตามท่ี ผตร.กําหนด 
 

๑. กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
ของสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
(สก.และทุกกอง) 

  ๒. ระดับความสําเร็จในการแก้ไข
เรื่องร้องเรียนจากประชาชน/
ผู้รับบริการ 

(มิติที่ ๓.๒ ของกองกลาง)                        

ตามท่ีกองกลางกําหนด 
 

๒. กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนของทุกส่วนราชการ           
(สก. และทุกกอง) 

 ๒) พัฒนาระบบการให้บริการ** ๓. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด 
(Best Service)                   
(มิติที่ ๓.๔ ของ สกก.) 

ตามท่ี สกก.กําหนด 
 

กิจกรรมการดําเนินงานเพ่ือให้บริการ    
ที่ดีที่สุด 

(กสศ.) 



๕๒ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

๒. เสริมสร้างให้บุคลากรของ
กรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้ง
ด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต และ
ความภาคภูมิใจเพ่ือร่วมพัฒนา
มหานครให้น่าอยู่ยั่งยืน  

๒) พัฒนาแหล่งข้อมูลที่เป็น
องค์ความรู้ให้แก่บุคลากร
อย่างต่อเนื่อง** 

 

๕. ระดับความสําเร็จของการ
สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้     
(มิติที่ 4.1 ของ สกก.) 

ตามท่ี สกก.กําหนด 
 

กิจกรรมรวบรวมองค์ความรู้เพ่ือ      
สร้าง สยป. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้     
(กยภ.) 

 

๓. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการแผนของกรุงเทพมหานคร  
 

๑) ปรับปรุงกระบวนการ
บริหารราชการประจําให้
เกื้อหนุนต่อการนํายุทธศาสตร์
และแผนงานด้านต่าง ๆ ไปสู่
การปฏิบัติ** 

๖. ร้อยละความสําเร็จของการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานด้วย
ระบบ lean 

(มิติที่ ๒.๑ ของ สกก.) 

ตามท่ี สกก.กําหนด 
 

กิจกรรมเพ่ือประสิทธิภาพการทํางาน 
ด้วยระบบ Lean                      
(กยบ.) 

 ๒) นํามาตรการราชการ 
ใสสะอาดมาใช้ให้มี
ประสิทธิภาพ** 

๗. ร้อยละของผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนกลยุทธ์การสร้างราชการ
ใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร 
(มิติที่ ๓.๓ ของ ผตร.และ
สํานักงาน ก.ก.) 

ตามท่ี ผตร.กําหนด 
 

๑. กิจกรรมตามแผนดําเนินงานราชการ
ใสสะอาดของสํานักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล                              
(สก. และทุกกอง) 



๕๓ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

๘. ความมีประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบหรือแก้ไขเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของหน่วยงาน                     
(มิติที่ ๔.๒ (๑) ของ สกก.) 

ตามท่ี สกก.กําหนด 
 

๒. กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของทุกส่วนราชการในสํานัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล           
(สก.) 

๙. การพิจารณาจํานวนเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 
(มิติที่ ๔.๒ (๒) ของ สกก.) 

ตามท่ี สกก.กําหนด 
 

๓. กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของทุกส่วนราชการในสํานัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล           
(สก.) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

๑๐. ร้อยละของความสําเร็จการ
ดําเนินการสร้างเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมแก่บุคลากรภายใน
หน่วยงาน                        
(มิตทิี่ ๔.๓ ของ สกก.) 

ตามท่ี สกก.กําหนด 
 

๔. กิจกรรม ส.สะอาดใจ                
(สก. และทุกกอง) 

 

๑๑. ร้อยละของความสําเร็จของ
ผลการดําเนินการกิจกรรม ๕ ส
(มิติที่ ๔.๔ ของ ผตร.) 

ตามท่ี ผตร.กําหนด 
 

๕. กิจกรรม ๕ ส ของสํานักยุทธศาสตร์
และประเมินผล                          
(สก. และทุกกอง) 



๕๔ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

  ๑๒. ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน         
(มิติที่ ๒.๔ ของ สตน.) 

ตามท่ี สตน.กําหนด 
 

 กิจกรรมการจัดทําระบบบริหาร     
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน            
(สก. และทุกกอง) 

 

๔. บริหารจัดการการเงินการคลัง
ของกรุงเทพมหานครในภาพรวม 
ด้วยการบริหารการจัดเก็บรายได้ 
การงบประมาณของ
กรุงเทพมหานครอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๑) พัฒนาการเบิกจ่ายเงินตาม
แผนงบประมาณประจําปีให้
รวดเร็วเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การเบิกจ่ายเงิน** 

 

๑๓. ร้อยละของความสําเร็จของ
การก่อหนี้ผูกพัน                       
(มิติที่ ๒.๒.๑ ของ สงม.) 

ตามท่ี สงม.กําหนด 
 

๑. กิจกรรมการตดิตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี (ความสําเร็จของ
การก่อหนี้ผูกพัน)                        
(สก. และทุกกอง) 

  ๑๔. ร้อยละของความสําเร็จของ
การเบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวม                          
(มิติที่ ๒.๒.๒ ของ สงม.) 

 

ตามท่ี สงม.กําหนด 
 

๒. กิจกรรมการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี (ความสําเร็จของ
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม)  
(สก. และทุกกอง) 



๕๕ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

๒) พัฒนาการจัดทํางบการเงิน
ของกรุงเทพมหานคร** 

๑๕. ร้อยละของความสําเร็จของ
การจัดทํางบการเงินถูกต้อง   
(มิติที่ ๒.๓.๑ ของ สนค.) 

ตามท่ี สนค.กําหนด 
 

๓. กิจกรรมการบันทึกรายการบัญชีและ
การจดัทํางบการเงินของสํานัก-
ยุทธศาสตร์และประเมินผล            
(สก. และทุกกอง) 

๑๖. ร้อยละของความสําเร็จของ
การจัดทํารายงานบัญชีมูลค่า
ทรัพย์สินประจําปี ๒๕๕๕ 
ถูกต้อง                           
(มิติที่ ๒.๓.๒ ของ สนค.) 

