
แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ 



ค าน า

 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีภารกิจที่มีความส าคัญต่อการก าหนดทิศทางในการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสริมสร้างดุลยภาพ
ในการพัฒนาทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในบริบทของการเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ด้วยการจัดท าแผนระยะยาวเพื่อก าหนดทิศทาง  
การพัฒนากรุงเทพมหานครในอนาคต ระยะ ๒๐ ปี ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการของ
กรุงเทพมหานครโดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนั้น ยังสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งหน่วยงานในก ากับ เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สถานธนานุบาล
กรุงเทพมหานคร ส านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร และส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานเป็นการเชื่อมโยงให้การบริหารและการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครอยู่ในระบบเดียวกัน
เพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพในการด าเนินภารกิจขององค์กร “กรุงเทพมหานคร”

 ดังนั้น การปฏิบัติราชการของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗         
จะมุ่งเน้นการน าแผนต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ แผนวิสัยทัศน์ของประชาชนเพื่อการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๕)หรือวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ๑๒ ปี ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) ไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรภายในส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘ 
รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับนโยบาย แผน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครและการให้บริการ ประชาชนรองรับ
การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตค้วบคู่กับการเป็น
มหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

       ผูอ้ านวยการส านักยทุธศาสตรแ์ละประเมินผล



สารบัญ 

     หน้า 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร                  ๑  

ส่วนที่ ๑  สาระของแผน                 ๕ 
  บทที่ ๑ สภาพทั่วไป การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์            ๖  

  บทที่ ๒ การขับเคลื่อนสู่การเป็นผู้น าในการวางแผนและพัฒนา           ๘  

                               เทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร 

  บทที่ ๓ ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา                     ๑๑  

บทที่ ๔ การบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา                              ๑๙ 

ส่วนที่ ๒  การน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ                             ๒๐-๑๐๑
            
         
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญแผนผัง/ตาราง 

หน้า 

ตารางที่ ๑ ผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์            ๒๑ – ๒๓                    
   และกลยุทธ์ตามภารกิจของหน่วยงาน 

ตารางที่ ๒ แสดงแนวทางการด าเนินการของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗                 ๒๔ – ๖๑ 

ตารางที่ ๓ โครงการ/กิจกรรมที่ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗                           ๖๒ – ๖๗ 

                  ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

ตารางที่ ๔ แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม                                             ๖๘ – ๑๐๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการก าหนดนโยบาย  เป้าหมาย การจัดท า
และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ  ด้านเศรษฐกิจ  การเงินและการคลัง ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  รวมทั้งการแปลงนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ   การประสานแผนปฏิบัติการ  การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผน 
และเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการการให้บริการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรุงเทพมหานคร  

ในปี ๒๕๕๘ กรุงเทพมหานครจะได้รับผลกระทบจากการรวมตัวกันของ ๑๐ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เป็นประชาคมอาเซียน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ประกอบกับในปีงบประมาณ ๒๕๕ ๖ ส านัก -
ยุทธศาสตร์และประเมินผลได้จัดท าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี  (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)  แผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.๒๕๕ ๗  ซึ่งบรรจุนโยบายของ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในแผนปฏิบัติ-
ราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ เพ่ือให้หน่วยงานได้น าแผนและนโยบายของผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕ ๗ 
ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงต้ังอยู่บนพื้นฐานของกรอบแผนดังกล่าวและการประเมินสถานการณ์ใน
อนาคต 

ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลในฐานะหน่วยงานหลักท่ีมีความส าคัญต่อการก าหนดทิศทางการ
พัฒนากรุงเทพมหานคร การติดตามประเมินผลการพัฒนาในมิติต่าง ๆ และการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งมีส่วนผลักดันให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครและการ
ให้บริการประชาชน และสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่มีความ เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและ
การให้บริการประชาชน จึงได้ก าหนดพันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการปฏิบัติราชการของส านัก -
ยุทธศาสตร์และประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ดังนี้ 

พันธกิจ 
๑. สร้างกรอบทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครที่ยั่งยืน 
๒. ส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน 
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนากรุงเทพมหานคร     
๔. พัฒนาระบบบริการประชาชนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นเลิศด้านบริการด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
๕. พัฒนาสมรรถนะของ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและบุคลากรที่เก่ียวข้องซึ่งปฏิบัติงานด้านการ

จัดท าแผนและประเมินผลทั้ง ในสังกัดส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล และหน่วยงานอื่นในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

๖. พัฒนาความรู้และทักษะให้แก่บุคลากร ของกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติงานด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ส าหรับใช้เป็นแนวทาง     

ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบริการสู่ความเป็นเลิศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  



๒ 

 

๓. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล และหน่วยงานอื่นในสังกัด
กรุงเทพมหานครให้มคีวามรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนและการประเมินผล รวมทั้งด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิ ภาพ และประสิทธิ ผลตอบสนองความต้องการของคณะผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร 
  ๔. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล
และหน่วยงานอื่นในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
เป้าหมาย 

๑. กรุงเทพมหานครมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติ-
ราชการของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

๒. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติราชการได้รับการพัฒนาเพ่ือให้กรุงเทพ-  
มหานครเป็นหน่วยราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) 

๓. บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานด้านการวางแผน การประเมินผล และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในสังกัด
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลและหน่วยงานอื่นในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการวางแผน การประเมินผล และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๔. ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงาน
ร่วมกับส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลเพิ่มข้ึน 

๕. ผู้รับบริการจากส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีความพึงพอใจต่อบริการของส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผล 

 
สรุปภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ 
    ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีภารกิจหลักในความรับผิดชอบตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนา     
การบริหารจัดการเพ่ือเป็นต้นแบบการบริหารมหานคร ภายใต้ ๙ ประเด็นยุทธศาสตร์  ๒๐ กลยุทธ์หลัก 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ๔๑ ตัวชี้วัด รวมโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น จ านวน  ๔๗ โครงการ/กิจกรรม แยกเป็น 
โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ จ านวน ๑๔ โครงการ วงเงิน ๙๖.๖๑๓๔๐ ล้านบาท และโครงการ/
กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ จ านวน ๓๓ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้  
    ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๘ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ๑๑ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด       
กลยุทธ์ ๑๙ ตัวชี้วัด มีโครงการ/กิจกรรมรองรับ จ านวน ๒๕ โครงการ/กิจกรรม แยกเป็นโครงการ/กิจกรรม    
ที่ใช้งบประมาณ จ านวน ๑๔ โครงการ/กิจกรรม วงเงิน ๙๖.๖๑๓๔๐ ล้านบาท และโครงการ/กิจกรรม            
ที่ไม่ใช้งบประมาณ จ านวน ๑๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
    ๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๑ สร้างกรอบทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการพัฒนาภาคมหานคร กลยุทธ์สนับสนุนกลยุทธ์หลัก พัฒนาข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานคร
เพ่ือเอ้ือต่อการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ แก่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก        
๑ ตัวชี้วัด มีกิจกรรมรองรับ จ านวน ๒ กิจกรรม ใช้งบประมาณ ๑ กิจกรรม วงเงิน ๐.๔๖๓ ล้านบาท          
และไม่ใช้งบประมาณ ๑ กิจกรรม 

     ๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๒ ส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน กลยุทธ์หลักติดตามและประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก           
๑ ตัวชี้วัด มีโครงการรองรับ จ านวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑.๕๐๐ ล้านบาท  



๓ 

 

     ๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๓ เสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อม            
ทั้งด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิตและความภาคภูมิใจเพ่ือร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่ยั่งยืน กลยุทธ์หลัก        
เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก               
๒ ตัวชี้วัด มีโครงการรองรับ จ านวน ๔ โครงการ วงเงิน ๕.๗๙๙๙๐ ล้านบาท  
     ๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๔ บริหารจัดการระบบงาน กลยุทธ์หลัก มุ่งเน้นการถ่ายโอนอ านาจ
จากส่วนกลางให้กับกรุงเทพมหานครอย่างจริงจัง  ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ๑ ตัวชี้วัด มีกิจกรรมรองรับ         
จ านวน ๑ กิจกรรม ไม่ใช้งบประมาณ 

     ๕. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๖ พัฒนาระบบการบริหารจัดการแผนของกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก ๒ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ๒ ตัวชี้วัด มีโครงการ/กิจกรรม รองรับ จ านวน        
๔ โครงการ/กิจกรรม ไม่ใช้งบประมาณ ได้แก่ 

                  ๕.๑ กลยุทธ์หลักที่ ๑ ปรับการบริหารราชการประจ าสู่การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด       
กลยุทธ์หลัก ๑ ตัวชี้วัด จ านวน ๑ โครงการ 

                  ๕.๒ กลยุทธ์หลักที่ ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ-
ราชการกรุงเทพมหานคร ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ๑ ตัวชี้วัด จ านวน ๑ กิจกรรม 

    ๖. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๗ เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ     
ส าหรับการบริหารและพัฒนามหานคร ประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก ๓ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ๑๒ ตัวชี้วัด 
มีโครงการรองรับ จ านวน ๑๓ โครงการ/กิจกรรม เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ จ านวน ๗ โครงการ       
วงเงิน ๖๓.๔๕๗๕๐ ล้านบาท และเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ๗ กิจกรรม ได้แก่ 

            ๖.๑ กลยุทธ์หลักท่ี ๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ๗ ตัวชี้วัด จ านวน ๗ โครงการ/กิจกรรม เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ จ านวน ๓ โครงการ 
วงเงิน ๖๒.๖๔๐๐๐ ล้านบาท และกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ จ านวน ๓ กิจกรรม  
          ๖.๒ กลยุทธ์หลักที่ ๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมุ่งสู่องค์กรชั้นเลิศด้านการบริการ 
(Best Service Organization) ด้วยบริการอิเล็กทรอนิกส์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ๓ ตัวชี้วัด จ านวน ๓ โครงการ/
กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ จ านวน ๓ กิจกรรม  
          ๖.๓ กลยุทธ์หลักที่ ๓ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ตัวชี้วัด      
กลยุทธ์หลัก ๑ ตัวชี้วัด จ านวน ๔ โครงการ วงเงิน ๐.๘๑๗๕๐ ล้านบาท  
    ๗. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๘ พัฒนากลไกในการบริหารจัดการภายในองค์กร กลยุทธ์หลัก        
เสริมศักยภาพงานด้านการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ๑ ตัวชี้วัด มีกิจกรรม
รองรับ จ านวน ๑ กิจกรรม วงเงิน ๐.๔๒๐๐๐ ล้านบาท  

              ๘. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๙ ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีต่อนานาชาติ  กลยุทธ์หลัก
กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ดีและมีบทบาทที่ส าคัญในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ขยายความร่วมมือกับนานชาติในรูปแบบภาคีสมาชิกและความสัมพันธ์ระหว่างเมืองวงเงิน ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
๑ ตัวชี้วัด มีโครงการรองรับ จ านวน ๑ โครงการ วงเงิน ๒๕.๐๐๐๐๐ ล้านบาท 

       ภารกิจงานประจ า ประกอบด้วย ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ๔ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์     
๘ ตัวชี้วัด มีกิจกรรมรองรับ จ านวน ๘ กิจกรรม ไม่ใช้งบประมาณ ดังนี้ 
    ๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๖ พัฒนาระบบการบริหารจัดการแผนของกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก ๒ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ๒ ตัวชี้วัด มีกิจกรรมรองรับ จ านวน ๒ กิจกรรม 
ได้แก่ 



๔ 

 

        ๑.๑ กลยุทธ์หลักที่ ๑ ปรับการบริหารราชการประจ าสู่การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด       
กลยุทธ์หลัก ๑ ตัวชี้วัด จ านวน ๑ กิจกรรม  
        ๑.๒ กลยุทธ์หลักที่ ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ๑ ตัวชี้วัด จ านวน ๑ กิจกรรม  

   ๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๗ เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ    
การบริหารและพัฒนามหานคร ประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก ๒ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ๖ ตัวชี้วัด             
มีกิจกรรมรองรับ จ านวน ๖ กิจกรรม ได้แก่ 

      ๒.๑ กลยุทธ์หลักที่ ๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ๒ ตัวชี้วัด จ านวน ๒ กิจกรรม 

      ๒.๒ กลยุทธ์หลักที่ ๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมุ่งสู่องค์กรชั้นเลิศด้านการบริการ 
(Best Service Organization) ด้วยบริการอิเล็กทรอนิกส์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ๔ ตัวชี้วัด จ านวน ๔ กิจกรรม  

   ภารกิจประจ า (มิติที่ ๒-๔) ประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ๘ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด  
กลยุทธ์ ๑๓ ตัวชี้วัด มีโครงการ/กิจกรรมรองรับ จ านวน ๑๓ โครงการ/กิจกรรม ไม่ใช้งบประมาณ ดังนี้ 

   ๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๒ ส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน ประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก       
๒ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด จ านวน ๓ ตัวชี้วัด มีโครงการ/กิจกรรมรองรับ จ านวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 

       ๑.๑ กลยุทธ์หลักที่ ๑ พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด ๒ ตัวชี้วัด จ านวน ๒ กิจกรรม 

       ๑.๒ กลยุทธ์หลักที่ ๒ พัฒนาระบบการให้บริการ ตัวชี้วัด ๑ ตัวชี้วัด จ านวน ๓ โครงการ 

   ๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๓ เสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้าน
ศักยภาพ คุณภาพชีวิตและความภาคภูมิใจเพ่ือร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่ยั่งยืน ประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก     
๒ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ๒ ตัวชี้วัด มีกิจกรรมรองรับ จ านวน ๒ กิจกรรม ไม่ใช้งบประมาณ ได้แก่ 

       ๒.๑ กลยุทธ์หลักที่ ๑ พัฒนาแหล่งข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัด    
๑ ตัวชี้วัด จ านวน ๑ กิจกรรม  

       ๒.๒ กลยุทธ์หลักที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ตัวชี้วัด 
๑ ตัวชี้วัด จ านวน ๑ กิจกรรม 

    ๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๕ บริหารจัดการการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครในภาพรวม   
ด้วยการบริหารการจัดเก็บรายได้การงบประมาณของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย     
กลยุทธ์หลัก ๒ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ๔ ตัวชี้วัด มีกิจกรรมรองรับ จ านวน ๔ กิจกรรม ไม่ใช้งบประมาณ ได้แก่ 

        ๓.๑ กลยุทธ์หลักที่ ๑ พัฒนาการเบิกจ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจ าปีให้รวดเร็วเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน ตัวชี้วัด ๒ ตัวชี้วัด จ านวน ๑ กิจกรรม 

        ๓.๒ กลยุทธ์หลักที่ ๒ พัฒนาการจัดท างบการเงินของกรุงเทพมหานคร ตัวชี้วัด ๒ ตัวชี้วัด 
จ านวน ๒ กิจกรรม 

    ๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕.๖ พัฒนาระบบการบริหารจัดการแผนของกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก ๒ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ๔ ตัวชี้วัด มีกิจกรรมรองรับ จ านวน ๓ กิจกรรม ไม่ใช้
งบประมาณ ได้แก่ 

        ๔.๑ กลยุทธ์หลักที่ ๑ ปรับปรุงกระบวนการบริหารราชการประจ าให้เกื้อหนุนต่อการน า
ยุทธศาสตร์และแผนงานด้านต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ ตัวชี้วัด ๑ ตัวชี้วัด จ านวน ๑ กิจกรรม 

        ๔.๒ กลยุทธ์หลักที่ ๒ น ามาตรการราชการใสสะอาดมาใช้ให้มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด ๓ ตัวชี้วัด 
จ านวน ๒ กิจกรรม 
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ส่วนท่ี ๑ สาระของแผน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 

 

บทที่ ๑  
สภาพทั่วไป การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ 

 
สภาพทั่วไป 
 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการก าหนดนโยบาย  เป้าหมาย การจัดท า
และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ  ด้านเศรษฐกิจ  การเงินและการคลัง ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  รวมทั้งการแปลงนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  การประสานแผนปฏิบัติการ  การติดตามและประเมินผล และเป็นศูนย์กลางในการ
บริหารจัดการ  การให้บริการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร  แบ่งส่วนราชการ
ภายในเป็น ๑๐ ส่วนราชการ ประกอบด้วย ส านักงานเลขานุการ กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ  กองยุทธศาสตร์-
เศรษฐกิจ  การเงิน และการคลัง กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน  กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม  กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์   กองควบคุมระบบ
คอมพิวเตอร์  กองบริการระบบคอมพิวเตอร์  และกองสารสนเทศภูมิศาสตร์  มีอัตราก าลัง ๒๘๒ ต าแหน่ง มี
บุคลากรครองต าแหน่งในปัจจุบันจ านวน ๒๕ ๕ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖) ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จ านวน ๒๑๓.๑๘๖ ล้านบาท ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จ านวน ๓๔๘.๓๙๘ 
ล้านบาท  และปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จ านวน ๕๕๑.๕๗๕ ล้านบาท ผลการด าเนินงาน ๓ ปีที่ผ่านมา 
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๕) ด าเนินงานตามแผนฯ ได้แล้วเสร็จ โดยเฉลี่ยร้อยละ ๙๘.๓๗ ต่อปี  
 
การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ 
 ในช่วงปี ๒๕๕๖  กรุงเทพมหานครมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครชุดใหม่ ภายใต้การบริหารงานของ 
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนโยบายมุ่งสู่การเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
ด้วยการ “รวมพลังคนรักกรุงเทพฯ ร่วมสร้างกรุงเทพฯ” ให้เป็น (๑) มหานครแห่งความปลอดภัย (๒) มหานคร
แห่งความสุข (๓) มหานครสีเขียว (๔) มหานครแห่งการเรียนรู้ (๕) มหานครแห่งโอกาสของทุกคน และ (๖) 
มหานครแห่งอาเซียน และเพ่ือให้สามารถด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวได้ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ต้องให้ความส าคัญเก่ียวกับการประเมินผล การด าเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในช่วง
ปี ๒๕๕๖ ได้แก่ การด าเนินการตามมาตรการเร่งด่วน ๑๐ มาตรการ ดังนี้ 
 ๑.  ติดตั้งกล้อง CCTV  ทุกถนน ทุกซอย เพิ่มอีก ๒๐,๐๐๐ ตัว และติดตั้งไฟส่องสว่างในพ้ืนที่เสี่ยงอีก 
๒๐,๐๐๐ ดวง 

 ๒.  จัดตั้งอาสาสมัครชุมชนเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด  

 ๓.  ปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช-แบริ่ง และสะพานตากสิน-บางหว้า เหลือ ๑๐ บาท    
และรถ BRT เหลือ ๕ บาท 

 ๔.  โรงรับจ าน า กทม. รับจ าน าดอกเบี้ย ๑ สลึง ๕,๐๐๐ บาทแรก  

 ๕.  เพ่ิมทักษะอาชีพ พร้อมสอนภาษาอังกฤษ จีน มลายู ฟรีเพื่อเพ่ิมรายได้ ๒๐๐,๐๐๐ คน  

 ๖.  ปรับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเป็นลูกจ้างชั่วคราว    
และเพ่ิมเงินเดือนปริญญาตรีเป็น ๑๕,๐๐๐ บาท ปวส. ๑๐,๐๐๐ บาท และ ปวช. ๘,๖๐๐ บาท 

 ๗.   เพ่ิมจุดบริการพิเศษงานทะเบียนราษฎรในห้างสรรพสินค้า และขยายเวลาให้บริการถึง ๒๒.๐๐ น. 