ตามท่ี สนค.กําหนด 
 

๔. กิจกรรมการจัดทําบัญชีเปรียบเทียบ
มูลค่าทรัพย์สินของสํานักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล   (สก. และทุกกอง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

ตาราง 2 ง. ภารกิจที่ด าเนินการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนแม่บทการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกรุงเทพมหานคร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
โครงการ/ผู้รับผิดชอบ 

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดําเนินกิจกรรม 
(ประเด็นยุทธ์ที่ 3.1.1) 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
ดําเนินการด้านเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างบูรณาการร่วมกับรัฐบาล 
ส่วนราชการ และภาคส่วนต่างๆ 
ของสังคม  

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่นําแผนแม่บท
การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของกรุงเทพมหานครไปสู่
การปฏิบัติ 

นิยาม 
การนําแผนแม่บทการใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
กรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ 
หมายถงึ หน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครจัดทําโครงการ/
กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผน
แม่บทฯ และบรรจุลงใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปี   
พ.ศ.๒๕๕๖ ของหน่วยงาน  
 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ 
 
วิธีค านวณ 
จํานวนหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่มีโครงการ/
กิจกรรมสอดคล้องกับแผน 
แม่บทฯ คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วย 
จํานวนหน่วยงานในสังกัด กทม.
ทั้งหมด (๗๗ หน่วย) 

การติดตามผลการนําแผนแม่บทการใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
กรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ                      
(กยค.) 

 



๕๗ 
 

ตารางท่ี 3  โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ตาม แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2556 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
***ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
ตามแผนฯ  

จํานวน
งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ส่วน
ราชการ

รับผิดชอบ 
๑ โครงการจัดทําแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) 
ป ๕.๑ ๒๔,๓0๐,๐๐๐ กทม. กยบ. 

๒ โครงการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการ 
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ป ๕.๑ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ กทม. กยล. 

๓ โครงการศึกษาเปรียบเทียบการเข้าร่วมยูโร
โซน และ เออีซี 

ป ๕.๑ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ กทม. กยล. 

๔ โครงการศึกษาและพัฒนาสารสนเทศเพ่ือ
บริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 

ป ๕.๑ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ กทม. กยล. 

๕ โครงการวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัดด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กรุงเทพมหานคร 

ป ๕.๑ ๗,๐๐๐,๐๐๐ กทม. กยล. 

๖ โครงการศึกษาวิจัยปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการ 
กรุงเทพมหานครพร้อมพัฒนาปรับปรุง
ตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ป ๕.๑ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ กทม. กยล. 

๗ โครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมที่กรุงเทพมหานครได้รับจากการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเพ่ิมขีด
ความสามารถของบุคลากรกรุงเทพมหานคร
และประชาคม 

ป ๕.๑ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ กทม. กยม. 

๘ โครงการส่งเสริมความรู้การตรวจสอบ 
ความมั่นคงแข็งแรงจากแผ่นดินไหว    
ความปลอดภัยจากอัคคีภัยของอาคารสูง  
ในกรุงเทพมหานคร 

ป ๕.๑ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ กทม. กยม. 

๙ โครงการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นแกนกลาง 
สําหรับบุคลากรด้านยุทธศาสตร์และ
แผนงานและด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ป 5.๑ ๘,๐๐๐,๐๐๐ กทม. กยล. 

๑๐ เผยแพร่ข้อมูลสถิติพ้ืนฐานของกรุงเทพ-   
มหานครทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร 

ป ๕.๑ - - กยบ.  



๕๘ 
 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
***ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
ตามแผนฯ  

จํานวน
งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ส่วน
ราชการ

รับผิดชอบ 
๑๑ การจัดทําหนังสือสถิติประจําปีของ กทม. ป ๕.๑ ๔๖๐,๐๐๐ กทม. กยบ. 

๑๒ โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่สํานักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ 

ป ๕.๓ 1,๑๒๕,๗๐๐ กทม. สก. 

๑๓ โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนของกรุงเทพมหานคร
ประจําปี ๒๕๕๖ 

ป ๕.๓ 1,8๓๕,๔๐๐ กทม. สก. 

๑๔ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาความ
ชํานาญในการวางแผน ณ เมืองนาโกยา 
ประเทศญี่ปุ่น 

ป ๕.๓ ๑,๖๐๐,๐๐๐ กทม. กยบ. 

๑๕ โครงการศึกษาดูงานการบริหารปกครอง
ส่วนท้องถิน่และความสงบเรียบร้อย 

ป ๕.๓ ๓,๐๐๐,๐๐๐ กทม. กยม. 

๑๖ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการงาน
เชิงยุทธศาสตร์ตามวิธีการของระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานให้สอดคล้อง
กับแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

ป ๕.๓ ๘,๐๐๐,๐๐๐ กทม. กยม. 

๑๗ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลในการ
ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างวิทยากรมืออาชีพ 

ป ๕.๓ 2๐๔,๔๐๐ กทม. กยล. 
 

๑๘ โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของสํานัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง  

ป 5.๓ 191,400 กทม. กยล. 

๑๙ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและเสริมสร้าง
ทักษะด้านการจัดการแบบบูรณาการเพ่ือ
เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  

ป 5.๓ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ กทม. กยล. 

๒๐ โครงการศึกษาดูงานด้านสารสนเทศ ป 5.๓ ๓,๐๐๐,๐๐๐ กทม. กสศ. 



๕๙ 
 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
***ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
ตามแผนฯ  

จํานวน
งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ส่วน
ราชการ

รับผิดชอบ 
๒๑ กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมร่วมกับ

คณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะ
ทํางานฯ/ระดับรัฐบาล และหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน  

ป ๕.๔ - - กยค. 

๒๒ กิจกรรมปรับปรุงเกณฑ์ชี้วัดและตัวชี้วัดใน
การประเมินการจัดบริการสาธารณะของ 
กทม.(ภารกิจถ่ายโอนตามแผนฯ) และให้
หน่วยงานของ กทม. รายงานข้อมูลตาม
ตัวชี้วัดที่กําหนด 

ป ๕.๔ ๒๐,๐๐๐ กทม. กยค. 

๒๓ โครงการจัดทําแผนบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙      
และการนําแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

ป ๕.๖ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ กทม. กยบ. 
 

๒๔ กิจกรรมการติดตามผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําปี 

ป ๕.๖ - - กยบ.กยม. 
กยล.กยภ.

กยค. 
๒๕ กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประจําปีของหน่วยงาน 
ป ๕.๖ - - กยบ. กยม. 

กยล.กยภ. 
กยค. 

๒๖ โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
ชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการบริหารตาม
นโยบายของกรุงเทพมหานคร 

ป ๕.๖ ๑,๔๑๓,๐๐๐ กทม. กยบ. 

๒๗ กิจกรรมติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ กทม. (DailyPlans) และ
นําเสนอผู้บริหาร กทม. สั่งการให้หน่วยงาน
นําไปใช้และเร่งรัดติดตามผล 

ป ๕.๖ ๔๖๓,๐๐๐ กทม. กยบ. กยภ. 
กยค. กยล.  
กยม. กสศ. 

๒๘ กิจกรรมการติดตามข้อมูลสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน (ระยะที่ ๒) 

ป ๕.๑ - - กยภ. 

๒๙ กิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของกรุงเทพมหานคร 

ป ๕.๖ - - กยบ. กยม. 
กยล.กยภ.

กยค.  
๓๐ กิจกรรมการติดตามผลการนําแผนแม่บท

การใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
กรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงานส่วนราชการกรุงเทพมหานคร 

ป ๕.๖ - - กยค. 

๓๑ โครงการคลังข้อมูลกลาง (BMA Data 
Warehouse) (ต่อเนื่อง ปีงบฯ ๕๖-๕๗) 

ป ๕.๗ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ 
 

กทม. กพพ. 
 



๖๐ 
 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
***ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
ตามแผนฯ  

จํานวน
งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ส่วน
ราชการ

รับผิดชอบ 
๓๒ โครงการพัฒนาระบบศูนย์สั่งการ

กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๑  
ป ๕.๗ ๔๑,๔๐๐,๐๐๐ กทม. กสศ. 

๓๓ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรักษา
ความปลอดภัยระบบสารสนเทศของ
กรุงเทพมหานคร(ต่อเนื่อง ปีงบฯ ๕๖-๕๗) 

ป ๕.๗       ๑๗,๒๐๐,๐๐๐ กทม. กพพ. 

๓๔ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

ป ๕.๗ ๒๑๔,๓๐๐ กทม. กสศ. 
 

๓๕ โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสําหรับผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง 

ป ๕.๗ ๑,๔๗๙,๗๕๐ กทม. กสศ. 
 

๓๖ โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่
ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (COM-03) 

ป ๕.๗ ๒๙๒,๕๐๐ กทม. กพพ. 
 

๓๗ โครงการฝึกอบรมโปรแกรมพจนานุกรม
กรุงเทพมหานคร (Data Dictionary) 

ป ๕.๗ ๒๑,๓๐๐ กทม. กพพ. 
 

๓๘ โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูลและข่ายงาน
ระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร
(MIS) 

ป ๕.๗ ๔๔๕,๑๐๐ กทม. กพพ. 
 

๓๙ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง
(BMA GIS ONLINE)  

ป ๕.๗ ๑๒๖,๐๕๐ กทม. กสศ. 

๔๐ กิจกรรมตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลใน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ทุก ๑๕ วัน 

ป ๕.๗ - - กสศ. 

๔๑ กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของ 
สยป. ทุก ๑๕ วัน 

ป ๕.๗ - - กคพ. 

๔๒ กิจกรรมจัดทําวารสารของสํานักยุทธศาสตร์
และประเมินผล  

ป ๕.๖ ๔๒๐,๐๐๐ กทม. สก.สยป. 
และทุกกอง 

๔๓ โครงการจัดทําหนังสือเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

ป ๕.๖ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ กทม. กยล. 

 รวมงบประมาณรวม  ๒๙๗,๒๑๑,๙๐๐ กทม. สยป. 

 
หมายเหตุ *** หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

รวมโครงการ/กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ จํานวน.........๔๓......โครงการ/กิจกรรม 
-ใช้งบประมาณในการดําเนินการ รวม......๓๔.....โครงการ/กิจกรรม เป็นเงิน....๒๙๗,๒๑๑,๙๐๐...บาท 
-ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินการ รวม..........๙.......โครงการ/กิจกรรม 



๖๑ 
 

ตารางท่ี 4  โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจประจ าตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2556  ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
***ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ 

จํานวน
งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ส่วนราชการ
รับผิดชอบ 

๑ กิจกรรมการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําปี  

ป ๕.๖ - - กยบ.กยม. 
กยล.กยภ. 

กยค.  
๒ กิจกรรมการตรวจแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปีของหน่วยงาน 
ป ๕.๖ - - กยบ.กยม. 

กยล.กยภ. 
กยค. 

๓ กิจกรรมการติดตามและประเมินผล
โครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย      
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ป ๕.๖ - - กยบ. กยม.ก
ยล.กยภ.กยค. 

๔ การควบคุมดูแล ซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่าย  

ป ๕.๗ - - กคพ.  

๕ การให้บริการซ่อมแซมและบํารุงรักษา
ไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วง 

ป ๕.๗ - - กบพ. 

๖ การให้ความอนุเคราะห์เชื่อมโยง
เว็บไซต์แก่หน่วยงานอ่ืน 

ป ๕.๗ - - กคพ. 

๗ การศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณา
ความเป็นไปได้/ความเหมาะสมในการ
จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ป ๕.๗ - - กพพ. 
กสศ. 

 
๘ การแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ

โปรแกรมประยุกต์ระบบงานต่างๆ 
ตามท่ีหน่วยงาน/ส่วนราชการมีหนังสือ
ขอแก้ไข 

ป ๕.๗ - - กพพ. 
 

 

๙ กิจกรรมการบริการแผนที่ (Map 
Service)  

ป ๕.๗ - - กสศ. 
 

งบประมาณรวม  - -  
 

หมายเหตุ *** หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําปี  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
รวมโครงการ/กิจกรรมภารกิจประจํา จํานวน.......๙........โครงการ/กิจกรรม 
 
-ใช้งบประมาณในการดําเนินการ รวม.......-...........โครงการ/กิจกรรม เป็นเงิน....-.......บาท 
 
-ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินการ รวม.........๙..................โครงการ/กิจกรรม 



๖๒ 
 

ตารางท่ี ๕  โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจในมิติ ๒-๔ ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2556  ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
***ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ 

จํานวน
งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ส่วนราชการ
รับผิดชอบ 

๑ กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
ของสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
 

ป ๕.๒ - - สก.และ 
ทุกกอง 

๒ กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนของทุกส่วนราชการ            

ป ๕.๒ - - สก.และ 
ทุกกอง 

๓ กิจกรรมการดําเนินงานเพ่ือให้บริการ  
ที่ดีที่สุด (Best Service)                    

ป ๕.๒ - - กสศ. 

๔ กิจกรรมรวบรวมองค์ความรู้เพ่ือ   
สร้าง สยป. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ป ๕.๖ - - กยภ. 

๕ การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานด้วย
ระบบ lean 

ป ๕.๖ - - กยบ. 