 ๘.   ฟรี HI-Speed Wi-Fi ๔ MB ๕,๐๐๐ จุด 

 ๙.   เพ่ิมบริการเก็บขยะไม่ให้ตกค้างในตรอก ซอย  

 ๑๐. เพ่ิมแท็กซ่ีเพ่ือคนพิการและผู้สูงอายุ ๑๐๐ คัน  
 



๗ 

 

ประกอบกับในปี ๒๕๕๘ กรุงเทพมหานครจะได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community : AC) ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความม่ันคงปลอดภัย อันเนื่องมาจากการ
รวมตัวกันของ ๑๐ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย -
ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ เนการาบรูไนดารุสซาลาม และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
 

 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลในฐานะหน่วยงานหลักในการก าหนดทิศทางการพัฒนา
กรุงเทพมหานครด้วยการน าโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์  บริพัตร) วิสัยทัศน์
กรุงเทพฯ ๒๕๗๕  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๑๒ ปี ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙) ไปสู่การปฏิบัติด้วยการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และการติดตามและประเมินผล การด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงต้องก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการในด้านต่าง ๆ เพ่ือรองรับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง 
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ด้วยการผลักดันให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครน านโยบายและแผนที่ก าหนดไว้ไป
ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม และก าหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย ตลอดจนด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
ด้วยการสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพ การเตรียมความพร้อมให้
ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความรู้ ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการให้บริการแก่คนกรุงเทพฯ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเป็นผลให้
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีศักยภาพ และเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

 
ภารกิจ (พันธกิจ) ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
 จากสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับพ้ืนที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
กรุงเทพมหานคร ทั้งเป็นผลกระทบที่มีต่อกรุงเทพมหานครในเชิงพ้ืนที่ และผลกระทบที่มีต่อกรุงเทพมหานคร
ในมิติขององค์กรบริหารจัดการพ้ืนที่ ย่อยในระดับเขตและพ้ืนที่ภาพรวมในระดับเมืองกรุงเทพมหานคร  ดังนั้น
เพ่ือเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน และการใช้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเมือง
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โดยส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงไดน้ ากรอบทิศทางการพัฒนา ในช่วง
ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๑๒ ปี ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙) ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทเป็นผู้น าในการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์มาก าหนดโครงการและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานครภายใต้กรอบ
อ านาจหน้าที่ ในความรับผิดชอบ  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ ๗ มีภารกิจ ที่ด าเนินการ ๗ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย   

๑. สร้างกรอบทิศทางการ พัฒนาที่ยั่งยืน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา
ภาคมหานคร 

๒. ส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน 
๓. เสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต และความ

ภาคภูมิใจเพ่ือร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่ยั่งยืน 
๔. บริหารจัดการระบบงาน    
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแผนของกรุงเทพมหานคร   
๖. เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารและพัฒนามหานคร 
๗. พัฒนากลไกในการบริหารจัดการภายในองค์กร 



๘ 

 

บทที่ ๒  
การขับเคลื่อนสู่การเป็นผู้น าในการวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร 

 

วิสัยทัศน์   
 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นองค์กรหลักด้านแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชี้น าและ
ผลักดันนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ  

พันธกิจ 
๑. สร้างกรอบทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครที่ยั่งยืน 
๒. ส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน 
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนากรุงเทพมหานคร     
๔. พัฒนาระบบบริการประชาชนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นเลิศด้านบริการด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
๕. พัฒนาสมรรถนะของ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและบุคลากรที่เก่ียวข้องซึ่งปฏิบัติงานด้านการ

จัดท าแผนและประเมินผลทั้ง ในสังกัดส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล และหน่วยงานอื่นในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

๖. พัฒนาความรู้และทักษะให้แก่บุคลากร ของกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติงานด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ส าหรับใช้เป็นแนวทาง     

ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบริการสู่ความเป็นเลิศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๔. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล และหน่วยงานอื่นในสังกัด

กรุงเทพมหานครให้มคีวามรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนและการประเมินผล รวมทั้งด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิ ภาพ และประสิทธิ ผลตอบสนองความต้องการของคณะผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร 
  ๕. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล
และหน่วยงานอื่นในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

เป้าหมาย 
๑. กรุงเทพมหานครมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติ-

ราชการของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
๒. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติราชการได้รับการพัฒนาเพ่ือให้กรุงเทพ-  

มหานครเป็นหน่วยราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) 
๓. บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานด้านการวางแผน การประเมินผล และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในสังกัด

ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลและหน่วยงานอื่นในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการวางแผน การประเมินผล และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๔. ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงาน
ร่วมกับส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านัก -
ยุทธศาสตร์และประเมินผลเพิ่มข้ึน 



๙ 

 

๕. ผู้รับบริการจากส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีความพึงพอใจต่อบริการของส านักยุทธศาสตร์-
และประเมินผลเพ่ิมข้ึน 
  
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลักตามภารกิจเชิงยุทธศาสตร์  

๑.  ร้อยละ ๘๐ ของผู้ได้รับทราบข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจ 
๒.  ร้อยละ ๘๐ ของข้อเสนอแนะส าคัญจากผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ

ด าเนินงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานได้น าไปสู่การแก้ไข 
๓.  ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการฝึกอบรม/สัมมนา   

ซึ่งจัดโดยส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
๔.  ร้อยละ ๑๐๐ ของการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะท างานฯ หรือ

การประชุมหารืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจตามที่ได้รับมอบหมาย และสรุปรายงานผลเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือโปรดทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๕.  ร้อยละ ๑๐๐ ของความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี 
๖.  ระดับความส าเร็จในการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ 

เท่ากับระดับด ี
๗.  ร้อยละ ๑๐๐ ของความส าเร็จในการพัฒนาระบบคลังข้อมูลกลางกรุงเทพมหานคร 
๘.  ร้อยละ ๑๐๐ ของความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร 

         ๙. ร้อยละ ๘๐ ของความส าเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร 
         ๑๐. การพัฒนากระบวนการท างานตามภารกิจหลัก (Core Business) ที่ได้เสนอไว้ในรายงานปี ๒๕๕๖ 
เท่ากับ ๗๐ คะแนน 
         ๑๑. ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานมีการพัฒนากระบวนการท างานตามภารกิจหลัก ( Core Business)   ที่
ได้เสนอไว้ในรายงานปี ๒๕๕๖ 
         ๑๒. หน่วยงานมีรายงานการศึกษา/วิเคราะห์การน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในกระบวนการท างาน
ตามภารกิจหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน จ านวน ๑ ฉบับ 
         ๑๓. มีการพัมนากระบวนการท างานตามภารกิจหลัก (Core Business) ที่ได้เสนอไว้ในรายงานปี ๒๕๕๖ 
         ๑๔. ร้อยละ ๘๐ ของความส าเร็จในการหาแนวทางการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ( Wi-Fi) ความเร็ว 
๔ Mbps 
         ๑๕. ร้อยละ ๘๐ ของการประเมินผลการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานกรุงเทพมหานครตาม
เกณฑ์ประเมินผลที่ก าหนด 
         ๑๖. ร้อยละ ๘๐ ของการประเมินผลการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลตามเกณฑ์ประเมินผลที่ก าหนด 
         ๑๗. บุคลากรของกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จ านวน ๘๐๐ ราย 
         ๑๘. เอกสาร/หนังสือที่เผยแพร่โดยส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล จ านวน ๑๐,๐๐๐ ฉบับ 
         ๑๙. ร้อยละ ๑๐๐ ความส าเร็จของการจัดการประชุม ASEM Meeting for Governors and Mayors 
(ASEM-MGM) 

 
 

 



๑๐ 

 

ภารกิจ (พันธกิจ) ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
๑. ภารกิจสร้างกรอบทิศทางการ พัฒนาที่ยั่งยืน  ด้วย การพัฒนาข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานคร           

เพ่ือเอ้ือต่อการบริหารจัดการในด้านต่างๆ  แก่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. ภารกิจการส่งมอบบริการที่ดีทีสุดแก่ประชาชน โดยการติดตามและประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการบริการของกรุงเทพมหานคร 
 ๓. ภารกิจการเสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ คุณภาพ
ชีวิต และความภาคภูมิใจเพื่อร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่ย่ังยืน ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร  
 ๔. ภารกิจการบริหารจัดการระบบงาน โดยมุ่งเน้นให้มีการถ่ายโอนอ านาจจากส่วนกลางให้กับ
กรุงเทพมหานคร  

๕. ภารกิจการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแผนของกรุงเทพมหานคร  ได้แก่การปรับการบริหาร
ราชการประจ าสู่การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติราชการ      
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
 ๖. ภารกิจการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารและ
พัฒนามหานคร เป็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติราชการ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการป้องกันภัยระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานคร การเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมในการปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์ และ
เครือข่าย การพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการประสานงานติดตามหรือให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ
หน่วยงานอื่น การศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาความเป็นไปได้/ความเหมาะสมในการจัดหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร การแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรม
ประยุกต์ระบบงานต่างๆ และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการประชาชน ( e – Service) 
 ๗. ภารกิจการ พัฒนากลไกในการบริหารจัดการภายในองค์กร เป็นการ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร 
 ๘. ภารกิจการส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีต่อนานาชาติ เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ 
 
 นอกจากนั้น ยังมีการด าเนินภารกิจเพ่ือเพ่ิมศักยภาพขององค์กรในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การ พัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติราชการ  การพัฒนาระบบการให้บริการ  การพัฒนาทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีแก่บุคลากรใน
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม   การพัฒนาแหล่งข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง  การปรับปรุง
กระบวนการบริหารราชการประจ าให้เกื้อหนุนต่อการน ายุทธศาสตร์และแผนงานด้านต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ  
การน ามาตรการราชการใสสะอาดมาใช้ให้มีประสิทธิภาพ  การ พัฒนาการเบิกจ่ายเงินตามแผนงบประมาณ
ประจ าปีให้รวดเร็วเป็นไปตามแผนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน และพัฒนาการจัดท างบการเงินของกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

บทที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

 

กรุงเทพมหานครมีเป้าหมายส าคัญที่จะก้าวไปสู่ “การเป็นศูนย์กลาง” ของเมืองในภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และ “การเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ แม้ว่าโดยข้อเท็จจริง
กรุงเทพมหานครจะมีความได้เปรียบในหลาย ๆ ด้าน แต่การไปสู่เป้าหมายดังกล่าวนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก 
เพราะกรุงเทพมหานครต้องมีการแข่งขันอย่างน้อยใน ๓ ระดับ คือ การแข่งขันกับตัวเองเพ่ือให้มีความพร้อมที่
จะก้าวไปข้างหน้า การแข่งขันกับเมืองใหญ่ภายในประเทศท่ีมีความพร้อมและศักยภาพใกล้เคียงกัน เช่น เมือง
เชียงใหม่ ฯลฯ และการแข่งขันเพื่อยกระดับการพัฒนาให้ก้าวไปอยู่แถวหน้าภายใต้การยอมรับของเมืองในกลุ่ม
ประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งภายใตแ้ผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๑๒ ปี ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) 
และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์  ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
กลยุทธ์ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนาด้านกายภาพ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการปรับปรุงกลไกสนับสนุนการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้
กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนและมีศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งใน
มิติของการเป็นหน่วยบริหาร ราชการ  และในมิติของพ้ืนที่ ขนาดใหญ่ ( ๑,๕๖๘.๗๓๗ ตารางกิโลเมตร ) ซึ่งมี
ประชากรอยู่อาศัยประมาณ ๑๐ ล้านคน  

ในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ( ASEAN Community : AC) ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและความม่ันคงปลอดภัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงซึ่งเป็นศูนย์กลางทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง จะต้องปรับตัวเพ่ือก้าว
เข้าสู่การแข่งขันกับเมืองต่าง ๆ ของประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการเตรียมความพร้อม เพิ่ม
ศักยภาพในทุกด้านให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น 

ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ซึ่งมีหน้าที่หลักในการ วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
การจัดท าข้อเสนอการพัฒนาในเชิงนโยบายต่อคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อก าหนดและจัดท าเป็น
แนวทาง/ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยเป็นแกนกลางประสานและเชื่อมโยงการด าเนินภารกิจของหน่วยงานใน
สังกัดกรุงเทพมหานครให้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีภารกิจ    
อีกด้านคือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการสนับสนุนการพัฒนาในยุค
ปัจจุบันและอนาคต เมื่อพิจารณา เป้าหมายการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร ประกอบกับ สถานการณ์ท่ี
กรุงเทพมหานครก าลังเผชิญอยู่ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังที่กล่าวมาแล้ว ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลจึงได้ก าหนด ภารกิจที่จะด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ ๗ ภายใต้ยุทธศาสตร์ “การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการเพ่ือเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร” รายละเอียด ดังนี ้

ก. ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ 

๑. สร้างกรอบทิศทางการพัฒนาที่ย่ังยืน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา
ภาคมหานคร ด้วยกลยุทธ์ พัฒนาข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานครเพ่ือเอ้ือต่อการบริหารจัดการในด้านต่าง  ๆ แก่ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ได้แก่ เผยแพร่ข้อมูลสถิติพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานครทาง
เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร และจัดท าหนังสือสถิติประจ าปีของกรุงเทพมหานคร 

๒. ส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครได้รับความพึงพอใจจาก
การให้บริการและการบริหารงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ด้วยกลยุทธ์ การติดตามและประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการบริหารตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 



๑๒ 

 

 ๓ . เสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต และ
ความภาคภูมิใจเพื่อร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่ย่ังยืน เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในส่วนราชการ
สังกัดส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบทั้งงานด้าน
นโยบายและแผน และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการสนับสนุนด้านการบริหารจัดการภายในส านัก-
ยุทธศาสตร์และประเมินผลในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการทั่วไป โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์   
กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย ๓ โครงการ ได้แก่    
๑) โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรส านัก-
ยุทธศาสตร์และประเมินผล  ๒) โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร และ ๓) โครงการศึกษาแนวโน้มการพัฒนาเมืองหลวง  
 ๔. บริหารจัดการระบบงาน เพ่ือเร่งรัดการถ่ายโอนอ านาจจากส่วนกลางให้กับกรุงเทพมหานคร อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามท่ีกฎหมายก าหนดโดยเร็ว  ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ในฐานะเป็น
ศูนย์กลางของกรุงเทพมหานครในการรับการถ่ายโอนอ านาจจากส่วนกลางให้กับกรุงเทพมหานคร จึงมีกลยุทธ์
มุ่งเน้นการถ่ายโอนอ านาจจากส่วนกลางให้กับกรุงเทพมหานครอย่างจริงจังเพ่ือด าเนินภารกิจสู่เป้าหมายที่ก าหนด  
ประกอบด้วย ๑ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/
คณะท างานฯ/ระดับรัฐบาลและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน เพ่ือรับมอบแนวทางการ
ด าเนินงานหรือติดตามความคืบหน้าที่เก่ียวกับการกระจายอ านาจ 
 ๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแผนของกรุงเทพมหานคร  เพ่ือสนับสนุนให้คณะผู้บริหาร 
กรุงเทพมหานครมีเครื่องมือในการน านโยบายและภารกิจในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครไปสู่การ
ปฏิบัติในระยะ ๔ ปี ข้างหน้า และมีการติดตามประเมินผลอย่างมีระบบ น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วย การด าเนิน โครงการ/กิจกรรมซึ่งสนับสนุนกลยุทธ์ปรับการบริหารราชการ
ประจ าสู่การบริหารเชิงยุทธศาสตร์  ได้แก่ โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๙ และกลยุทธ์ เพ่ิมประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ๑ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการติดตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานน าไปก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน  
 ๖. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารและพัฒนามหานคร  
ในส่วนของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ให้ความส าคัญในเรื่อง
ของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการพัฒนาทักษะของบุคลากรของกรุงเทพ -   
มหานครเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมุ่งให้บริการประชาชนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้     
    ๖.๑ กลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 
๖ โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ ๑) โครงการคลังข้อมูลกลางกรุงเทพมหานคร (BMA Data Warehouse)           
๒) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร            
๓) โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร           
๔) กิจกรรมการติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานในการน ากระบวนการท างานตามภารกิจของหน่วยงาน
ไปสู่การปฏิบัติ  ๕) กิจกรรมการจัดท ารายงานการศึกษา/วิเคราะห์การน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ใน
กระบวนการท างานตามภารกิจหลักของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ๖) กิจกรรมการตรวจสอบรายงาน
การศึกษา/วิเคราะห์การน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในกระบวนการท างานตามภารกิจของหน่วยงาน (Core 
Business)  และ ๗) กิจกรรมพัฒนากระบวนการท างานตามภารกิจหลัก (Core Business) ของส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลที่ได้เสนอไว้ในรายงานปี ๒๕๕๖ 



๑๓ 

 

   ๖.๒ กลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมุ่งสู่องค์กรชั้นเลิศด้านการบริการ (Best Service 
Organization) ด้วยบริการอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ๓ โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ ๑) โครงการการให้บริการ
ประชาชนด้วย Free Wi-Fi ความเร็ว ๔ Mbps ๒) กิจกรรมการตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน และ ๓) กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
   ๖.๓ กลยุทธ์พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
๔ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (Com-๐๓)            
๒) โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS)              
๓) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร  และ ๔) โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE)  

๗. พัฒนากลไกในการบริหารจัดการภายในองค์กร เนื่องจากการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนของ
กรุงเทพมหานครนั้น ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เก่ียวข้องต้องมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และในการปฏิบัติงานหรือบริหารราชการต่างต้อง
อาศัยความรู้ทางวิชาการหลายสาขาในการจัดท าแผนต่างๆ หรือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ประกอบกับมี
หน่วยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องจ านวนมาก ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล จึงให้ความส าคัญกับการ
เผยแพร่เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับนโยบายและแผนของ
กรุงเทพมหานครและความรู้ด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นการพัฒนา กลไกในการบริหารจัดการภายในองค์กร ด้านการ
สื่อสาร ส่งผลให้มีการน านโยบาย/แผนและปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครให้บรรลุเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น จึงใช้ กลยุทธ์ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ นโยบายและแผน กรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย ๑ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมจัดท าวารสารของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  

๘. ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีต่อนานาชาติ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กร
ที่มีภาพลักษณ์ที่ดีและมีบทบาทส าคัญในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ขยายความร่วมมือกับนานาชาติใน
รูปแบบภาคีสมาชิกและความสัมพันธ์ระหว่างเมือง โดยการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
ระหว่างเมืองในกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียและยุโรป ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นท่ีดี การรวมกันแก้ไข
ปัญหาเมือง การอพยพย้ายถิ่น การรวมกันเป็นสังคมที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นการ
สร้างความเข้มแข็งในกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียและยุโรปด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
กรุงเทพมหานครและเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและยุโรปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กรุงเทพมหานคร  
ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงได้รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ASEM Meeting for Governors and Mayors ครั้งที่ ๓   
 
 ข. ภารกิจประจ า (มิติที่ ๑) 
     ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีภารกิจประจ าซึ่งด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมี
กลยุทธ์ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ ดังนี้ 
     ๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแผนของกรุงเทพมหานคร  
         ในสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ รวมทั้งการเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากร ขณะที่ทรัพยากรต่าง ๆ ของเมืองมีอยู่อย่างจ ากัด 
และก าลังถูกใช้ไปโดยขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้น าแนวทางในการ
บริหารจัดการขององค์กรสมัยใหม่ คือ การใช้แผนต่างๆ เป็นเครื่องมือในการก ากับการบริหารและปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการพัฒนาเมือง ท าให้กรุงเทพมหานครมีแผนหลายประเภทและหลายระดับเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการเมืองและการบริหารจัดการภายในองค์กร  
 



๑๔ 

 

       ส านกัยทุธศาสตรแ์ละประเมินผลในฐานะหนว่ยงานหลกัซึ่งมีภารกิจประจ าในการจัดท าแผนใน
ระดับกรุงเทพมหานครและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดและในก ากับของกรุงเทพมหานคร ใช้แผนต่าง ๆ 
ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานตามขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารและการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  ดังนั้น เมื่อส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้จัดท าแผน
ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ในระดับกรุงเทพมหานครแล้ว จึงมีการด าเนินการ เช่น การจัดประชุมหรือให้ค าปรึกษา
แนะน าแก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือให้การด าเนินภารกิจดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน จึงได้มีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการแผนของ
กรุงเทพมหานคร รวม ๒ กลยุทธ์ ดังนี้  
        ๑.๑ กลยุทธ์ปรับการบริหารราชการประจ าสู่การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ มี ๑ กิจกรรม คือ 
กิจกรรมการตรวจแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
                  ๑.๒ กลยุทธ์เพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม             
ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แก่ กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  
ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
   ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารและพัฒนามหานคร 
      ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีภารกิจหลักอีกประการหนึ่งคือการพัฒนาระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศของกรุงเทพมหานคร และมีหน้าที่ในควบคุมและรักษาระบบต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาขึ้นให้สามารถท างาน
ได้ตลอดเวลา รวมทั้งยังให้บริการหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครในการจัดหาและปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมเสริมให้กรุงเทพมหานครใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารราชการ
และให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน จึงได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุน
การด าเนินภารกิจดังกล่าว รวม ๒ กลยุทธ์ ดังนี้ 
      ๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 
กิจกรรม ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการศึกษา วิเคราะห์และพิจารณาความเป็นไปได้/ความเหมาะสมในการ
จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกิจกรรมการให้บริการและสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์แก่
หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 
      ๒.๒ กลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมุ่งสู่องค์กรชั้นเลิศด้านการบริการ (Best 
Service Organization) ด้วยบริการอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย กิจกรรม ๔ กิจกรรม ได้แก่ ๑) กิจกรรมการ
ควบคุมดูแลซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ๒) กิจกรรมการให้บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาไมโครคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง ๓) การให้ความอนุเคราะห์เชื่อมโยงเว็บไซต์แก่หน่วยงานอื่น และ ๔) กิจกรรมการแก้ไข
ปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบงานต่าง ๆ ตามท่ีหน่วยงาน/ส่วนราชการมีหนังสือขอแก้ไข 
  

ค. ภารกิจประจ า (มิติที่ ๒-๔)  
        ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้น าตัวชี้วัดตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มิติที่ 
๒-๔  มาวิเคราะห์ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ รวมทั้งได้ก าหนดกลยุทธ์ และจัดท าโครงการ/กิจกรรมขึ้นเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาภารกิจประจ าในความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 
 



๑๕ 

 

  ๑. ส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน จ านวน ๒ กลยุทธ ์ ประกอบด้วย 
            ๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการ จ านวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล และกิจกรรมการตรวจสอบ  
และแก้ไขเรื่องร้องเรียนของทุกส่วนราชการ 
                ๑.๒ กลยุทธ์พัฒนาระบบการให้บริการ จ านวน ๓ กิจกรรม ได้แก่ โครงการปรับปรุงเว็บไซต์   
ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครเพ่ือให้บริการประชาชนผ่านอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา Smart Device 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร และโครงการ
ให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) 
           ๒. เสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต และ
ความภาคภูมิใจเพื่อร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่ย่ังยืน ประกอบด้วย 
                ๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาแหล่งข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง จ านวน ๑ กิจกรรม 
ได้แก่ กิจกรรมรวบรวมองค์ความรู้เพ่ือสร้างส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
                ๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรุงเทพมหานคร จ านวน ๑ กิจกรรม 
ได้แก่ กิจกรรมการด าเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างานของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
 ๓ . บริหารจัดการการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครในภาพรวม ด้วยการบริหารการจัดเก็บ
รายได้  การงบประมาณของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
               ๓.๑ กลยุทธ์พัฒนาการเบิกจ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจ าปีให้รวดเร็วเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
เบิกจ่ายเงิน  จ านวน ๒ กิจกรรม ได้แก่  กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และกิจกรรมการ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
               ๓.๒ กลยุทธ์พัฒนาการจัดท างบการเงินของกรุงเทพมหานคร จ านวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม
การบันทึกรายการบัญชีและการจัดท างบการเงินของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล และกิจกรรมการจัดท า
บัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
           ๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแผนของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
               ๓.๑ กลยุทธ์ปรับปรุงกระบวนการบริหารราชการประจ าให้เกื้อหนุนต่อการน ายุทธศาสตร์และ
แผนงานด้านต่าง  ๆ ไปสู่การปฏิบัติ จ านวน ๑  กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานด้วย
ระบบ Lean  
               ๓.๒ กลยุทธ์น ามาตรการราชการใสสะอาดมาใช้ให้มีประสิทธิภาพ จ านวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลาการใน           
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล และกิจกรรมการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

งบประมาณรายจ่ายในการด าเนินการภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ 
ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของสยป.) 
โครงการ/กิจกรรม     

 
งบประมาณรายจ่าย 

(บาท) 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

๑. สร้างกรอบทิศ
ทางการพัฒนาท่ียั่งยืน 
และเสริมสร้าง การมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนใน
การพัฒนาภาคมหานคร 
(ป ๕.๑)   

พัฒนาข้อมูลสถิติ
กรุงเทพมหานครเพื่อเอ้ือ
ต่อการบริหารจัดการใน
ด้านต่าง ๆ แก่ทุก
หน่วยงาน 

การจัดท าหนังสือสถิติประจ าปี
ของกรุงเทพมหานคร 

๔๖๓,๐๐๐ กยบ. 

๒. ส่งมอบบริการที่ดี
ที่สุดแก่ประชาชน 
(ป ๕.๒) 

ติดตามและประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนท่ีมี
ต่อการบริการของ
กรุงเทพมหานคร 

โครงการส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนชาว
กรุงเทพมหานครที่มีต่อการ
บริหารตามนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร 

๑,๕๐๐,๐๐๐ กยบ. 

๓. เสริมสร้างให้
บุคลากรของ
กรุงเทพมหานครมีความ
พร้อมท้ังด้านศักยภาพ 
คุณภาพชีวิต และความ
ภาคภูมิใจเพื่อร่วม
พัฒนามหานครให ้    
น่าอยู่ยั่งยืน 
(ป.๕.๓) 
 
 
 

เพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของกรุงเทพมหานคร 

๑. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อการพัฒนาความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
บุคลากรส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 

๙๑๔,๘๐๐ กยม. 

๒. โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของกรุงเทพมหานคร 

๓๒๖,๑๐๐ กยภ. 

๓. โครงการศึกษาแนวโน้มการ
พัฒนาเมืองมหานคร 

๔,๕๓๒,๐๐๐ กยบ. 

๔. เพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการบริหารและ
พัฒนามหานคร 
(ป ๕.๗) 

๑) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ในการปฏิบัติราชการ     

๑. โครงการคลังข้อมูลกลาง
กรุงเทพมหานคร (BMA Data 
Warehouse)               

๒๔,๐๐๐,๐๐๐ กพพ. 

๒. โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบรักษาความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศของ
กรุงเทพมหานคร 

๒๕,๘๐๐,๐๐๐ 
 

กพพ. 

๓. โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการเว็บไซต์หน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร 

๑๒,๘๔๐,๐๐๐ 
 

กคพ. 

 

 

 



๑๗ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของสยป.) 
โครงการ/กิจกรรม     

 
งบประมาณรายจ่าย 

(บาท) 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

๔. เพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการบริหารและ
พัฒนามหานคร 
(ป ๕.๗) 

๒) พัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ     
แก่บุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร 

๑. โครงการฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตาม
มติคณะรัฐมนตร ี(COM-๐๓) 

๓๒๙,๑๐๐ กพพ. 

๒. โครงการฝึกอบรมระบบ
ข้อมูลและข่ายงานระบบ
คอมพิวเตอร์ของ
กรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS) 

๓๐๒,๕๐๐ กพพ. 

๓. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
กรุงเทพมหานคร 

๑๒๑,๕๐๐ กสศ. 

๔. โครงการฝึกอบรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ทส่วนกลาง         
(BMA GIS ONLINE) 

๖๔,๔๐๐ กสศ. 

๕. พัฒนากลไกในการ
บริหารจัดการภายใน
องค์กร (ป ๕.๘) 

เสริมศักยภาพงานด้าน
การสื่อสารทั้งภายใน    
และภายนอกองค์กร 

กิจกรรมจัดท าวารสารของส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล 

๔๒๐,๐๐๐ สก.สยป.และทุก
กอง 

๖. ส่งเสริมความร่วมมือ
และความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
นานาชาติ (ป ๕.๙) 

กรุงเทพมหานครเป็น
องค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ดี
และมีบทบาทที่ส าคัญใน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ขยายความ
ร่วมมือกับนานชาติใน
รูปแบบภาคีสมาชิกและ
ความสัมพันธ์ระหว่างเมือง 

โครงการจัดประชุม ASEM 
Meeting for Governors and 
Mayors ครั้งท่ี ๓ 

๒๕,๐๐๐,๐๐๐ กยค. 