๖ กิจกรรมตามแผนดําเนินงานราชการ 
ใสสะอาดของสํานักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล                         

ป ๕.๖ - - สก.และ 
ทุกกอง 

๗ กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของทุกส่วนราชการใน
สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล            

ป ๕.๖ - - สก.และ 
ทุกกอง 

๘ กิจกรรม ส.สะอาดใจ               ป ๕.๖ - - สก.และ 
    ทุกกอง 

๙ กิจกรรม ๕ ส ของสํานักยุทธศาสตร์
และประเมินผล                           

ป ๕.๖ - - สก.และ 
    ทุกกอง 

๑๐ กิจกรรมการจัดทําระบบบริหาร   
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน             

ป ๕.๖ - - สก.และ 
    ทุกกอง 

๑๑ กิจกรรมการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี (ความสําเร็จของ
การก่อหนี้ผูกพัน)                         

ป ๕.๕ - - สก.และ 
    ทุกกอง 



๖๓ 
 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
***ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ 

จํานวน
งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ส่วนราชการ
รับผิดชอบ 

๑๒ กิจกรรมการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี (ความสําเร็จของ
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม)   

ป ๕.๕ - - สก.และ 
    ทุกกอง 

๑๓ กิจกรรมการบันทึกรายการบัญชีและ
การจัดทํางบการเงินของสํานัก-
ยุทธศาสตร์และประเมินผล             

ป ๕.๕ - - สก.และ 
    ทุกกอง 

๑๔ กิจกรรมการจัดทําบัญชีเปรียบเทียบ
มูลค่าทรัพย์สินของสํานักยุทธศาสตร์
และประเมินผล    

ป ๕.๕ - - สก.และ 
    ทุกกอง 

 งบประมาณรวม  - -  

 
หมายเหตุ *** หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําปี  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
รวมโครงการ/กิจกรรมภารกิจประจํา จํานวน.....๑๔..........โครงการ/กิจกรรม 
-ใช้งบประมาณในการดําเนินการ รวม.......-...........โครงการ/กิจกรรม 
-ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินการ รวม..........๑๔.................โครงการ/กิจกรรม 



๖๔ 
 

ตารางท่ี ๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
 

ชื่อโครงการ โครงการจัดทําแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) (กยบ.) 
ตัวชี้วัดโครงการ  ร้อยละ ๗๐ ของความสําเร็จในการจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕)     

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน  
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

1. เตรียมการและขออนุมัติดําเนินโครงการ 5 5             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและกําหนดขอบข่ายการดําเนินงาน
การจ้างที่ปรึกษา (TOR) 

5 10             

3. ดําเนินการจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
ภาครัฐหรือเอกชนที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ 

5 15             

4. ขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาจัดทําสัญญาจ้างที่ปรึกษาและแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ 

5 20             

5. ที่ปรึกษาดําเนินการตามสัญญาจ้างและส่งมอบงาน (ร่าง
แผนฯ ฉบับสมบูรณ์) ตามกําหนด 

50 70             

6. นําร่างแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๕๖-๒๕๗๕) เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบและประกาศใช้ 

20 90             

7. จัดทําและพิมพ์หนังสือแผน ฯ รวมทั้งผลิตแผ่นบันทึกข้อมูล
ในรูปดิจิตัลไฟล์ โดยที่ปรึกษา 

5 95             

8. ประเมินผลโครงการและจัดทํารายงานเสนอคณะผู้บริหาร
ตามลําดับ เป็นระยะ ๆ 

5 100             

รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             



๖๕ 
 

ชื่อโครงการ โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการบริหารตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร (กยบ.) 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของจํานวนข้อเสนอแนะสําคัญท่ีพบจากผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานได้รับ 
 ทราบและนําไปสู่การปฏิบัติ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความ 
ก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

๑. ประสานและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ            
เรื่องท่ีจะดําเนินการสํารวจ                                

๑๐ ๑๐             

2. วางแผนและดําเนินการร่วมกับที่ปรึกษา
โครงการฯ ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํา
แบบสอบถาม เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์                                                  

๒๐ ๓๐             

3. สนับสนุนที่ปรึกษาโครงการฯ เกี่ยวกับข้อมูลต่าง 
ๆ ของ กรุงเทพมหานคร เอกสารอ้างอิง และ
หนังสือชี้แจงต่าง ๆ เพ่ือดําเนินการเกี่ยวกับการ
เก็บข้อมูลในการสํารวจ พร้อมทั้งกํากับ ดูแล       

๒๐ ๕๐             

4. ตรวจสอบผลการวิเคราะห์จากท่ีปรึกษา
โครงการฯ                             

๑๐ ๖๐             

5. ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการฯ นําเสนอผลการ
วิเคราะห์ต่อผู้บริหารตามลําดับจนถึง 
การประชุมคณะผู้บริหารฯ                                            

๕ ๖๕             

6. สรุปผลการสํารวจพร้อมนําข้อมูลการวิเคราะห์ที่
ได้มาเพ่ือดําเนินการตามขบวนการ 
ต่อในส่วนที่เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของ

๕ ๗๐             



๖๖ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความ 
ก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
7. นําเสนอผลการสํารวจและเผยแพร่แก่หน่วยงาน

ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครเกี่ยวข้องและสรุป
ข้อเสนอแนะจากประชาชนกรุงเทพมหานคร
พร้อมประสานแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือ
รับทราบและดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ                                   

๑๐ ๘๐             

8. ติดตามความก้าวหน้าของแต่ละหน่วยงานในการ
ปรับปรุง/แก้ไขตามข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่สํานัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลประสานแจ้งเพ่ือ
ทราบและรวบรวมผลการปรับปรุง/แก้ไข 

๑๕ ๙๕             

9. รวบรวมความก้าวหน้าของการดําเนินงาน และ
รายงาน จาก ๕๐ เขต                                      
 

๕ ๑๐๐             

รวม ๙ ขั้นตอน คิดเป็น ๑๐๐ ๑๐๐             

 
 
 
 



๖๗ 
 

อโครงการ โครงการวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร (กยล.) 
ตัวชี้วัดโครงการ  กรุงเทพมหานครมีตัวชี้วัดและแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียน     

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ
ขั้นตอน (ร้อย

ละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

1. เตรียมการและขออนุมัติดําเนินโครงการ 10 10             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและกําหนดขอบข่ายการดําเนินงาน
การจ้างที่ปรึกษา (TOR) 

10 20             

3. ดําเนินการจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
ภาครัฐหรือเอกชนที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ 

5 25             

4. ขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาจัดทําสัญญาจ้างที่ปรึกษาและแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ 

5 30             

5. ที่ปรึกษาดําเนินการตามสัญญาจ้างและส่งมอบรายงานผล
การศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) 

15 45             

6. ที่ปรึกษาดําเนินการตามสัญญาจ้างและส่งมอบรายงานผล
การศึกษาระยะกลาง (Interim Report) 

20 65             

7. ที่ปรึกษาดําเนินการตามสัญญาจ้างและส่งมอบรายงานผล
การศึกษาฉบับสุดท้าย ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