  รวมงบประมาณรายจ่าย ๙๖,๖๑๓,๔๐๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

สรุปงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินการภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

จ าแนกรายประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ งบประมาณรายจ่าย 

(บาท) 

สัดส่วนงบประมาณ 

(ร้อยละ) 
๑. สร้างกรอบทิศทางการพัฒนาท่ียั่งยืนและ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน             
ในการพัฒนาภาคมหานคร  (ป ๕.๑) 

๔๖๓,๐๐๐ ๐.๔๘ 

๒. ส่งมอบบริการที่ดี่ที่สุดแก่ประชาชน (ป ๕.๒)      ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑.๕๕ 

๓. เสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานคร        
มีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพคุณภาพชีวิต และ
ความภาคภูมิใจเพื่อร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่
ยั่งยืน (ป ๕.๓) 

๕,๗๗๒,๙๐๐ ๕.๙๘ 

๔. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารและ
พัฒนามหานคร (ป ๕.๗) 

๖๓,๔๕๗,๕๐๐ ๖๕.๖๘ 

๕. พัฒนากลไกในการบริหารจัดการภายใน
องค์กร (ป ๕.๘) 

๔๒๐,๐๐๐ ๐.๔๓ 

๖. ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
นานาชาติ (ป ๕.๙) 

๒๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๕.๘๘ 

รวม ๙๖,๖๑๓,๔๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

บทที่ ๔ 
การบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา 

 
 การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕ ๗ ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้
เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวางแผน การวิเคราะห์แผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ และการ
ประเมินผลแผน ที่มีสาระส าคัญของแผนครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรม รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
การบริหารมหานคร เพื่อผลักดันให้ส่วนราชการในสังกัดส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลน าพันธกิจที่ปรากฏ
ในแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับการสร้างความร่วมมือกับสมาชิกภายในองค์การและ  
ผู้เกี่ยวข้องภายนอกองค์การ  โดยมีเป้าหมายให้การพัฒนา และการปฏิบัติงาน ในแต่ละระดับทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ซึ่งจะสามารถแสดงให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ซ่ึงเกิดจาก
การปฏิบัติงานประสานกันของทุกส่วนราชการ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง  

ดังนั้น การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนราชการ เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการเพ่ือน าแผน
ไปสู่การปฏิบัติ โดยคณะผู้บริหารของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลทุกระดับต้องให้ความส าคัญ และส่งเสริม
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามแผนฯ รวมทั้งติดตามผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 
 
แนวทางการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ 

๑. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในทุกส่วนราชการในสังกัดส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล    
เพ่ือให้บุคลากรน าพันธกิจในความรับผิดชอบที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕ ๗ ของส านัก-
ยุทธศาสตร์และประเมินผลไปกระจายสู่การจัดท าแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมตามสัดส่วนของภารกิจที่ส่วน
ราชการ กลุ่มงาน และบุคคล ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการติดตามและรายงานผลโดยการจัดประชุม ในภาพรวมของ
ส านัก ส่วนราชการ หรือกลุ่มงาน โดยเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

๒. การน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ ทุกส่วนราชการน าแผนฯ นี้ ไปใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานตลอด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และผลักดันให้การด าเนินโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนฯ  
          ๓. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการน าแผนฯ ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารแล ะ
บุคลากรของส่วนราชการทุกคนต้องเข้าใจ สาระของ แผนปฏิบัติราชการส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งร่วมกันติดตามผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ ในส่วนที่รับผิดชอบและ/หรือเก่ียวข้อง ตลอดจนพิจารณาให้ผลตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานระดับบุคคลตามผลงานรายบุคคลและส่วนราชการอย่างเข้มแข็ง จริงจัง  
 ๔. การเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการด าเนินการตามแผนฯ ของส่วนราชการ ฯ โดยการจัด
อันดับผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕ ๗ 
ของส่วนราชการที่สามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
 ๕. การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลประจ าปี       
พ.ศ. ๒๕๕ ๗ โดยการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อท่ีประชุมผู้บริหาร ของส านัก ฯ ทุกเดือน 
รวมทั้งจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อรายงานในการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีเพื่อเป็นต้นแบบแก่หน่วยงาน 
 

 



๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี ๒ การน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

ตารางท่ี ๑ ผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์  ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามภารกิจของหน่วยงาน 
                                          วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน : เป็นองค์กรหลักด้านแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชี้น าและผลักดันนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ 

ตารางท่ี ๑.๑ ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ (มิติที่ ๑)       

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแผนของ
กรุงเทพมหานคร  (ป ๕.๖) 

๔. บริหารจัดการระบบงาน (ป ๕.๔) 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

 

มุ่งเน้นการถ่ายโอนอ านาจจากส่วนกลางให้กับกรุงเทพมหานครอย่างจริงจัง  

พัฒนาข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานครเพื่อเอ้ือต่อการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ                
แก่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง * 
 
 

กลยุทธ ์

 

๑.ปรับการบริหารราชการประจ าสู่การบริหารเชิงยุทธศาสตร์  
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร 
 

 
๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติราชการ 
๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่องค์กรชั้นเลิศด้านการบริการ  
    (Best Service Organization)  ด้วยบริการอิเล็กทรอนิกส ์ 
๓. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรของกรุงเทพมหานคร 

๓. เสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานคร มีความ
พร้อมท้ังด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต และความภาคภูมิใจ
เพื่อร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่ยั่งยืน (ป ๕.๓) 

เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการเพ่ือเป็นต้นแบบ
ด้านการบริหารมหานคร 

 

๑. สร้างกรอบทิศทางการพัฒนาท่ียั่งยืน และ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การพัฒนาภาคมหานคร (ป ๕.๑) 

๖. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหาร     
และพัฒนามหานคร (ป ๕.๗) 
 

๗. พัฒนากลไกในการบริหารจัดการภายใน
องค์กร (ป ๕.๘) 
 
 

เสริมศักยภาพงานด้านการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

๒. ส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน (ป ๕.๒) ติดตามและประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการของกรุงเทพมหานคร 
 

๘. ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อนานาชาติ (ป ๕.๙) 
 
 

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ดีและมีบทบาทที่ส าคัญในด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ขยายความร่วมมือกับนานชาติในรูปแบบภาคีสมาชิกและความสัมพันธ์
ระหว่างเมือง 



๒๒ 

 

ตารางท่ี ๑.๒ ภารกิจประจ า (มิติที่ ๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ :  * หมายถึงกลยุทธ์ที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลสร้างขึ้นตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งสนับสนุนการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์    
                  ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแผนของ
กรุงเทพมหานคร (ป ๕.๖) 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

 

กลยุทธ ์

 

๑. ปรับการบริหารราชการประจ าสู่การบริหารเชิงยุทธศาสตร์   
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
    ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร * 
 

 

๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติราชการ 
๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่องค์กรชั้นเลิศด้านการบริการ  
    (Best Service Organization)  ด้วยบริการอิเล็กทรอนิกส ์ 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการเพ่ือเป็นต้นแบบ
ด้านการบริหารมหานคร 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหาร    
และพัฒนามหานคร (ป ๕.๗) 
 



๒๓ 

 

ตารางท่ี ๑.๓ ภารกิจประจ า (มิติที่ ๒-๔) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ: ** หมายถึงกลยุทธ์ที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลสร้างขึ้นเพ่ิมเติมเพ่ือเชื่อมโยงภารกิจประจ า (มิติที่ ๒-๔) ซึ่งสนับสนุนการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์  
                  ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓.. บริหารจัดการการเงินการคลังของ
กรุงเทพมหานครในภาพรวมฯ (ป ๕.๕) 
 

๑. ส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน (ป ๕.๒) 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

 

๑. พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการ ** 
๒. พัฒนาระบบการให้บริการ ** 
 

กลยุทธ ์

 

๑. พัฒนาการเบิกจ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจ าปีให้รวดเร็วเป็นไป 
    ตามแผนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน** 
๒. พัฒนาการจัดท างบการเงินของกรุงเทพมหานคร** 
 

 ๑.ปรับปรุงกระบวนการบริหารราชการประจ าให้เกื้อหนุนต่อการน ายุทธศาสตร ์
   และแผนงานด้านต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัต*ิ* 
๒. น ามาตรการราชการใสสะอาดมาใช้ให้มีประสิทธิภาพ** 
 
 

๒. เสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานคร
มีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต 
และความภาคภูมิใจเพื่อร่วมพัฒนามหานคร
ให้น่าอยู่ยั่งยืน (ป ๕.๓) 

๑. พัฒนาแหล่งข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง** 
๒. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการเพ่ือเป็นต้นแบบ
ด้านการบริหารมหานคร 

๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแผนของ
กรุงเทพมหานคร (ป ๕.๖) 
 



๒๔ 

 

 
ตารางท่ี ๒ แสดงแนวทางการด าเนินการของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ 

ตารางที ่๒ ก. ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก โครงการ/กิจกรรมและ    
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

๑. สร้างกรอบทิศทางการพัฒนา  
ที่ยั่งยืน และเสริมสร้าง การมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา
ภาคมหานคร  
(ป ๕.๑)   

พัฒนาข้อมูลสถิติ
กรุงเทพมหานครเพ่ือเอ้ือ    
ต่อการบริหารจัดการ             
ในด้านต่างๆ แก่ทุก   
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
(สนับสนุนกลยุทธ์หลัก) 
 
 

ร้อยละ ๘๐ ของผู้ได้รับทราบ
ข้อมูลสถิติ กทม. มีความ    
พึงพอใจ  
 

นิยาม 
ข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานคร หมายถึง ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ 
ที่เก่ียวกับกรุงเทพมหานคร สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูล
อ้างอิง และประกอบในการด าเนินงานต่าง ๆ 
การเผยแพร่ข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานคร ในที่นี้ 
หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานคร     
ในลักษณะรูปเล่มและผ่านทางเว็บไซต์ของ 
กรุงเทพมหานคร (เว็บไซต์ของส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล) 
ผู้ได้รับทราบ  หมายถึง  ผู้ได้รับบริการ  
 
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ ๘๐ 
 
 วิธีการค านวณ 
จ านวนผู้รับหนังสือสถิติ กทม. และผู้เข้าเยี่ยมชมข้อมูล
สถิติ กทม. ที่มีความพึงพอใจคูณด้วย ๑๐๐ หารด้วย
จ านวนผู้รับหนังสือสถิติ กทม. และผู้เข้าเยี่ยมชมข้อมูล
สถิติ กทม. ที่ตอบแบบสอบถาม 

๑. เผยแพร่ข้อมูลสถิติพ้ืนฐาน
ของกรุงเทพมหานครทาง
เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร 
(กยบ.) 
๒. จัดท าหนังสือสถิติประจ าปี 
ของ กทม. (กยบ.) 
 
 



๒๕ 

 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก โครงการ/กิจกรรมและ    
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

๒. ส่งมอบบริการที่ดีที่สุด
แก่ประชาชน (ป ๕.๒) 

ติดตามและประเมินความ   
พึงพอใจของประชาชนที่มี   
ต่อการบริการของ
กรุงเทพมหานคร 
(ป ๕.๒.๓) 

ร้อยละของข้อเสนอแนะ
ส าคัญที่พบจากผลการ
ส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานตามนโยบายของ
กรุงเทพมหานครที่หน่วยงาน
ได้รับทราบและน าไปสู่การ
แก้ไข 
 
 

ค านิยาม 
ข้อเสนอแนะส าคัญที่พบจากผลการส ารวจความพึงพอใจ      
ของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการด าเนินงาน      
ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร หมายถึง ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่ชาว กทม. ต้องการให้
กรุงเทพมหานครด าเนินการปรับปรุง/แก้ไขในการส ารวจ     
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามนโยบาย
ของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๗)       
การน าไปสู่การแก้ไข หมายถึง ข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้รับ
การด าเนินการปรับปรุงและแก้ไข โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบ 
 
 ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ ๘๐  
 
วิธีการค านวณ 
จ านวนข้อเสนอแนะที่ปรับปรุง/แก้ไข คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วย
จ านวนข้อเสนอแนะที่รับทราบ 
 
 
 
 

โครงการส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนชาว
กรุงเทพมหานครที่มีต่อการ
บริหารตามนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร 
(กยบ.) 
 



๒๖ 

 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก โครงการ/กิจกรรมและ    
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

๓. เสริมสร้างให้บุคลากรของ
กรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้ง
ด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต และ
ความภาคภูมิใจเพ่ือร่วมพัฒนามหา
นครให้น่าอยู่ยั่งยืน (ป ๕.๓) 

 

เพ่ิมประสิทธิภาพการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร  
(ป ๕.๓.๑) 
 

ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม/สัมมนามีความ   
พึงพอใจต่อหลักสูตรการ
ฝึกอบรม/สัมมนาซึ่งจัดโดย
ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 
(กยบ. เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
และ กยภ. กยม.เป็น
ผู้รับผิดชอบร่วม) 

นิยาม 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา หมายถึง ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร หลักสูตร
ด้านการวางแผนและหลักสูตรด้านการพัฒนาเมือง
มหานคร 
 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกในด้านบวกต่อ
หลักสูตรการฝึกอบรม/สัมมนา ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้เข้าร่วม 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐  
 
วิธีการค านวณ  
วัดผลความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถาม 
 

๑. โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนา
ความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของ
บุคลากรส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผล (กยม.) 
๒. โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร 
(กยภ.) 
๓. โครงการศึกษาแนวโน้ม
การพัฒนาเมืองมหานคร 
(กยบ.) 

 
 



๒๗ 

 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก โครงการ/กิจกรรมและ    
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

๔. บริหารจัดการระบบงาน 
(ป ๕.๔)    
 
 

มุ่งเน้นการถ่ายโอนอ านาจ
จากส่วนกลางให้กับ
กรุงเทพมหานคร         
อย่างจริงจัง 
(ป ๕.๔.๑) 

ร้อยละของการเข้าร่วม
ประชุมกับคณะกรรมการฯ/
คณะอนุกรรมการฯ/คณะ
ท างานฯ/หรือการประชุม
หารืออืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การกระจายอ านาจตามท่ี
ได้รับมอบหมาย และสรุป
รายงานผลเสนอผู้บริหาร
เพ่ือโปรดทราบและ/หรือ
พิจารณาสั่งการให้หน่วยงาน
ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

นิยาม 
การเข้าร่วมประชุมฯ หมายถึง การประชุมในคณะกรรมการฯ 
ต่าง ๆ ดังนี้ คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และ
คณะท างานฯ ที่เก่ียวข้องกับการกระจายอ านาจ หมายถึง 
  ๑. คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒. คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และ
คณะท างานฯ   ที่เก่ียวกับการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีคณะกรรมการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แต่งตั้งหรือ
คณะท างานที่คณะอนุกรรมการฯ แต่งตั้ง 
    ๓. คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ที่
เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจให้แก่กรุงเทพมหานคร
ที่ ผว.กทม. แต่งตั้งเพ่ือให้การด าเนินการตามแผนการ
กระจายอ านาจฯ ของกรุงเทพมหานครด าเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

วิธีการค านวณ  
นับจ านวนในการประชุมจากคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้  

กิจกรรมการเข้าร่วมการ
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ/
คณะอนุกรรมการฯ/คณะ
ท างานฯ/ระดับรัฐบาลและ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจที่ถ่ายโอน เพ่ือรับมอบ
แนวทางการด าเนินงานหรือ
ติดตามความคืบหน้าที่
เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 
(กยค.) 
 



๒๘ 

 

๑. คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และ
คณะท างานฯ ที่เก่ียวข้องกับการกระจายอ านาจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก โครงการ/กิจกรรมและ    
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

   หมายถึง 
  ๑.๑ คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และ
คณะท างานฯ ที่คณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แต่งตั้ง ได้แก่ 
    ๑) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือบริหารแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) 
    ๒) คณะอนุกรรมการส่งเสริมและเผยแพร่
นวัตกรรมท้องถิ่นและการบริการสาธารณะของ อปท. 
    ๓) คณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนและจัดท า
แผนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. รวมทั้ง
คณะท างานฯ ที่คณะกรรมการฯ และ
คณะอนุกรรมการฯ ได้แต่งตั้งข้ึนเพื่อช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติงาน 
    ๔) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. 
  ๑.๒ คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ที่ ผว.
กทม. แต่งตั้งเพ่ือให้การด าเนินการตามแผนการ
กระจายอ านาจฯ ของ กทม. ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ 

 



๒๙ 

 

    ๑) คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการด าเนินการ
ของ กทม. ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก โครงการ/กิจกรรมและ    

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

       ๒) คณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหาอุปสรรค์การ
รับถ่ายโอนภารกิจของ กทม. ตามแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้ อปท. (ฉบับที่ ๑ 
และฉบับที่ ๒) และข้อเสนอในแผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ ๓) 
๒. การประชุมอ่ืน ๆ หมายถึง การประชุมกับ
หน่วยงานหรือส่วนราชการ ทั้งภายในและภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจ 
โดยค านวณ ดังนี้ 
จ านวนการเข้าร่วมประชุม x ๑๐๐ 
จ านวนที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก โครงการ/กิจกรรมและ    
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
แผนของกรุงเทพมหานคร             
(ป ๕.๖) 

 

๑) ปรับการบริหารราชการ
ประจ าสู่การบริหารเชิง
ยุทธศาสตร์ 
(ป ๕.๖.๑) 

 

ร้อยละของความส าเร็จ      
ในการจัดท าแผนปฏิบัติ-
ราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี 

 

นิยาม 
ความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี หมายถึง การด าเนิน
โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
แล้วเสร็จ ตามข้ันตอนที่ สยป. ก าหนด 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
วิธีค านวณ 
๑. จ าแนกข้ันตอนในการด าเนินโครงการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี ทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๒. คิดค านวณหาระดับผลส าเร็จ โดยการน าจ านวน
ขั้นตอนที่ด าเนินการได้ คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยจ านวน
ขั้นตอนทั้งหมด 

โครงการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (กยบ.) 
 

 
 
 
 



๓๑ 

 

 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก โครงการ/กิจกรรมและ    
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

 ๒) เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร 
(ป ๕.๖.๓) 

๑. ระดับความส าเร็จในการ
น าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกรุงเทพ- 
มหานครไปสู่การปฏิบัติ 
 
(กยบ.เป็นผู้รับผิดชอบหลัก    
และ กยม. กยล. กยภ. กยค.  
กสศ. เป็นผู้รับผิดชอบร่วม) 

นิยาม 
ความส าเร็จในการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
กรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ หมายถึง การผลักดัน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจ าปีไปก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานนั้น 
 

ค่าเป้าหมาย   
ร้อยละ ๙๐ 
 
วิธีค านวณ 
จ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
กรุงเทพมหานครที่หน่วยงานต่างๆ น าไปก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกรุงเทพมหานครทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ  
 
 
 
 

กิจกรรมการติดตามตัวชี้วัด
ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกรุงเทพมหานคร
ที่หน่วยงานน าไปก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของหน่วยงาน (กยบ. กยม. 
กยล. กยภ. กยค. และ กสศ.)  
 



๓๒ 

 

 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก โครงการ/กิจกรรมและ    
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

๖. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการบริหารและ
พัฒนามหานคร  (ป ๕.๗) 

 

๑) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ในการปฏิบัติราชการ     
(ป ๕.๗.๑) 

 

๑. ร้อยละของความส าเร็จ
ในการพัฒนาระบบ
คลังข้อมูลกลาง
กรุงเทพมหานคร 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
พัฒนาระบบคลังข้อมูลกลางกรุงเทพมหานคร โดย
รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานเพื่อน าไปออกรายงาน 
วิเคราะห์ และเผยแพร่ให้ผู้บริหาร นักวิเคราะห์ข้อมูล 
และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ 
 
วิธีการค านวณ  
พิจารณาจากผลการด าเนินการที่ก าหนดไว้ 
ในแต่ละข้ันตอน คูณ ๑๐๐ หารด้วยเป้าหมาย 
ของการด าเนินการ ถ้าครบขั้นตอน คิดเป็น  
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

โครงการคลังข้อมูลกลาง
กรุงเทพมหานคร (BMA Data 
Warehouse)  
(กพพ.) 
 

 
 
 
 
 



๓๓ 

 

 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก โครงการ/กิจกรรมและ    
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

  ๒.ร้อยละความส าเร็จในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ป้องกันภัยระบบสารสนเทศ
กรุงเทพมหานคร       

นิยาม  
เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันภัยระบบสารสนเทศ
กรุงเทพมหานครให้มีความสามารถเพ่ิมข้ึนเชิงการ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยโดยไม่มีช่องโหว่ตลอดเวลา 
 

ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

วิธีค านวณ 
พิจารณาจากผลการด าเนินการที่ก าหนดไว้ในแต่ละ
ขั้นตอนคูณ ๑๐๐ หารด้วยเป้าหมายของการ
ด าเนินการ ถ้าครบขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 

โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบรักษา
ความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศของ
กรุงเทพมหานคร (กพพ.) 
(ต่อเนื่องจากปีฯ ๕๖) 

 

  ๓. ร้อยละความส าเร็จ     
ในการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเว็บไซต์หน่วยงาน
ของกรุงเทพมหานคร 

นิยาม 
กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ให้กับ
หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๐ 
 

โครงการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการเว็บไซต์หน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร (กคพ.) 

 
 
 



๓๔ 

 

วิธีการค านวณ 
พิจารณาจากผลด าเนินการจริงตามข้ันตอนที่ก าหนดไว ้
 

 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก โครงการ/กิจกรรมและ    
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

  ๔.ร้อยละของหน่วยงานมีการ
พัฒนากระบวนการท างานตาม
ภารกิจหลัก (Core Business) 
ที่ได้เสนอไว้ในรายงาน        
ปี ๒๕๕๖ 

นิยาม 
๑. หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานระดับส านัก/
ส านักงานและกองในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
๒. Core Business หมายถึง ภารกิจหลักของหน่วยงานที่
เป็นภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตามที่ 
สกก.ได้ประกาศไว้ 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๐ 
 

วิธีการค านวณ 
ร้อยละของหน่วยงานมีการพัฒนากระบวนการท างาน
ตามภารกิจหลักตามท่ีได้เสนอไว้ในรายงานปี ๒๕๕๖ 
เท่ากับ 
จ านวนหน่วยงานท่ีมีการพัฒนากระบวนการท างานตามภารกิจหลัก 
ตามที่ได้รายงานไว้ในปี ๒๕๕๖  x ๑๐๐ 
จ านวนหน่วยงานระดับส านัก/ส านักงาน/กองในสังกัด สนป.กทม. 

กิจกรรมการติดตามการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน      
ในการน ากระบวนการท างาน
ตามภารกิจของหน่วยงานไปสู่
การปฏิบัติ (กสศ.) 

 

 



๓๕ 

 

 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก โครงการ/กิจกรรมและ    
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

  ๕) ผลงานมีการพัฒนา
กระบวนการท างานตาม
ภารกิจหลัก (Core 
Business) ที่ได้เสนอไว้ใน 
รายงานปี ๒๕๕๖ 

ค านิยาม 
๑. หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานระดับส านัก/
ส านักงานและกองในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
๒. Core Business หมายถึง ภารกิจหลักของ
หน่วยงานที่เป็นภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานตามที่ สกก. ได้ประกาศไว้ 
 
ค่าเป้าหมาย 
๗๐ คะแนน 
 
วิธีการค านวณ 
๑. ส่งปฏิทินการปฏิบัติงานที่ระบุขั้นตอนและ
ระยะเวลาด าเนินงาน ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม 
๒๕๕๗ (๓๐ คะแนน) 
๒. ผลการด าเนินงานเป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่ระบุในข้อ ๑ (๖๐ คะแนน) 
๓. ผลงาน (๑๐ คะแนน) 

กิจกรรมพัฒนากระบวนการ
ท างานตามภารกิจหลัก (Core 
Business)  ของสยป.ที่ได้
เสนอไว้ในรายงานปี ๒๕๕๖ 
(กยล.) 

 



๓๖ 

 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก โครงการ/กิจกรรมและ    
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

  ๖. หน่วยงานมีรายงาน
การศึกษา/วิเคราะห์การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้
ในกระบวนการท างานตาม
ภารกิจหลัก (Core Business)
ของหน่วยงาน 

 
 

นิยาม 
ทุกหน่วยงานมีการศึกษา/วิเคราะห์การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างาน 
ตามภารกิจหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน
เพ่ิมข้ึนอีก ๑ กระบวนการ โดยไม่ด าเนินการซ้ า        
จากปีที่ผ่านมา 
 
ค่าเป้าหมาย 
๑ ฉบับ 
 

วิธีการค านวณ 
-มีค าสั่งการแต่งตั้งคณะท างานของหน่วยงานโดยมี
ผู้แทนจากทุกกองในส านัก/ทุกฝ่ายหรือกลุ่มงานใน
สังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วม (๑ คะแนน) 
- มีรายงานการประชุมของคณะท างานของหน่วยงาน   
ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง (๑ คะแนน) 
-รายงานผลการศึกษา/วิเคราะห์ฯ ที่ได้รับการพิจารณา
จาก CIO  ประจ าส านักและได้รับความเห็นชอบจาก

กิจกรรมการจัดท ารายงาน
การศึกษา/วิเคราะห์การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ใน
กระบวนการท างานตาม
ภารกิจหลักของส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล  
(กยม.) 



๓๗ 

 

หัวหน้าหน่วยงาน ยกเว้น สผว.และส่วนราชการใน
สังกัด สนป. เพียงได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
หน่วยงานเท่านั้น (๑ คะแนน) 
-การพิจารณาจากคณะกรรมการซึ่งตั้งข้ึนโดย              
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล (๒ คะแนน) 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก โครงการ/กิจกรรมและ    
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

  ๗. ร้อยละของหน่วยงานมี
การจัดท ารายงาน
การศึกษา/วิเคราะห์การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้
ในกระบวนการท างานตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
(Core Business) 

นิยาม 
หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานระดับส านัก/ส านักงาน
และกองในส านักปลัดกรุงเทพมหานครได้ด าเนินการ
ศึกษา/วิเคราะห์การน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ใน
กระบวนการท างานตามภารกิจหลักของทุกหน่วยงาน
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๐ 
 
วิธีการค านวณ 
ร้อยละของหน่วยงานมีการจัดท ารายงานการศึกษา/
วิเคราะห์การน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ใน
กระบวนการท างานตามภารกิจหลักของทุกหน่วยงาน 
(Core Business) เท่ากับ 
จ านวนหน่วยงานท่ีมีการจัดท ารายงานฯ ตามขั้นตอนท่ี สยป.ก าหนด x ๑๐๐  
จ านวนหน่วยงานระดับส านัก/ส านักงาน/กองในสังกัดส านักปลัด กทม. 

กิจกรรมการตรวจสอบ
รายงานการศึกษา/วิเคราะห์
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปใช้ในกระบวนการท างาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน 
(Core Business) (กสศ.) 



๓๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก โครงการ/กิจกรรมและ    
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

 ๒) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือมุ่งสู่องค์กร
ชั้นเลิศด้านการบริการ 
(Best Service Organization)  
ด้วยบริการอิเล็กทรอนิกส์  
(ป ๕.๗.๒) 

๑. ร้อยละความส าเร็จของ
การหาแนวทางในการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย  
(Wi-Fi) ความเร็ว ๔ Mbps 
(โครงการ Bangkok Wi-Fi 
ตามนโยบายของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร) 

ค านิยาม 
 ความส าเร็จในการหาแนวทางในการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ความเร็ว ๔ Mbps 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๐ 
 
วิธีการค านวณ 
ร้อยละของการด าเนินการ รายละเอียด ดังนี้ 
 - ร้อยละ ๒๐ เมื่อเริ่มจัดตั้งในรูปแบบคณะกรรมการ 
 - ร้อยละ ๕๐ เมื่อเริ่มจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการ 
 - ร้อยละ ๘๐  คณะกรรมการก าหนดแนวทางในการ
ให้บริการ 
 - ร้อยละ ๑๐๐  คณะกรรมการเสนอแนวทางการ
ให้บริการต่อผู้บริหาร 

โครงการการให้บริการ
ประชาชนด้วย Free Wi-Fi 
ความเร็ว ๔ Mbps (กคพ.) 



๓๙ 

 

 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก โครงการ/กิจกรรมและ    
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

  ๒. คะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินผลการปรับปรุง
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน กทม. ตามเกณฑ์
ประเมินผลที่ก าหนด 

 

ค านิยาม  
1. หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานสังกัด

กรุงเทพมหานคร   ระดับส านัก ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร  ส านักงานเลขาผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ส านักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร ส่วนราชการในสังกัดส านักปลัด
กรุงเทพมหานคร และส านักงานเขต รวม 77 หน่วยงาน 

2. เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ของ กรุงเทพมหานคร 
(www.bangkok.go.th)  หรือเว็บไซต์ที่หน่วยงานจัดท า
ขึ้นและ Link มายังเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร 

3. ข้อมูลบนเว็บไซต์ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานที่ให้บริการบนเว็บไซด์ ประกอบด้วย 
            ๓.๑ ปฏิทินกิจกรรม หมายถึง แผนงาน/โครงการ 
ที่หน่วยงานจะด าเนินการในแต่ละเดือนล่วงหน้า โดยต้องมี
การลงปฏิทินกิจกรรมที่หน่วยงานจะด าเนินการเป็นราย
เดือนโดยหน่วยงานจะต้องเผยแพร่ล่วงหน้าอย่างน้อย      
1 เดือน เช่น กิจกรรมที่จะด าเนินการเดือนกุมภาพันธ์  
ต้องมีการลงปฏิทินกิจกรรมในเดือนมกราคมให้แล้วเสร็จ  
          ๓.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ประกอบด้วย 

      ๓.๒.๑ ประวัติความเป็นมา (ถ้ามี) 
      ๓.๒.๒ ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน 

                 ๓.๒.๓ โครงสร้าง/ผู้บริหาร 

กิจกรรมการตรวจสอบการ
ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์     
ของหน่วยงาน (กสศ.) 

 

http://www.bangkok.go.th/


๔๐ 

 

      ๓.๒.๔ แผนปฏิบัติราชการ 
      ๓.๒.๕ สถิติที่เก่ียวข้อง 

  3.2.6 ข้อมูลทางกายภาพ (กรณีส านักงาน
เขต ต้องมีข้อมูล ที่ตั้งหน่วยงาน ที่ตั้งโรงเรียน วัดหรือ  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก โครงการ/กิจกรรมและ       

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
   สถานที่ส าคัญทางศาสนา โรงพยาบาล สถานีต ารวจ สถานี

ดับเพลิง ถนน ตรอกซอย คลองแม่น้ าในความรับผิดชอบ 
ชื่อชุมชน ฯลฯ )  

๓.๓ ข่าวสาร 
๓.๓.๑ ประกาศ (ได้แก่ ประกาศของ

กรุงเทพมหานครที่ส าคัญต่อหน่วยงาน ประกาศของ
หน่วยงานและประกาศรับสมัครงาน) 

       ๓.๓.๒ ข่าว ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
       ๓.๓.๓ ประกวดราคา/สอบราคา 
       ๓.๓.๔ ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์

๓.๓.๕ ภาพกิจกรรม ซึ่งหน่วยงานได้
ด าเนินการแล้วหลังจากประชาสัมพันธ์ และภาพกิจกรรม
ซึ่งได้ด าเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อทันต่อสถานการณ ์
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานลงวันที่เผยแพร่ข้อมูลด้วย 
         ๓.๔ การให้บริการ หมายถึง ข้อมูลการให้บริการ
ของหน่วยงานตามอ านาจหน้าที่ รวมทั้งข้อมูลทีเ่ก่ียวข้องเพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ มีหัวข้อดังนี้ 

        ๓.๔.1 การให้บริการของหน่วยงาน 
ซึ่งอาจแยกหัวข้องานตามภารกิจของกองหรือฝ่ายตาม
โครงสร้างของหน่วยงาน  

 



๔๑ 

 

         3.4.2 แบบฟอร์มการให้บริการที่
สามารถ Download ได้  

3.5 ติดต่อกับเรา  หน่วยงานต้องแสดงข้อมูลที่อยู่ 
พร้อมรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานและ
ส่วนราชการในสังกัด และที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก โครงการ/กิจกรรมและ       
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

   (e-mail) และแผนที่แสดงสถานที่ตั้งของหน่วยงาน 
เกณฑ์การประเมินผล 
มีแนวทางการประเมินตามระยะเวลาโดยมีคะแนนแต่ละ
หัวข้อ ดังนี้ 
   ๑. ปฏิทินกิจกรรม 12 คะแนน  (12 คร้ัง/ปี) แบ่งการ
ประเมินเป็น เดือนละ 1 คะแนน  โดยหน่วยงานต้องมีการ
ลงปฏิทินกิจกรรมที่หน่วยงานจะด าเนินการเป็นรายเดือน
โดยหน่วยงานจะต้องเผยแพร่ล่วงหน้าอย่างน้อย     1 
เดือน เช่น กิจกรรมที่จะด าเนินการเดือนกุมภาพันธ์  ต้องมี
การลงปฏิทินกิจกรรมให้แล้วเสร็จ ในเดือนมกราคม หาก
ด าเนินการล่าช้ากว่าก าหนดในเดือนใด  จะไม่ได้รับคะแนน
ในเดือนนั้นๆ 

2. เกี่ยวกับองค์กร 20 คะแนน แบ่งการ
ประเมินออกเป็น  

2.1 การลงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับองค์กร    
(4 คะแนน)  (งดประเมินหัวข้อประวัติความเป็นมา) 
หน่วยงานต้องลงข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 
2556 และตรวจประเมินต้นเดือนมกราคม 2557     
หากลงข้อมูล ไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับคะแนนในส่วนนี ้

2.2 การปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน 

 



๔๒ 

 

และสถิติที่เก่ียวข้อง 16 คะแนน  ตรวจประเมิน 3 เดือน/
คร้ัง รวม 4 คร้ัง (4 คะแนน/คร้ัง) โดยต้องลงข้อมูลที่
เก่ียวข้องให้แล้วเสร็จภายในรอบนั้นๆ เช่น                          
รอบที่ 1 ตั้งแต่ตุลาคม – ธันวาคม 2556 หน่วยงานต้อง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก โครงการ/กิจกรรมและ       

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
   ปรับปรุงข้อมูลภายในเดือนธันวาคม 2556 และ  ตรวจ

ประเมินต้นเดือนมกราคม  2557  
3.   ข่าวสาร  48 คะแนน ตรวจการ  ปรับปรุง

ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเดือนละ 1 คร้ังหน่วยงาน
ต้องปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภายในวันที่ 25 
ของเดือนนั้นๆ  (คร้ังละ 4 คะแนน) โดยมีเกณฑ์การ
ประเมินแต่ละเดือน ดังนี ้

3.1 ปรับปรุง 1 คร้ัง  ได้ 1 คะแนน 
3.2 ปรับปรุง 2 คร้ัง  ได้ 2 คะแนน 
3.3 ปรับปรุง 3 คร้ัง  ได้ 3 คะแนน 

3.4 ปรับปรุง 4  คร้ัง ขึ้นไป ได้ 4  คะแนน 
4.   การให้บริการ 16 คะแนน หน่วยงาน   

 ต้องลงข้อมูลให้แล้วเสร็จ และมี แบบฟอร์มให้สามารถ
ดาวน์โหลดได้ อย่างน้อย 2 แบบฟอร์ม ภายในเดือน
ธันวาคม 2556 และตรวจประเมินต้นเดือนมกราคม 
2557 หากลงข้อมูล ไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับคะแนนใน
ส่วนนี ้

5.  ติดต่อเรา 4 คะแนน หน่วยงานต้องลง
ข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2556 และ
ตรวจประเมินต้นเดือนมกราคม 2557 หากลงข้อมูล    
ไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับคะแนนในส่วนนี ้
 

 



๔๓ 

 