30 95             

8. ดําเนินการตรวจรับและประเมินผลโครงการและจัดทํา
รายงานเสนอคณะผู้บริหารตามลําดับ  

5 100             

รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 

 



๖๘ 
 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นแกนกลางสําหรับบุคลากรด้านยุทธศาสตร์และแผนงานและบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กยล.) 
ตัวชี้วัดโครงการ  กรุงเทพมหานครมีแผนการฝึกอบรมและหลักสูตรที่เป็นแกนกลางในการพัฒนาบุคลากรด้านยุทธศาสตร์และแผนงานและบุคลากรด้านสาธารณสุขและ 
                     สิ่งแวดล้อม     

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ
ขั้นตอน (ร้อย

ละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

1. เตรียมการและขออนุมัติดําเนินโครงการ 10 10             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและกําหนดขอบข่ายการดําเนินงาน
การจ้างที่ปรึกษา (TOR) 

10 20             

3. ดําเนินการจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
ภาครัฐหรือเอกชนที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ 

5 25             

4. ขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาจัดทําสัญญาจ้างที่ปรึกษาและแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ 

5 30             

5. ที่ปรึกษาดําเนินการตามสัญญาจ้างและส่งมอบรายงานผล
การศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) 

15 45             

6. ที่ปรึกษาดําเนินการตามสัญญาจ้างและส่งมอบรายงานผล
การศึกษาระยะกลาง (Interim Report) 

20 65             

7. ที่ปรึกษาดําเนินการตามสัญญาจ้างและส่งมอบรายงานผล
การศึกษาฉบับสุดท้าย ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

30 95             

8. ดําเนินการตรวจรับและประเมินผลโครงการและจัดทํา
รายงานเสนอคณะผู้บริหารตามลําดับ  

5 100             

รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 



๖๙ 
 

ชื่อโครงการ โครงการศึกษาและพัฒนาสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร (กยล.) 
ตัวชี้วัดโครงการ  กรุงเทพมหานครมีผลการศึกษาและสารสนเทศต้นแบบเพ่ือบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร     

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ
ขั้นตอน (ร้อย

ละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

1. เตรียมการและขออนุมัติดําเนินโครงการ 10 10             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและกําหนดขอบข่ายการดําเนินงาน
การจ้างที่ปรึกษา (TOR) 

10 20             

3. ดําเนินการจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
ภาครัฐหรือเอกชนที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ 

5 25             

4. ขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาจัดทําสัญญาจ้างที่ปรึกษาและแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ 

5 30             

5. ที่ปรึกษาดําเนินการตามสัญญาจ้างและส่งมอบรายงานผล
การศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) 

15 45             

6. ที่ปรึกษาดําเนินการตามสัญญาจ้างและส่งมอบรายงานผล
การศึกษาระยะกลาง (Interim Report) 

20 65             

7. ที่ปรึกษาดําเนินการตามสัญญาจ้างและส่งมอบรายงานผล
การศึกษาฉบับสุดท้าย ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

30 95             

8. ดําเนินการตรวจรับและประเมินผลโครงการและจัดทํา
รายงานเสนอคณะผู้บริหารตามลําดับ  

5 100             

รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 



๗๐ 
 

     ชื่อโครงการ   การศึกษาวิจัยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
     ตัวชี้วัดโครงการ ข้อเสนอแนวความคิดในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
พ.ศ.๒๕๕5 -พ.ศ.๒๕๕6 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
ขั้นที่ ๑  การจัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ                                ร้อยละ ๑๐ 
ขั้นที่ ๒  ขออนุมัติในหลักการให้ดําเนินโครงการ                       ร้อยละ  ๕ 

       

ขั้นที่ ๓  แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดขอบข่ายการจ้าง (TOR)        ร้อยละ ๑๐ 
ขั้นที่ 4  ขออนุมัติเงินประจํางวด                                           ร้อยละ ๑๐ 
ขั้นที่ ๕  แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจ้าง                            ร้อยละ ๑๐ 

 

ขั้นที่ ๖  ดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงพร้อมอนุมัติจ้างฯ       ร้อยละ ๑๐          
ขั้นที่ ๗  ผู้รับจ้างดําเนินการส่งร่างเนื้อหาหลักสูตร   ร้อยละ  ๕ 

 

ขั้นที่ ๘  ผู้รับจ้างดําเนินการตามโครงการ ร้อยละ ๓๐  
ขั้นที่ ๙  ผู้รับจ้างประมวลผลการดําเนินโครงการ ร้อยละ  ๕ 
           พร้อมนําเสนอแนวความคิดในการบริหาร 
           จัดการสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน            
ขั้นที่ ๑๐ ประเมินผลโครงการ                                              ร้อยละ  ๕                          

 

                                                              
                                                          รวมทั้งสิ้น      ร้อยละ 100
  

 

  
 

 



๗๑ 
 

 
      ชื่อโครงการ   การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและเสริมสร้างทักษะด้านการจัดการแบบบูรณาการ เพื่อเตรียมความพร้อมการ 
                        เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
       ตัวชี้วัดโครงการ พัฒนาศักยภาพในการคิดวิเคราะห์และเสริมสร้างทักษะด้านการจัดการแบบบูรณาการ ในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
พ.ศ.๒๕๕5 -พ.ศ.๒๕๕6 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
ขั้นที่ ๑  การจัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ                                ร้อยละ ๑๐ 
ขั้นที่ ๒  ขออนุมัติในหลักการให้ดําเนินโครงการ                       ร้อยละ  ๕ 

       

ขั้นที่ ๓  แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดขอบข่ายการจ้าง (TOR)        ร้อยละ ๑๐ 
ขั้นที่ 4  ขออนุมัติเงินประจํางวด                                           ร้อยละ ๑๐ 
ขั้นที่ ๕  แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจ้าง                            ร้อยละ ๑๐ 

 

ขั้นที่ ๖  ดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงพร้อมอนุมัติจ้างฯ       ร้อยละ ๑๐          
ขั้นที่ ๗  ผู้รับจ้างดําเนินการส่งร่างเนื้อหาหลักสูตร   ร้อยละ  ๕ 

 

ขั้นที่ ๘  ผู้รับจ้างดําเนินการตามโครงการ ร้อยละ ๓๐  
ขั้นที่ ๙  ผู้รับจ้างประมวลผลการดําเนินโครงการ ร้อยละ  ๕ 
           พร้อมนําเสนอผลการพัฒนาศักยภาพฯ            
ขั้นที่ ๑๐ ประเมินผลโครงการ                                              ร้อยละ  ๕                          

 

                                                              
                                                          รวมทั้งสิ้น      ร้อยละ 100
  

 