ค่าเป้าหมาย 
        ร้อยละ ๘๐ 
 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก โครงการ/กิจกรรมและ       
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

   วิธีค านวณ 
น าคะแนนที่ได้รับจากการประเมินผล เทียบกับ

เกณฑ์คะแนนตามช่วงที่ก าหนด ดังนี ้
       ๑) ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป เท่ากับ 10 คะแนน 
       ๒) ตั้งแต่ 75 - 79  คะแนน เท่ากับ 9 คะแนน 
       ๓) ตั้งแต่ 70 – 74 คะแนน เท่ากับ 8 คะแนน 
       ๔) ตั้งแต่ 65- 69 คะแนน เท่ากับ 7 คะแนน 
       ๕) ตั้งแต่ 60- 65 คะแนน เท่ากับ 6 คะแนน 

๖) ต่ ากว่า 60 คะแนนลงมา เท่ากับ 5 คะแนน 

 

  ๓. ผลคะแนนการปรับปรุง
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ตามเกณฑ์
ประเมินผลที่ก าหนด 

ค านิยาม  
๑. หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานสังกัด

กรุงเทพมหานคร   ระดับส านัก ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร  ส านักงานเลขาผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ส านักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร ส่วนราชการในสังกัดส านักปลัด
กรุงเทพมหานคร และส านักงานเขต รวม 77 หน่วยงาน 

๒. เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ของ กรุงเทพมหานคร 
(www.bangkok.go.th)  หรือเว็บไซต์ที่หน่วยงานจัดท า
ขึ้นและ Link มายังเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร 
      ๓. ข้อมูลบนเว็บไซต์ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานที่ให้บริการบนเว็บไซด์ ประกอบด้วย 
           ๓.๑ ปฏิทินกิจกรรม หมายถึง แผนงาน/โครงการที่

กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูล    
ในเว็บไซต์ของส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล  
(กคพ. และทุกส่วนราชการ     
ในส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล) 

http://www.bangkok.go.th/
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หน่วยงานจะด าเนินการในแต่ละเดือนล่วงหน้า โดยต้องมี
การลงปฏิทินกิจกรรมที่หน่วยงานจะด าเนินการเป็นราย
เดือนโดยหน่วยงานจะต้องเผยแพร่ล่วงหน้าอย่างน้อย  1 
เดือน เช่น กิจกรรมที่จะด าเนินการเดือนกุมภาพันธ์    

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก โครงการ/กิจกรรมและ    

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
   ต้องมีการลงปฏิทินกิจกรรมในเดือนมกราคมให้แล้วเสร็จ  

          ๓.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ประกอบด้วย 
      ๓.๒.๑ ประวัติความเป็นมา (ถ้ามี) 
      ๓.๒.๒ ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน 

                 ๓.๒.๓ โครงสร้าง/ผู้บริหาร 
      ๓.๒.๔ แผนปฏิบัติราชการ 
      ๓.๒.๕ สถิติที่เก่ียวข้อง 

                 3.2.6 ข้อมูลทางกายภาพ (กรณีส านักงาน
เขต ต้องมีข้อมูล ที่ตั้งหน่วยงาน ที่ตั้งโรงเรียน วัดหรือ
สถานที่ส าคัญทางศาสนา โรงพยาบาล สถานีต ารวจ สถานี
ดับเพลิง ถนน ตรอกซอย คลองแม่น้ าในความรับผิดชอบ 
ชื่อชุมชน ฯลฯ )  

๓.๓ ข่าวสาร 
๓.๓.๑ ประกาศ (ได้แก่ ประกาศของ

กรุงเทพมหานครที่ส าคัญต่อหน่วยงาน ประกาศของ
หน่วยงานและประกาศรับสมัครงาน) 

       ๓.๓.๒ ข่าว ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
       ๓.๓.๓ ประกวดราคา/สอบราคา 
       ๓.๓.๔ ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์

๓.๓.๕ ภาพกิจกรรม ซึ่งหน่วยงานได้
ด าเนินการแล้วหลังจากประชาสัมพันธ์ และภาพกิจกรรม
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ซึ่งได้ด าเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อทันต่อสถานการณ ์
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานลงวันที่เผยแพร่ข้อมูลด้วย 
 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก โครงการ/กิจกรรมและ    
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

            ๓.๔ การให้บริการ หมายถึง ข้อมูลการให้บริการ
ของหน่วยงานตามอ านาจหน้าที่ รวมทั้งข้อมูลทีเ่ก่ียวข้อง      
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ มีหัวข้อดังนี้ 

        ๓.๔.1 การให้บริการของหน่วยงาน 
ซึ่งอาจแยกหัวข้องานตามภารกิจของกองหรือฝ่ายตาม
โครงสร้างของหน่วยงาน  

         3.4.2 แบบฟอร์มการให้บริการที่
สามารถ Download ได้  

3.5 ติดต่อกับเรา  หน่วยงานต้องแสดงข้อมูลที่อยู่ 
พร้อมรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานและ
ส่วนราชการในสังกัด และที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-mail) และแผนที่แสดงสถานที่ตั้งของหน่วยงาน 
เกณฑ์การประเมินผล 
มีแนวทางการประเมินตามระยะเวลาโดยมีคะแนนแต่ละ
หัวข้อ ดังนี้ 
   ๑. ปฏิทินกิจกรรม 12 คะแนน  (12 คร้ัง/ปี) แบ่งการ
ประเมินเป็น เดือนละ 1 คะแนน  โดยหน่วยงานต้องมี
การลงปฏิทินกิจกรรมที่หน่วยงานจะด าเนินการเป็นราย
เดือนโดยหน่วยงานจะต้องเผยแพร่ล่วงหน้าอย่างน้อย     
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1 เดือน เช่น กิจกรรมที่จะด าเนินการเดือนกุมภาพันธ์  
ต้องมีการลงปฏิทินกิจกรรมให้แล้วเสร็จ ในเดือนมกราคม 
หากด าเนินการล่าช้ากว่าก าหนดในเดือนใด  จะไม่ได้รับ
คะแนนในเดือนนั้นๆ 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก โครงการ/กิจกรรมและ    
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

   2. เกี่ยวกับองค์กร 20 คะแนน แบ่งการ
ประเมินออกเป็น  

2.1 การลงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับองค์กร    
(4 คะแนน)  (งดประเมินหัวข้อประวัติความเป็นมา) 
หน่วยงานต้องลงข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 
2556 และตรวจประเมินต้นเดือนมกราคม 2557     
หากลงข้อมูล ไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับคะแนนในส่วนนี ้

2.2 การปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน 
และสถิติที่เก่ียวข้อง 16 คะแนน  ตรวจประเมิน 3 เดือน/
คร้ัง รวม 4 คร้ัง (4 คะแนน/คร้ัง) โดยต้องลงข้อมูลที่
เก่ียวข้องให้แล้วเสร็จภายในรอบนั้นๆ เช่น                          
รอบที่ 1 ตั้งแต่ตุลาคม – ธันวาคม 2556 หน่วยงานต้อง
ปรับปรุงข้อมูลภายในเดือนธันวาคม 2556 และ  ตรวจ
ประเมินต้นเดือนมกราคม  2557  

3.   ข่าวสาร  48 คะแนน ตรวจการ  ปรับปรุง
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเดือนละ 1 คร้ังหน่วยงาน
ต้องปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภายในวันที่ 25 
ของเดือนนั้นๆ  (คร้ังละ 4 คะแนน) โดยมีเกณฑ์การ
ประเมินแต่ละเดือน ดังนี ้

 



๔๗ 

 

3.1 ปรับปรุง 1 คร้ัง  ได้ 1 คะแนน 
3.2 ปรับปรุง 2 คร้ัง  ได้ 2 คะแนน 
3.3 ปรับปรุง 3 คร้ัง  ได้ 3 คะแนน 
3.4 ปรับปรุง 4  คร้ัง ขึ้นไป ได้ 4  คะแนน 

 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก โครงการ/กิจกรรมและ    
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

   4.   การให้บริการ 16 คะแนน หน่วยงาน   
 ต้องลงข้อมูลให้แล้วเสร็จ และมี แบบฟอร์มให้สามารถ
ดาวน์โหลดได้ อย่างน้อย 2 แบบฟอร์ม ภายในเดือน
ธันวาคม 2556 และตรวจประเมินต้นเดือนมกราคม 
2557 หากลงข้อมูล ไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับคะแนนใน
ส่วนนี ้

5.  ติดต่อเรา 4 คะแนน หน่วยงานต้องลง
ข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2556 และ
ตรวจประเมินต้นเดือนมกราคม 2557 หากลงข้อมูล    
ไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับคะแนนในส่วนนี ้
 
ค่าเป้าหมาย 
        ร้อยละ ๘๐ 
 
วิธีค านวณ 

น าคะแนนที่ได้รับจากการประเมินผล เทียบกับ
เกณฑ์คะแนนตามช่วงที่ก าหนด ดังนี ้
       ๑) ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป เท่ากับ 10 คะแนน 
       ๒) ตั้งแต่ 75 - 79  คะแนน เท่ากับ  9 คะแนน 
       ๓) ตั้งแต่ 70 – 74 คะแนน เท่ากับ  8 คะแนน 
       ๔) ตั้งแต่ 65- 69 คะแนน เท่ากับ    7 คะแนน 

 



๔๘ 

 

       ๕) ตั้งแต่ 60- 65 คะแนน เท่ากับ    6 คะแนน 
       ๖) ต่ ากว่า 60 คะแนนลงมา เท่ากับ  5 คะแนน 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก โครงการ/กิจกรรมและ    
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

 ๓) พัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ      
แก่บุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร 
(ป ๕.๗.๓) 
 

จ านวนบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
(กพพ.เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
และกสศ.เป็นผู้รับผิดชอบ
ร่วม) 

นิยาม  
การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร หมายถึง การเข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งด าเนินการ
โดยส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
 
ค่าเป้าหมาย   
จ านวน ๘๐๐ ราย 
 
วิธีการค านวณ 
นับจ านวนบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่เข้ารับ
การศึกษา/อบรมในหลักสูตรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ด าเนินการโดยส านัก-
ยุทธศาสตร์และประเมินผล 

๑. โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
แก่ข้าราชการตามมติ
คณะรัฐมนตรี (COM-๐๓) (กพพ.) 
๒. โครงการฝึกอบรมระบบ
ข้อมูลและข่ายงานระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร 
(ระบบ MIS) (กพพ.) 
๓. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร (กสศ.) 
๔.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง 
(BMA GIS ONLINE) (กสศ.) 

 
 
 
 



๔๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก โครงการ/กิจกรรมและ    
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 



๕๐ 

 

๗. พัฒนากลไกในการบริหาร
จัดการภายในองค์กร (ป ๕.๘) 

 

เสริมศักยภาพงานด้านการ
สื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 
(ป ๕.๘.๑) 

จ านวนเอกสาร/หนังสือ    
ทีเ่ผยแพร่ 

 

นิยาม 
เอกสาร/หนังสือที่เผยแพร่ หมายถึง เอกสารรายงาน เอกสาร
บทความเชิงวิชาการ หนังสือ หรือวารสาร ซึ่งมีสาระเก่ียวกับ
การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านนโยบาย/แผน รวมทั้งข้อมูล
ที่เก่ียวข้อง       
 
ค่าเป้าหมาย  
- เอกสาร/หนังสือที่เผยแพร่ จ านวน ๑๐,๐๐๐ ฉบับ 
 
วิธีค านวณ 
นับจ านวนเอกสาร/หนังสือ/วารสารที่ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลจัดท าเป็นรูปเล่มและเผยแพร่ทั้งหน่วยงานภายใน
และภายนอกกรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมจัดท าวารสารของ
ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล  
(สก.) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก โครงการ/กิจกรรมและ    

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 



๕๑ 

 

๘. ส่งเสริมความร่วมมือและ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อนานาชาติ      
(ป.๕.๙) 

กรุงเทพมหานครเป็น
องค์กรที่มีภาพลักษณ์ท่ีดี
และมีบทบาทท่ีส าคัญใน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ขยายความร่วมมือ
กับนานชาติในรูปแบบภาคี
สมาชิกและความสัมพันธ์
ระหว่างเมือง 

 

ร้อยละความส าเร็จของการ
จัดการประชุม ASEM 
Meeting for Governors 
and Mayors ครั้งที่ ๓ 

นิยาม 
       ความส าเรจ็ของการจัดประชุม ASEM Meeting 
for Governors and Mayors (ASEM-MGM) 
หมายถึง การประชุมระดับผู้น าเมืองในภูมิภาคยุโรป
และเอเชีย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปสู่แนวทางการ
พัฒนาเมืองให้เกิดความยั่งยืน เน้นความร่วมมือ
ระหว่างเมืองในกลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรปและเอเชีย
ในด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นท่ีดี การรวมกันแก้ไข
ปัญหาเมือง การอพยพย้ายถิ่น การรวมกันเป็นสังคมที่
ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 
 
ค่าเป้าหมาย 
       สามารถจัดประชุม ASEM Meeting for 
Governors and Mayors ครั้งที่ ๓ ในช่วงระหว่าง
เดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๗ ได้ส าเร็จเรียบร้อย 
 
วิธีการค านวณ 
    น าผลการด าเนินงานที่ด าเนินได้ (ตามข้ันตอนที่
ก าหนดไว้) คูณ ๑๐๐ หารด้วยค่าเป้าหมายของการ
ด าเนินการ ถ้าครบขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

โครงการจัดประชุม ASEM 
Meeting for Governors 
and Mayors ครั้งที่ ๓ (กยค.) 

 
 
ตารางที ่๒ ข. ภารกิจประจ าที่ด าเนินการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร  
 



๕๒ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ          
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

๑. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการแผนของ
กรุงเทพมหานคร         
(ป ๕.๖) 

๑) ปรับการบริหารราชการประจ าสู่
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์   
(ป ๕.๖.๑) 

จ านวนหน่วยงานที่น า
ความรู้/ค าแนะน า/ข้อมูล       
ซ่ึงส านักยุทธศาสตร์ฯ ให้
การสนับสนุนไปใช้ในการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงาน  
(ผลลัพธ์) 
(กยบ.เป็นผู้รับผิดชอบหลัก    
และ กยม. กยล. กยภ. 
กยค. เป็นผู้รับผิดชอบร่วม) 
 

นิยาม 
การสนับสนุนหน่วยงานในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  หมายถึง การจัดประชุม/สัมมนา/ให้
ค าแนะน าหรือส่งข้อมูลให้หน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
 

ค่าเป้าหมาย   
๗๗ หน่วยงาน 
 

วิธีการค านวณ นับจ านวนหน่วยงานที่น าความรู้/
ค าแนะน า/ข้อมูล ซึ่งส านักยุทธศาสตร์ฯ ให้การ
สนับสนุนไปใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของหน่วยงาน โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 
๑. นับเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนความรู้/
ค าแนะน า/ข้อมูลจาก สยป. 
๒. ผลสรุปจากตรวจแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปีของ
หน่วยงานโดยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสยป. ว่า 
หน่วยงานตามข้อ ๑ ได้น าความรู้/ค าแนะน า/ข้อมูลที่
ได้รับการสนับสนุนจาก สยป. ไปใช้ในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 

กิจกรรมการตรวจ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของหน่วยงาน 
(กยบ. กยม. กยล. 
กยภ.กยค.) 
 

 ๒) เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินโครงการ/

ร้อยละของความส าเร็จใน
การติดตามและประเมินผล

นิยาม 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ/

กิจกรรมการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ/



๕๓ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ          
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมตามนโยบายของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
(สนับสนุนกลยุทธ์หลัก) 

การด าเนินโครงการ/กิจกรรม      
ตามนโยบายของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์) 
(กยบ.เป็นผู้รับผิดชอบหลัก    
และ กยม. กยล. กยภ. 
กยค. เป็นผู้รับผิดชอบร่วม) 
 

กิจกรรมตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
หมายถึงการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
- ผลผลิต หมายถึง จ านวนครั้งที่ด าเนินกิจกรรม
ติดตาม ความก้าวหน้าและประเมินผล 
- ผลลัพธ์ หมายถึง จ านวนครั้งที่จัดท ารายงานเสนอ  
ผว.กทม. 
- ความส าเร็จ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทั้งสอง
กิจกรรมได้แก่ 
- กิจกรรมติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล        
รวม ๒ ครั้ง 
- กิจกรรมจัดท ารายงานติดตามความก้าวหน้าและ
ประเมินผลฯ เสนอ ผว.กทม. รวม ๒ ครั้ง 
 
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ ๑๐๐ 
วิธีค านวณ 
นับจ านวนครั้งของการด าเนินกิจกรรมการติดตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผล และกิจกรรมจัดท า
รายงานเสนอ ผว.กทม. 
 

กิจกรรมตามนโยบายผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร 
(กยบ. กยม. กยล. กยภ. 
กยค.) 