  
 



๗๒ 
 

   ชื่อโครงการ   การศึกษาเปรียบเทียบการเข้าร่วมยูโรโซน และ เอ อี ซี 
       ตัวชี้วัดโครงการ ข้อเสนอแนวความคิดในการเปรียบเทียบการเข้าร่วมยูโรโซน และ เอ อี ซี 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
พ.ศ.๒๕๕5 -พ.ศ.๒๕๕6 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
ขั้นที่ ๑  การจัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ                                 ร้อยละ ๑๐ 
ขั้นที่ ๒  ขออนุมัติในหลักการให้ดําเนินโครงการ                       ร้อยละ  ๕ 

       

ขั้นที่ ๓  แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดขอบข่ายการจ้าง (TOR)        ร้อยละ ๑๐ 
ขั้นที่ 4  ขออนุมัติเงินประจํางวด                                           ร้อยละ ๑๐ 
ขั้นที่ ๕  แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจ้าง                            ร้อยละ ๑๐ 

 

ขั้นที่ ๖  ดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงพร้อมอนุมัติจ้างฯ       ร้อยละ ๑๐          
ขั้นที่ ๗  ผู้รับจ้างดําเนินการส่งร่างข้อเสนอในการดําเนินการ   ร้อยละ  ๕ 

 

ขั้นที่ ๘  ผู้รับจ้างดําเนินการตามโครงการ ร้อยละ ๓๐  
ขั้นที่ ๙  ผู้รับจ้างประมวลผลการดําเนินโครงการ ร้อยละ  ๕ 
           พร้อมนําเสนอแนวความคิดในการเปรียบเทียบการ 
           เข้าร่วมยูโรโซน และ เอ อี ซี            
ขั้นที่ ๑๐ ประเมินผลโครงการ                                              ร้อยละ  ๕                          

 

                                                              
                                                          รวมทั้งสิ้น      ร้อยละ 100
  

 

  
 



๗๓ 
 

  ชื่อโครงการ   การศึกษาวิจัยปัญหาที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการกรุงเทพมหานครพร้อมพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขและ 
                        สิ่งแวดล้อม 
      ตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการพัฒนาหรือปรับปรุงแล้ว 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
พ.ศ.๒๕๕5 -พ.ศ.๒๕๕6 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
ขั้นที่ ๑  การจัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ                                 ร้อยละ ๑๐ 
ขั้นที่ ๒  ขออนุมัติในหลักการให้ดําเนินโครงการ                       ร้อยละ  ๕ 

       

ขั้นที่ ๓  แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดขอบข่ายการจ้าง (TOR)        ร้อยละ ๑๐ 
ขั้นที่ 4  ขออนุมัติเงินประจํางวด                                           ร้อยละ ๑๐ 
ขั้นที่ ๕  แต่งตัง้คณะกรรมการดําเนินการจ้าง                            ร้อยละ ๑๐ 

 

ขั้นที่ ๖  ดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงพร้อมอนุมัติจ้างฯ       ร้อยละ ๑๐          
ขั้นที่ ๗  ผู้รับจ้างดําเนินการส่งร่างข้อเสนอในการดําเนินการ   ร้อยละ  ๕ 

 

ขั้นที่ ๘  ผู้รับจ้างดําเนินการตามโครงการ ร้อยละ ๓๐  
ขั้นที่ ๙  ผู้รับจ้างประมวลผลการดําเนินโครงการ ร้อยละ  ๕ 
           พร้อมนําเสนอตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
          ที่ผ่านการพัฒนาหรือปรับปรุงแล้ว 
ขั้นที่ ๑๐ ประเมินผลโครงการ                                              ร้อยละ  ๕                          

 

                                                              
                                                          รวมทั้งสิ้น      ร้อยละ 100
  

 

  
 
        



๗๔ 
 

         ชื่อโครงการ   การจัดท าหนังสือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
         ตัวชี้วัดโครงการ หนังสือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ เล่ม 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
พ.ศ.๒๕๕5 -พ.ศ.๒๕๕6 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
ขั้นที่ ๑  การจัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ                                 ร้อยละ ๑๐ 
ขั้นที่ ๒  ขออนุมัติในหลักการให้ดําเนินโครงการ                       ร้อยละ  ๕ 

       

ขั้นที่ ๓  แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดขอบข่ายการจ้าง (TOR)        ร้อยละ ๑๐ 
ขั้นที่ 4  ขออนุมัติเงินประจํางวด                                           ร้อยละ ๑๐ 
ขั้นที่ ๕  แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจ้าง                            ร้อยละ ๑๐ 

 

ขั้นที่ ๖  ดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงพร้อมอนุมัติจ้างฯ       ร้อยละ ๑๐          
ขั้นที่ ๗  ผู้รับจ้างดําเนินการส่งร่าง  ร้อยละ  ๕ 

 

ขั้นที่ ๘  ผู้รับจ้างส่งต้นฉบับพร้อมดําเนินการตามโครงการ ร้อยละ ๓๐  
ขั้นที่ ๙  ผู้รับจ้างจัดส่งหนังสือฯ พร้อมตรวจรับพัสดุ ร้อยละ  ๕
ขั้นที่ ๑๐ ดําเนินการแจกจ่ายหนังสือพร้อมประเมินผลโครงการ       ร้อยละ  ๕                          

 

                                                              
                                                          รวมทั้งสิ้น      ร้อยละ 100
  

 

  
 

 
 
 
 



๗๕ 
 

 
ชื่อกิจกรรม    การประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะทํางานฯ/ระดับรัฐบาล และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ถ่ายโอนเพ่ือรับมอบแนวทางการ

ดําเนินงานหรือติดตามความคืบหน้าที่  เกี่ยวกับการกระจายอํานาจและการปรับปรุงเกณฑ์ชี้วัดและตัวชี้วัดในการประเมินการจัดบริการสาธารณะของ กทม. 
ชื่อตัวชี้วัด      จํานวนครั้งทีเ่ข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะทํางานฯ/ที่เก่ียวข้องกับการ  กระจายอํานาจในระดับรัฐบาลและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับภารกิจที่ถ่ายโอน 

                 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน
ของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

- เข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ/คณะอนุ
กรรมการฯ/คณะทํางานฯ/ระดับรัฐบาล และหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน เพื่อรับมอบแนวทางการ
ดําเนินงานหรือติดตามความคืบหน้าที่เกี่ยวกับการกระจายอํานาจ 

๑๐๐ 
 

 

๑๐๐             

รวม 1 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
ชื่อโครงการ กิจกรรมปรับปรุงเกณฑ์ชี้วัดและตัวชี้วัดในการประเมินการจัดบริการสาธารณะของ กทม. (กยค.) 
  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