๒. เพ่ิมประสิทธิภาพ ๑) พัฒนาระบบเทคโนโลยี ๑. ร้อยละของค าขอที่ได้รับ นิยาม กิจกรรมการศึกษา 



๕๔ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ          
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

การด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการบริหารและ
พัฒนามหานคร   
(ป ๕.๗) 

สารสนเทศและการสื่อสารในการ
ปฏิบัติราชการ 
(ป ๕.๗.๑) 

การศึกษาวิเคราะห์และ
พิจารณาความเป็นไปได/้
ความเหมาะสมได้รับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสม
การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 
(ผลผลิต) 
 

ร้อยละของค าขอที่ได้รับการศึกษาวิเคราะห์และ
พิจารณาความเป็นไปได้/ความเหมาะสมได้รับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการฯ จะได้ข้อยุติหรือเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ 
 

วิธีค านวณ 
จ านวนค าขอที่ได้รับการพิจารณา หรือเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ คูณด้วย ๑๐๐  หารด้วย (จ านวนค าขอ
ทั้งหมดท่ีได้รับ บวกด้วย เรื่องคงค้างรับใน
ปีงบประมาณ) 

วิเคราะห์ และพิจารณา
ความเป็นไปได/้ ความ
เหมาะสมในการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(กพพ.) 
  

๒. ร้อยละความพึงพอใจใน
การใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์แก่หน่วยงานใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
(ผลลัพธ์) 
 

นิยาม 
การให้การสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
หมายถึง การน าเข้าและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ การให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
เพ่ือสนับสนุนการให้บริการแก่หน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
 

ค่าเป้าหมาย 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
 

วิธีการค านวณ 
ค่าเป้าหมาย x จ านวนจริงที่มาขอรับการสนับสนุนหารด้วย ๑๐๐ 

กิจกรรมการให้บริการและ
สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์แก่หน่วยงาน
สังกัดกรุงเทพมหานคร    
(กสศ.) 

๒) พัฒนาระบบเทคโนโลยี ๑. ระดับการท างานด้าน นิยาม กิจกรรมการควบคุมดูแล    



๕๕ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ          
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

สารสนเทศเพ่ือมุ่งสู่องค์กรชั้นเลิศ
ด้านการบริการ (Best Service 
Organization) ด้วยบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(ป ๕.๗.๒) 
 
 

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายขัดข้อง     
ต่อเดือน(เฉลี่ย/เดือน)  
(ผลลัพธ์) 
 

เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้
โดยเฉลี่ย เดือนละไม่เกิน  ๙ ชั่วโมง 
 

ค่าเป้าหมาย  ไม่เกิน ๙ ชั่วโมงท างาน/เดือน (โดยเฉลี่ย) 
 

วิธีค านวณ 
พิจารณาจาก log file ของเครื่อง  

ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์     
แม่ข่าย (กคพ.) 

 
 
 
 

 
 ๒. ร้อยละของจ านวนเครื่อง

คอมพิวเตอร์ที่สามารถแก้ไข
และใช้งานได้ (ผลลัพธ์) 
 

นิยาม   
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถแก้ไขและใช้งานได้ 
หมายถึง  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่
เกิดข้อขัดข้องและได้รับการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
จากกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้
ปกติ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงดังกล่าว
เป็นของทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้โอน
งบประมาณค่าวัสดุซ่อมแซมให้กับกองบริการระบบ
คอมพิวเตอร์   
 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๕ 
 

วิธีค านวณ   
จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่
สามารถแก้ไขและใช้งานได้ หารด้วยจ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมดท่ีหน่วยงาน
ในสังกัดกรุงเทพมหานครส่งซ่อม คูณด้วย ๑๐๐ 

กิจกรรมการให้บริการ
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ไมโครคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 
(กบพ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ร้อยละความพึงพอใจ นิยาม การให้ความอนุเคราะห์



๕๖ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ          
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

ของผู้รับบริการเชื่อมโยง
เว็บไซต์ 
(ผลลัพธ์) 
 
 

- ความพึงพอใจของรับบริการหมายถึงหน่วยงาน
อ่ืนที่ได้ร้องขอรับบริการเชื่อมโยงเว็บไซต์กับ
เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครแล้วได้แสดงความ
คิดเห็นว่า “พอใจ” “ไม่พอใจ” และอ่ืน ๆ ไว้ใน
ช่องแสดงความคิดเห็น 

- การเชื่อมโยงเว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์
กรุงเทพมหานครสามารถท าการเชื่อมโยง
เว็บไซต์ให้กับ ผู้ขอรับบริการได้ 

  

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ ๘๐ 
 

วิธีค านวณ   
จ านวนผู้รับบริการเชื่อมโยงเว็บไซต์ที่ระบุว่าพอใจ คูณ
ด้วย ๑๐๐ หารด้วยจ านวนผู้รับบริการเชื่อมโยง
เว็บไซต์ทั้งหมด 

เชื่อมโยงเว็บไซต์แก่
หน่วยงานอื่น 
(กคพ.) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. ร้อยละของจ านวน
ปัญหาการใช้งานระบบ
โปรแกรมประยุกต์
ระบบงานต่างๆ ที่ได้รับการ
แก้ไข  
(ผลลัพธ์) 
  

 

นิยาม 
จ านวนปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์
ระบบงานต่างๆ ที่ได้รับการแก้ไข หมายถึง 
เมื่อผู้ใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ท่ีส านักและ
ส านักงานเขตใช้งานระบบโปรแกรมแล้วเกิดปัญหาใน
การใช้งาน ได้มีหนังสือแจ้งมายัง กพพ. และเจ้าหน้าที่
ของ กพพ. ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาการใช้งานได้แล้ว
เสร็จตามที่แจ้ง 
 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ ๘๐ 

กิจกรรมการแก้ไขปัญหา
การใช้งานระบบโปรแกรม
ประยุกต์ระบบงานต่างๆ 
ตามท่ีหน่วยงาน/ส่วน
ราชการมีหนังสือขอแก้ไข  
(กพพ.) 



๕๗ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ          
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

 
 
 

 
 

วิธีค านวณ 
จ านวนเรื่องท่ีแก้ไขแล้วเสร็จ คูณ ๑๐๐ หารด้วย
จ านวนเรื่องแจ้งปัญหาการใช้งานที่รับทั้งหมด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี ๒ ค. ภารกิจสนับสนุนมิติที่ ๒ – ๔ ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี ของส านักงาน ก.ก. 



๕๘ 

 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

๑. ส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่
ประชาชน (ป ๕.๒) 
 

๑) พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติ-
ราชการ 

 

๑. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
(มิติที่ ๓.๑ ของ ผตร.) 

ตามท่ี ผตร.ก าหนด 
 

กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
(สก.และทุกกอง) 

  

 

 

๒. ระดับความส าเร็จในการแก้ไข
เรื่องร้องเรียนจากประชาชน/
ผู้รับบริการ 
(มิติที่ ๓.๒ ของกองกลาง)                        

ตามท่ีกองกลางก าหนด 
 

กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนของทุกส่วนราชการ           
(สก. และทุกกอง) 

 ๒) พัฒนาระบบการให้บริการ ๓. รอ้ยละความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการให้บริการที่ดีท่ีสุด 
(Best Service)                   
(มิติที่ ๓.๔ ของ สกก.) 

ตามท่ี สกก.ก าหนด 
 
 
 
 
 

๑. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล
กรุงเทพมหานครเพ่ือให้บริการประชาชน
ผ่านอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์แบบ
พกพา Smart Device (กสศ. รักษารอบ) 
๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและระบบ
ติดตามประเมินผลการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ของกรุงเทพมหานคร (กยล.) 
๓. โครงการจัดท าศูนย์ข้อมูลอาเซียน  
ของกรุงเทพมหานคร (กยม.) 



๕๙ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

๒. เสริมสร้างให้บุคลากรของ
กรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้ง
ด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต และ
ความภาคภูมิใจเพ่ือร่วมพัฒนา
มหานครให้น่าอยู่ยั่งยืน (ป ๕.๓) 

๑) พัฒนาแหล่งข้อมูลที่เป็น
องค์ความรู้ให้แก่บุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 
 
 

๔. ร้อยละความส าเร็จของการน า
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์การไปสู่
การปฎิบัติ                        
(มิติที่ ๔.๑ ของ สกก.) 
 

ตามท่ี สกก.ก าหนด 
 
 
 
 

กิจกรรมรวบรวมองค์ความรู้เพ่ือ      
สร้าง สยป. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้     
(กยภ.) 
 

๒) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากร
กรุงเทพมหานคร 

๕. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ในการท างาน 
(มิติที่ ๓.๓ ของ ผตร.) 

ตามท่ี ผตร.ก าหนด กิจกรรมการด าเนินการพัฒนา
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
(สก. และทุกกอง) 

๓. บริหารจัดการการเงินการคลัง
ของกรุงเทพมหานครในภาพรวม 
ด้วยการบริหารการจัดเก็บรายได้ 
การงบประมาณของ
กรุงเทพมหานครอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ป ๕.๕) 

๑) พัฒนาการเบิกจ่ายเงินตาม
แผนงบประมาณประจ าปีให้
รวดเร็วเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การเบิกจ่ายเงิน 
 
 

๖. ร้อยละของความส าเร็จของ
การก่อหนี้ผูกพัน                       
(มิติที่ ๒.๒.๑ ของ สงม.) 

ตามท่ี สงม.ก าหนด 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี (ความส าเร็จของ
การก่อหนี้ผูกพัน)                        
(สก. และทุกกอง) 

๗.ร้อยละของความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม                          
(มิติที่ ๒.๒.๒ ของ สงม.) 

ตามท่ี สงม.ก าหนด กิจกรรมการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี (ความส าเร็จของ
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม)  
(สก. และทุกกอง) 



๖๐ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

๒) พัฒนาการจัดท างบการเงิน
ของกรุงเทพมหานคร 

๘. คะแนนความส าเร็จของการ
จัดท างบการเงินทันเวลา        
และถูกต้อง  
(มิติที่ ๒.๓.๑ ของ สนค.) 

ตามท่ี สนค.ก าหนด 
 

กิจกรรมการบันทึกรายการบัญชี      
และการจัดท างบการเงินของส านัก-
ยุทธศาสตร์และประเมินผล            
(สก. และทุกกอง) 

๙. คะแนนความส าเร็จของการ
จัดท ารายงานบัญชีมูลค่า
ทรัพย์สินประจ าปี ๒๕๕๖    
ทันเวลาและถูกต้อง                           
(มิติที่ ๒.๓.๒ ของ สนค.) 

ตามท่ี สนค.ก าหนด 
 

๗. กิจกรรมการจัดท าบัญชีเปรียบเทียบ
มูลค่าทรัพย์สินของส านักยุทธศาสตร์ -
และประเมินผล (สก. และทุกกอง) 
 

๔. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการแผนของกรุงเทพมหานคร  
(ป ๕.๖) 

๑) ปรับปรุงกระบวนการ
บริหารราชการประจ าให้
เกื้อหนุนต่อการน ายุทธศาสตร์
และแผนงานด้านต่าง ๆ ไปสู่
การปฏิบัติ 

๑๐. ระดับความส าเร็จของการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน    
ด้วยระบบ Lean 
(มิติที่ ๒.๑ ของ สกก.) 

ตามท่ี สกก.ก าหนด กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  
ด้วยระบบ Lean (กยบ.) 

 ๒) น ามาตรการราชการใส
สะอาดมาใช้ให้มีประสิทธิภาพ 

๑๑. ร้อยละของความมี
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบหรือ
แก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากร
ในหน่วยงาน  
(มิติที่ ๔.๒.๑) ของ สกก.) 

ตามท่ี สกก.ก าหนด 
 

กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของบุคลากรในส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผล  (สก.) 



๖๑ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

๑๒. ร้อยละของจ านวนเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบของบุคลากรใน
หน่วยงานลดลง                    
(มิติที่ ๔.๒.๒) ของ สกก.) 

ตามท่ี สกก.ก าหนด 
 

กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของบุคลากรในส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผล  (สก.) 

๑๓. ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน         
(มิติที่ ๒.๔ ของ สตน.) 

ตามท่ี สตน.ก าหนด 
 

กิจกรรมการจัดท าระบบบริหาร      
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน            
(สก. และทุกกอง) 
 

 
 
 
 



๖๒ 

 

ตารางท่ี ๓  โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
 

ตารางท่ี ๓.๑ โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
***ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
ตามแผนฯ  

จ านวน
งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ส่วน
ราชการ

รับผิดชอบ 
๑ เผยแพร่ข้อมูลสถิติพ้ืนฐานของ

กรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์ของ
กรุงเทพมหานคร 

ป ๕.๑ - - กยบ. 

๒ การจัดท าหนังสือสถิติประจ าปีของ กทม. ป ๕.๑ ๔๖๓,๐๐๐ กทม. กยบ. 

๓ โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน
ชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการบริหารตาม
นโยบายของกรุงเทพมหานคร 

ป ๕.๒ ๑,๕๐๐,๐๐๐ กทม. กยบ. 

๔ โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนา
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของบุคลากรส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 

ป ๕.๓ ๙๑๔,๘๐๐ กทม. กยม. 

๕ โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ     
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร 

ป ๕.๓ ๓๒๖,๑๐๐ กทม. กยภ. 

๖ โครงการศึกษาแนวโน้มการพัฒนาเมือง   
มหานคร 

ป ๕.๓ ๔,๕๓๒,๐๐๐ กทม. กยบ. 

๗ กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะ
ท างานฯ/ระดับรัฐบาลและหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน (กยค.) 

ป ๕.๔ - - กยค. 

๘ โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ป ๕.๖ - - กยบ. 

๙ กิจกรรมการติดตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกรุงเทพมหานครที่
หน่วยงานน าไปก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของหน่วยงาน 

ป ๕.๖ - - กยบ. กยม. 
กยล. กยภ. 
กยค.และ 
กสศ. 

๑๐ โครงการคลังข้อมูลกลางกรุงเทพมหานคร 
(BMA Data Warehouse)  
(ต่อเนื่อง ปีงบฯ ๕๖-๕๗) 

ป ๕.๗ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ กทม. กพพ. 
 



๖๓ 

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
***ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
ตามแผนฯ  

จ านวน
งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ส่วน
ราชการ

รับผิดชอบ 
๑๑ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรักษา

ความปลอดภัยระบบสารสนเทศของ
กรุงเทพมหานคร  

ป ๕.๗ ๒๕,๘๐๐,๐๐๐ 
 

กทม. กพพ. 

๑๒ โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร 

ป ๕.๗ ๑๒,๘๔๐,๐๐๐ กทม. กคพ. 

๑๓ กิจกรรมการติดตามการด าเนินงานของ
หน่วยงานในการน ากระบวนการท างาน    
ตามภารกิจหลักของหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติ 

ป ๕.๗ - - กสศ. 

๑๔ กิจกรรมการจัดท ารายงานการศึกษา/
วิเคราะห์การน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ใน
กระบวนการท างานตามภารกิจหลักของ
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

ป ๕.๗ - - กยม. 

๑๕ กิจกรรมการตรวจสอบรายงานการศึกษา/ 
วิเคราะห์การน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ใน
กระบวนการท างานตามภารกิจของหน่วยงาน 
(Core Business) 

ป ๕.๗ - - กสศ. 

๑๖ กิจกรรมพัฒนากระบวนการท างานตาม
ภารกิจหลัก (Core Business) ของ สยป.ที่
ได้เสนอไว้ในรายงานปี ๒๕๕๖ 

ป ๕.๗ - - กยล. 

๑๗ โครงการการให้บริการประชาชนด้วย Free 
Wi-Fi ความเร็ว ๔ Mbps  

ป ๕.๗ - - กคพ. 

๑๘ กิจกรรมการตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ป ๕.๗ - - กสศ. 

๑๙ กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

ป ๕.๗ - - กคพ.    
ทุกส่วน

ราชการใน 
สยป. 

๒๐ โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่
ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (COM-๐๓)  

ป ๕.๗ ๓๒๙,๑๐๐ กทม. กพพ. 
 

๒๑ โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูลและข่ายงาน 
คอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (ระบบ 
MIS) 

ป ๕.๗ ๓๐๒,๕๐๐ กทม. กพพ. 
 



๖๔ 

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
***ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
ตามแผนฯ  

จ านวน
งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ส่วน
ราชการ

รับผิดชอบ 
๒๒ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
ป ๕.๗ ๑๒๑,๕๐๐ กทม. กสศ. 

๒๓ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง 
(BMA GIS ONLINE) 

ป ๕.๗ ๖๔,๔๐๐ กทม. กสศ. 

๒๔ กิจกรรมจัดท าวารสารของส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผล 

ป ๕.๘ 
 

๔๒๐,๐๐๐ กทม. สก.และ
ทุกกอง 

๒๕ โครงการจัดประชุม ASEM Meeting for 
Governors and Mayors ครั้งที่ ๓ 

ป ๕.๙ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ กทม. กยค. 

 เงินงบประมาณรวม  ๙๖,๖๑๓,๔๐๐ กทม. สยป. 