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

- กิจกรรมปรับปรุงเกณฑ์ชี้วัดและตัวชี้วัดในการประเมินการ
จัดบริการสาธารณะของ กทม.(ภารกิจถ่ายโอนตามแผนฯ) และ
ให้หน่วยงานของ กทม. รายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่กําหนด  

๑๐๐ ๑๐๐             



๗๖ 
 

รวม 1 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
ชื่อโครงการ  การติดตามผลการนําแผนแม่บทการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กยค.สยป.) 
ชื่อตัวชี้วัด    ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่นําแผนแม่บทการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เพ่ือขอข้อมูลตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

พ.ศ. 2554  ของทุกหน่วยงาน 
20 20             

2. ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
แผนแม่บทการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552-
2556 

30 50             

3. จัดเก็บข้อมูล และจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับแผนแม่บทการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552-2556 รอบ 
6 เดือน 

20 70             

4. จัดเก็บข้อมูล และจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับแผนแม่บทการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552-
2556ประจําปี 2555 

30 100             

รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 



๗๗ 
 

 
ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของกรุงเทพมหานครประจําปี พ.ศ.๒๕๕๖ (สก.) 
ตัวชี้วัดโครงการ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของกรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

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

1. จัดประชุมกําหนดแนวทางการดําเนินโครงการ 5 5             
2. จัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการและ

งบประมาณ 
3 8             

3. แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักสูตรโครงการ  2 10             
4. จัดทําหนังสือขอรายชื่อผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ 2 12             
5. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดําเนิน

โครงการและคําสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการตามโครงการ 

3 15             

6. ประสานวิทยากร กําหนดขอบเขตการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และข้อมูลวิชาการ 

10 25             

7. จัดเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 5 30             
8. ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาศึกษาดูงาน 50 80             
9. ประเมินผลและสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการนําเสนอ

ผู้บริหาร 
20 100             

รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
 
 
 



๗๘ 
 

 
ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลในการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างวิทยากรมืออาชีพ (กยล.สยป) 
ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กําหนด (ตัวชี้วัดของโครงการ) 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระเวลาดําเนินการ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สัปดาห์ที่ ๑ สัปดาห์ที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๓ สัปดาห์ที่ ๔ 
1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ และนํามาพิจารณากําหนด

หลักสูตรเพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ 
๑๐ ๑๐     

2. จัดทําแผนการบริหารโครงการ งบประมาณ และจัดทําปฏิทินการดําเนินการ
โครงการ  

๑๕ ๒๕     

3. จัดทําโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจ และขออนุมัติคําสั่ง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดําเนินงาน  

๑๐ ๓๕     

4. ประสานของรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ขออนุมัติคําสั่งให้ข้าราชการเข้ารับ
การฝึกอบรม 

๑๐ ๔๕     

5. ประสานงาน ติดต่อวิทยากรและทําหนังสือเรียนเชิญเป็นวิทยากรให้การ
ฝึกอบรม   

๑๕ ๖๐     

6. ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนที่กําหนด ๒๐ ๘๐     
7. ประเมินผลและติดตามผลโครงการฝึกอบรม ๑๐ ๙๐     
8. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ๑๐ ๑๐๐     

รวม 8 ขั้นตอน  คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐  ๑๐๐ ๑๐๐     
 
 
 
 



๗๙ 
 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการงบประมาณงานยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับระบบ 
                               งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  (กยม.) 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องานของ

ขั้นตอน  
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1  จัดทําโครงการ 5 ๕             
2  ขออนุมัติเงินงวด 20 ๒๕             
3  เสนอขอความเห็นชอบ 10 ๓๕             
4.  ดําเนินการตามโครงการ 55 ๙๐             
5.  สรุปผลการดําเนินการ - รายงานผู้บังคับบัญชา 10 ๑๐๐             
 100 ๑๐๐             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

 
ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาความชํานาญในการวางแผน ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น (กยบ.) 
ตัวชี้วัดโครงการ  ร้อยละ ๑๐๐ ของความสําเร็จในการดําเนินโครงการฯ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ ปี 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. 

1. เตรียมการและขออนุมัติดําเนินโครงการฯ ๕ ๕             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานเพ่ือดําเนินงานตาม

แนวทางของโครงการฯ 
๕ ๑๐             

3. ติดต่อประสานเพ่ือขอศึกษาดูงานในประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์และสหพันธ ์สาธารณรัฐเยอรมนีและ
ดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๒๐ ๓๐             

4. ขออนุมัติให้ข้าราชการไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ 
ตามท่ีกําหนด 

๑๐ ๔๐             

5. ติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แจ้งให้ข้าราชการไป
ทําหนังสือเดินทาง ตั๋วเครื่องบินฯ) 

๑๐ ๕๐             

6. เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถานที่ ตามวัน เวลาที่กําหนด ๔๐ ๙๐             
7. จัดทํารายงานและประเมินผลโครงการ ๑๐ ๑๐๐             

รวม ๗ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 ๑๐๐ ๑๐๐             
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

 
ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ของเจ้าหน้าที่สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

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

ขั้นตอนที่ ๑ สํานักงานเลขานุการขอตั้งงบประมาณประจําปี 
๒๕๕๖ 

15 15             

ขั้นตอนที่ ๒ ประสานส่วนราชการภายในสํานักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล เพ่ือสํารวจปัญหาของแต่ละส่วนราชการและ
พิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการดําเนินการสัมมนา 

15 30             

ขั้นตอนที่ ๓ ขออนุมัติโครงการสัมมนาฯ ขออนุมัติการเดินทาง 
และจัดทําคําสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าสัมมนา 

15 45             

ขั้นตอนที่ ๔ บริหารโครงการด้านแผน การดําเนินการ วิชาการ 
และการเงิน 

20 65             

ขั้นตอนที่ ๕ ดําเนินการสัมมนาตามกําหนด 20 85             
ขั้นตอนที่ ๖ ประเมินผลและรายงานผลการสัมมนาต่อผู้บริหาร
สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

15 100             

รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 100 100             
 
 
 



๘๒ 
 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่กรุงเทพมหานครได้รับจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเพ่ิมขีดความสามารถของ 

                          บุคลากรกรุงเทพมหานครและประชาคมกรุงเทพมหานครในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 

  ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 
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. 

๑. เสนอขออนุมตัิโครงการและขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการตามระเบียบ
ราชการ 

๑๐             

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อดําเนินงานตามแนวทางของ
โครงการ 

๑๐             

๓. จัดทําขอบเขตการดําเนินงาน ๑๐             

๔. ดําเนินการจ้างที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ หรือเป็นผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ให้ดําเนินการตามขอบเขตการ
ดําเนินงานโครงการตามข้อบัญญตัิกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพสัด ุ พ.ศ. ๒๕๓๘ โดย
วิธีตกลงราคา 

๒๐             

๕. ที่ปรึกษาดาํเนินการตามขอบเขตของการดาํเนินงาน  (TOR) ของโครงการและ
ระยะเวลาที่เสนอ 

๓๐             

๖. ติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานของที่ปรึกษา ๑๐             

๗. ดําเนินการตรวจรับพัสดจุากผูร้บัจ้าง ๕             



๘๓ 
 

๘. สรุปประเมินผลการดาํเนินโครงการและรายงานผลต่อผู้บังคับบญัชาตามลําดับ ๕             

ชื่อโครงการ โครงการจัดทําแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ และการนําแผนฯไปสู่การปฏิบัติ (กยบ.) 
ตัวชี้วัดโครงการ  ร้อยละ ๗๐ ของความสําเร็จในการดําเนินโครงการจัดทําแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ และการนําแผนฯไปสู่การปฏิบัติ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. เตรียมการและขออนุมัติดําเนินโครงการ 5 5           
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดขอบเขตการจ้างฯ        และ
จัดทํา TOR 

5 10           

3. ดําเนินการจ้างที่ปรึกษา ๕ ๒๐           
4. ขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาฯ และแต่งตั้งคณะกรรมตรวจรับฯ ๕ ๒๕           
5. ที่ปรึกษาฯ ดําเนินการตามสัญญา ๕๐ ๗๕           
6. คณะกรรมการพัสดุตรวจงานจ้างและตรวจรับพัสดุ ๑๐ ๘๕           
7. นําเสนอร่างแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
๒๕๕๖-๒๕๕๙ ต่อที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

5 ๙๐           

๘. ขอความเห็นชอบใช้ร่างแผนบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ จาก ผว.กทม. 

๕ ๙๕           

๙. ประเมินผลโครงการและจัดทํารายงานเสนอคณะผู้บริหาร
ตามลําดับ เป็นระยะ ๆ 

5 100           

รวม ๙ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100           
 
หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดําเนินการให้เป็นไปตามระยะของการเข้าดํารงตําแหน่งของ ผว.กทม. (ที่มาจากการเลือกตั้งในปี ๒๕๕๖) 
 



๘๔ 
 

 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  กิจกรรมการติดตามข้อมูลด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (กยภ.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงานตามโครงการ 
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. 

ขั้นตอนท่ี ๑   การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกีย่วกับระบบข้อมูลด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
ขั้นตอนท่ี ๒   การประชุมเพื่อกําหนดรูปแบบและแนวทางในการตดิตามข้อมลูด้าน                       
สาธารณูปโภคพื้นฐาน                                                                                                                     

ขั้นตอนท่ี ๓   ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจในการดําเนินงาน และ                      
แนวทางในการประสาน ติดตามขอ้มูล                                                                                               

ขั้นตอนท่ี ๔  ติดตาม และรวบรวมด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง                         

ขั้นตอนท่ี ๕  สรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมลูที่ไดจ้ากการติดตาม                                                 

ขั้นตอนท่ี ๖  จัดทํารายงานผลการติดตามข้อมลูและข้อเสนอแนะทีเ่กี่ยวข้องเสนอผู้บริหารและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

            

 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 

 
 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบศูนย์สั่งการกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๑ 
ตัวชี้วัด  จํานวนระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของ 
ขั้นตอน  
(ร้อยละ) 

ความ 
ก้าวหน้า
โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง               

๒. ส่งมอบงานระยะที่ ๑ ประกอบด้วย รายงานการศึกษา 
วิเคราะห์ และออกแบบระบบ ส่งมอบ prototype ในแต่
ละระบบงาน ติดตั้งอุปกรณฯ์ห้องปฏิบัติการข้อมูล ตามท่ี
กําหนดในสัญญาฯ และคณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ
งานจ้าง 

๔๐ ๔๐             

๓. ส่งมอบงานระยะที่ ๒ ประกอบด้วยงานติดตั้งอุปกรณ์
งานติดตั้งระบบ Conference  ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย และคณะกรรมการดําเนินการตรวจรับงาน
จ้าง  

๓๐ ๗๐             

๔. . ส่งมอบงานระยะที่ ๓ งานงวดสุดท้าย ประกอบด้วย ระบบ
สารสนเทศสาํหรับศูนย์สั่งการกรุงเทพมหานคร และอุปกรณ์
ทั้งหมด พร้อมระบบงานทุกระบบงาน และสามารถทํางานร่วมกัน

๓๐ ๑๐๐             



๘๖ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของ 
ขั้นตอน  
(ร้อยละ) 

ความ 
ก้าวหน้า
โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคณะกรรมการดําเนินการตรวจรับงาน
จ้าง 

ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
ตัวชี้วัด  จํานวนบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของ 
ขั้นตอน  
(ร้อยละ) 

ความ 
ก้าวหน้า
โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

๑.  เตรียมการและขออนุมัติโครงการและรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายโครงการ 

๑๐ ๑๐             

๒. จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมให้เหมาะสม ๑๐ ๒๐             

๓. จัดทําคําสั่งให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
เข้าร่วมรับการอบรม 

15 35             



๘๗ 
 

4. จัดเตรียมการฝึกอบรม เช่น สถานที่ การเชิญวิทยากร 
รวมทั้งการเตรียมการจัดการเดินทางดูงานต่างประเทศ 

15 50             

5. ดําเนินการจัดการฝึกอบรมและเดินทางไปดูงาน
ต่างประเทศ 

30 80             

6. สรุปผลและประเมินผลสําเร็จของการจัดการฝึกอบรม 20 100             

ชื่อโครงการ โครงการการให้บริการซ่อมแซมและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (กบพ.) 
ตัวชี้วัดโครงการ  ร้อยละของจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถแก้ไขและใช้งานได้ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน
ของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

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

๑.  หน่วยงานส่งหนังสือแจ้งซ่อมพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ๒๕ ๒๕             
     ที่ขัดข้องที่ กบพ. หรือหน่วยงานแจ้งซ่อมทางโทรศัพท์               
๒. เจ้าหน้าที่ กบพ.ดําเนนิการตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดข้อง ๓๕ ๖๐             
๓. แจ้งหน่วยงานรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ดําเนินการซ่อม ๒๐ ๘๐             
     เรียบร้อยแล้ว               
๔. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบผลการซ่อม ๒๐ ๑๐๐             
     รวม ๔ ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ  ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐             

 
 
 



๘๘ 
 

 
 