 
หมายเหตุ *** หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

รวมโครงการ/กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ จ านวน...๒๕....โครงการ/กิจกรรม 
-ใช้งบประมาณในการด าเนินการ รวม.......๑๔........โครงการ/กิจกรรม  
-ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ รวม....๑๑........โครงการ/กิจกรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 

 

 
 
 
ตารางท่ี ๓.๒  โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจประจ า 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
***ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ 

จ านวน
งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ส่วนราชการ
รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรมการตรวจแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงาน 
 

ป ๕.๖ - - กยบ.กยม. 
กยล.กยภ. 

กยค.  
๒. กิจกรรมการติดตามและประเมินผล

โครงการ/กิจกรรมตามนโยบายผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร 

ป ๕.๖ - - กยบ.กยม. 
กยล.กยภ. 

กยค. 
๓. กิจกรรมการควบคุมดูแล ซ่อมบ ารุง

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
ป ๕.๗ - - กคพ.  

๔. กิจกรรมการให้บริการซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาไมโครคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 

ป ๕.๗ - - กบพ. 

๕. กิจกรรมการให้ความอนุเคราะห์
เชื่อมโยงเว็บไซต์แก่หน่วยงานอื่น 

ป ๕.๗ - - กคพ. 

๖. กิจกรรมการศึกษา วิเคราะห์ และ
พิจารณาความเป็นไปได้/ความ
เหมาะสมในการจัดหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ป ๕.๗ - - กพพ. 
 

๗. กิจกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้งาน
ระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบงาน
ต่างๆ ตามที่หน่วยงาน/ส่วนราชการมี
หนังสือขอแก้ไข 

ป ๕.๗ - - กพพ. 
 

 

๘. กิจกรรมการให้บริการและสนับสนุน
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์แก่
หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ป ๕.๗ - - กสศ. 
 

งบประมาณรวม  - -  
 
หมายเหตุ *** หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

รวมโครงการ/กิจกรรมภารกิจประจ า จ านวน....๘...โครงการ/กิจกรรม 
-ใช้งบประมาณในการด าเนินการ รวม.......-...........โครงการ/กิจกรรม เป็นเงิน....-.......บาท 
-ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ รวม......๘......โครงการ/กิจกรรม 
 
 



๖๖ 

 

 
 
 

ตารางท่ี ๓.๓  โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจในมิติ ๒-๔  
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
***ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ 

จ านวน
งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ส่วนราชการ
รับผิดชอบ 

๑ กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

ป ๕.๒ - - สก.และ 
ทุกกอง 

๒ กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนของทุกส่วนราชการ            

ป ๕.๒ - - สก.และ 
ทุกกอง 

๓ โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล
กรุงเทพมหานครเพ่ือให้บริการ
ประชาชนผ่านอุปกรณ์สื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา Smart 
Device 

ป ๕.๒ - - กสศ. 
รักษารอบ 

๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและระบบ
ติดตามประเมินผลการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ของกรุงเทพมหานคร 

ป ๕.๒ - - กยล. 
รักษารอบ 

๕ โครงการจัดท าศูนย์ข้อมูลอาเซียน    
ของกรุงเทพมหานคร 

ป ๕.๒ - - กยม. 

๖ กิจกรรมรวบรวมองค์ความรู้เพ่ือ   
สร้าง สยป. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ป ๕.๓ - - กยภ. 

๗ กิจกรรมการด าเนินการพัฒนา
สภาพแวดล้อมในการท างานของ   
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล                           

ป ๕.๓ - - สก.และ 
    ทุกกอง 

๘ กิจกรรมการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี (ความส าเร็จของ
การก่อหนี้ผูกพัน)                         

ป ๕.๕ - - สก.และ 
    ทุกกอง 

๙ กิจกรรมการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี (ความส าเร็จของ
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม)   

ป ๕.๕ - - สก.และ 
    ทุกกอง 

๑๐ กิจกรรมการบันทึกรายการบัญชีและ
การจัดท างบการเงินของส านัก-
ยุทธศาสตร์และประเมินผล             

ป ๕.๕ - - สก.และ 
    ทุกกอง 



๖๗ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
***ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ 

จ านวน
งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ส่วนราชการ
รับผิดชอบ 

๑๑ กิจกรรมการจัดท าบัญชีเปรียบเทียบ
มูลค่าทรัพย์สินของส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผล    

ป ๕.๕ - - สก.และ 
    ทุกกอง 

๑๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานด้วย
ระบบ lean 

ป ๕.๖ - - กยบ. 

๑๓ กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของบุคลากรในส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล            

ป ๕.๖ - - สก.และ 
ทุกกอง 

๑๔ กิจกรรมการจัดท าระบบบริหาร   
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน             

ป ๕.๖ - - สก.และ 
    ทุกกอง 

 งบประมาณรวม  - -  

 
หมายเหตุ *** หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 
รวมโครงการ/กิจกรรมภารกิจประจ า จ านวน.....๑๔..........โครงการ/กิจกรรม 
-ใช้งบประมาณในการด าเนินการ รวม.......-...........โครงการ/กิจกรรม 
-ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ รวม..........๑๔.................โครงการ/กิจกรรม 



๖๘ 

 

ตารางท่ี ๔ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
ตารางท่ี ๔.๑ แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ 
 
ตัวชี้วัดโครงการ  ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 
ชื่อโครงการ โครงการจัดท า แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (กยบ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ
ขั้นตอน (ร้อย

ละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

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. เตรียมการด าเนินโครงการ ๑๐ ๑๐             
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัดท าแผนฯ ๑๐ ๒๐             
๓. จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดท าแผนฯ ๓๐ ๕๐             
๔. จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี ๒๐ ๗๐             
๕. ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหาคร 
ประจ าปี 

๑๐ ๘๐             

๖. เวียนแจ้งแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือให้
หน่วยงานน าไปปฏิบัติ 

๒๐ ๑๐๐             

รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐              
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของจ านวนข้อเสนอแนะส าคัญที่พบจากผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานครที่หน่วยงาน   
                  ได้รับทราบและน าไปสู่การแก้ไข 
ชื่อโครงการ โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการบริหารตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร (กยบ.)  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความ 
ก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

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            
เรื่องท่ีจะด าเนินการส ารวจ                                

๑๐ ๑๐             

๒. วางแผนและด าเนินการร่วมกับที่ปรึกษา
โครงการฯ ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท า
แบบสอบถาม เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์                                                  

๒๐ ๓๐             

๓. สนับสนุนที่ปรึกษาโครงการฯ เกี่ยวกับข้อมูลต่าง 
ๆ ของ กรุงเทพมหานคร เอกสารอ้างอิง และหนังสือ
ชี้แจงต่าง ๆ เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลใน
การส ารวจ พร้อมทั้งก ากับ ดูแล       

๒๐ ๕๐             

๔. ตรวจสอบผลการวิเคราะห์จากที่ปรึกษาโครงการฯ                             ๑๐ ๖๐             
๕. ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการฯ น าเสนอผลการ
วิเคราะห์ต่อผู้บริหารตามล าดับจนถึง 

การประชุมคณะผู้บริหารฯ                                            

๕ ๖๕             

๖. สรุปผลการส ารวจพร้อมน าข้อมูลการวิเคราะห์ที่
ได้มาเพ่ือด าเนินการตามขบวนการต่อในส่วนที่เป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

๕ ๗๐             



๗๐ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความ 
ก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

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

๗. น าเสนอผลการส ารวจและเผยแพร่แก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครเกี่ยวข้องและสรุป
ข้อเสนอแนะจากประชาชนกรุงเทพมหานครพร้อม
ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบและ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ                                   

๑๐ ๘๐             

๘. ติดตามความก้าวหน้าของแต่ละหน่วยงานในการ
ปรับปรุง/แก้ไขตามข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลประสานแจ้งเพื่อทราบ
และรวบรวมผลการปรับปรุง/แก้ไข 

๑๕ ๙๕             

๙. รวบรวมความก้าวหน้าของการด าเนินงาน และ
รายงาน จาก ๕๐ เขต                                      

๕ ๑๐๐             

รวม ๙ ขั้นตอน คิดเป็น ๑๐๐              

 
 
 
 
 
 



๗๑ 

 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของ ผู้ได้รับทราบข้อมูลสถิติ กทม. มีความพึงพอใจ 
ชื่อกิจกรรม การจัดท าหนังสือสถิติประจ าปีของกรุงเทพมหานคร (กยบ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความ 
ก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

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. วางแผน/ก าหนดเป้าหมาย การรวบรวมข้อมูล
สถิติพ้ืนฐานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้ง
พิจารณาข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บและวินิจฉัย
ประโยชน์ ความส าคัญของข้อมูลที่จะน าไปใช้ 

๑๐ ๑๐             

๒. ประสานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
กรุงเทพมหานครที่เก่ียวข้อง เพื่อขอรับข้อมูลปฐม
ภูม ิ                                                 

๑๐ ๒๐             

๓. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกกรุงเทพมหานคร       

๑๐ ๓๐             

๔. พิจารณาคัดเลือกข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีและ
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ตามเป้าหมายและ
จัดแยกข้อมูลตามยุทธศาสตร์หลักแต่ละด้านของ
กรุงเทพมหานคร                             

๑๐ ๔๐             

๕. จัดแยกข้อมูลแต่ละด้านเพ่ือออกแบบและระบุ
รูปแบบการน าเสนอข้อมูลให้เหมาะสมและสะดวก
ต่อการค้นหาข้อมูลในหนังสือ                                            

๑๐ ๕๐             

 
 



๗๒ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความ 
ก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

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

๖. พัฒนารูปแบบการน าเสนอข้อมูลในแบบต่าง ๆ 
เพ่ือความชัดเจนและสะดวกต่อการน าไปใช้ พร้อม
ทั้งบันทึกข้อมูลตามรูปแบบการน าเสนอข้อมูลที่
ก าหนดไว้ 

๑๐ ๖๐ 

      

 

     

๗. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความ
เหมาะสมของรูปแบบการน าเสนอ 

๑๐ ๗๐ 
      

 
     

๘. ออกแบบปก รูปเล่มและส่วนประกอบต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นต้นฉบับในการจัดพิมพ์หนังสือ พร้อม
ประสานโรงพิมพ์เพ่ือจัดพิมพ์หนังสือ 

๑๐ ๘๐ 
      

 
     

๙. รวบรวมรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเผยแพร่
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานครและด าเนินการ
เผยแพร่ 

๑๐ ๙๐ 
        

 
   

๑๐. ประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับบริการ ๑๐ ๑๐๐             
รวม ๑๐ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐              

 
 
 
 
 
 



๗๓ 

 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของ ผู้ได้รับทราบข้อมูลสถิติ กทม. มีความพึงพอใจ 
ชื่อกิจกรรม การเผยแพร่ข้อมูลสถิติ กทม.ทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร (กยบ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความ 
ก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

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. น าข้อมูลสถิติพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานครที่
รวบรวมและประมวลผลมาจัดรูปแบบเพื่อให้
เหมาะสมต่อการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
กรุงเทพมหานคร (เว็บไซต์ของ สยป.) 

๓๐ ๓๐ 

        

 

   

๒. ออกแบบ หน้าเว็บเพจหลักที่จะน าข้อมูลสถิติ
พ้ืนฐานกรุงเทพมหานครเผยแพร่ 

๑๐ ๔๐ 
        

 
   

๓. ด าเนินการ Link ข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานคร ๑๐ ๕๐             
๔. ตรวจสอบความถูกต้องของเว็บเพจและขั้นตอน
ในการเข้าค้นหาข้อมูล 

๑๐ ๖๐ 
        

 
   

๕. น าเว็บเพจหลักข้อมูลสถิติพ้ืนฐาน กทม. ที่จัดท า
ไว้เผยแพร่โดยใช้โปรแกรม FileZilla Client บน
เว็บไซต์ของ สยป. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ 

๒๐ ๘๐ 
        

 
   

๖. ตรวจสอบความถูกต้องโดยเข้า 
Url : http//office.bangkok.go.th/pipd        
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

๑๐ ๙๐ 
        

 
   

๗. ประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับบริการ ๑๐ ๑๐๐             
รวม ๗  ขั้นตอน ๑๐๐              

 



๗๔ 

 

 
ชื่อตัวชี้วัด      ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะท างานฯ หรือการประชุมหารืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการกระจายอ านาจตามท่ีได้รับ

มอบหมาย และสรุปรายงานผลเสนอผู้บริหารเพื่อโปรดทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ชื่อโครงการ    กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะท างานฯ/ระดับรัฐบาลและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน  (กยค.) 

                 ขัน้ตอนการปฏิบตังิานของโครงการ 

เนื้องาน
ของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

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/คณะท างานฯ/ระดับรัฐบาล และหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน เพ่ือรับมอบแนวทางการ
ด าเนินงานหรือติดตามความคืบหน้าที่เก่ียวกับการกระจายอ านาจ 

๑๐๐ 
 

 

๑๐๐             

รวม ๑ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 

 

ตัวชี้วัดโครงการ  ๑. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
                     ๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการฝึกอบรม/สัมมนาซึ่งจัดโดยส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
ชื่อโครงการ โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  (กยม.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน   
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
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. ประชุมวางแผนเตรียมการจัดการฝึกอบรม ๑๐ ๑๐             

๒. ท าหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสอนภาษาเพ่ือก าหนด
หลักสูตรการเรียนการสอน ทั้ง ๓ หลักสูตร 

๒๐ ๓๐             

๓. ด าเนินการทดสอบความรู้ความสามารถของผู้เรียนเพื่อ
จัดการเรียนการสอนตามระดับความรู้ 

๒๐ ๕๐             

๔. ด าเนินการอบรมตามระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละหลักสูตร ๓๐ ๘๐             
๕. สรุปประเมินผลโครงการ ๒๐ ๑๐๐             

รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 

ตัวชี้วัดโครงการ  ๑. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
                     ๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการฝึกอบรม/สัมมนาซึ่งจัดโดยส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร  (กยภ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน   
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
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. ขออนุมัติโครงการ/เงินงวด ๑๐ ๑๐             

๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรการ/เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

๔๐ ๕๐             

๓. ติดต่อประสานวิทยากร สถานที่สัมมนา ๑๐ ๖๐             
๔. จัดท าหนังสือเชิญวิทยากร ผู้เข้าร่วม เชิญประธานพิธีการ
ประชุมฯ 

๑๐ ๗๐             

๕. จัดท าค าสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมฯ ๑๐ ๘๐             
๖. จัดประชุมฯ ๑๐ ๙๐             
๗. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน ๑๐ ๑๐๐             

รวม ๗ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐             
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 

ตัวชี้วัดโครงการ  ๑. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
                     ๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการฝึกอบรม/สัมมนาซึ่งจัดโดยส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
ชื่อโครงการ โครงการศึกษาแนวโน้มการพัฒนาเมืองมหานคร (กยบ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องาน

ของขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
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. ขออนุมัติด าเนินโครงการฯ ๕ ๕             
๒. ก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ๕ ๑๐             
๓. ติดต่อประสานอย่างไม่เป็นทางการกับหน่วยงานของ
รัฐ/สถาบันการฝึกอบรมของรัฐหรือเอกชน/สถาบันการศึ
กาของรัฐหรือเอกชนในประเทศนั้นๆ 

๒๐ ๓๐             

๔. ประสานกับหน่วยงาน/สถาบันฯ ที่รับจัดการฝึกอบรม
ฯ อย่างเป็นทางการ 

๑๐ ๔๐             

๕. ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปฝึกอบรมฯ ณ 
ต่างประเทศ 

๑๐ ๕๐             

๖. ข้าราชการเดินทางไปฝึกอบรมฯ ณ ต่างประเทศ ๔๐ ๙๐             
๗. จัดท ารายงานและประเมินผลโครงการ ๑๐ ๑๐๐             

รวม ๗ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐             
 
 
 
 



๗๘ 

 

ตัวชี้วัดโครงการ  ๑. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
                     ๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการฝึกอบรม/สัมมนาซึ่งจัดโดยส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผน (กยบ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องาน

ของขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
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. ขออนุมัติด าเนินโครงการฯ ๕ ๕             
๒. ก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ๕ ๑๐             
๓. ติดต่อประสานอย่างไม่เป็นทางการกับหน่วยงานของ
รัฐ/สถาบันการฝึกอบรมของรัฐหรือเอกชน/สถาบันการศึ
กาของรัฐหรือเอกชนในประเทศนั้นๆ 

๒๐ ๓๐             

๔. ประสานกับหน่วยงาน/สถาบันฯ ที่รับจัดการฝึกอบรม
ฯ อย่างเป็นทางการ 

๑๐ ๔๐             

๕. ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปฝึกอบรมฯ ณ 
ต่างประเทศ 

๑๐ ๕๐             

๖. ข้าราชการเดินทางไปฝึกอบรมฯ ณ ต่างประเทศ ๔๐ ๙๐             
๗. จัดท ารายงานและประเมินผลโครงการ ๑๐ ๑๐๐             

รวม ๗ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐             
 
 
 
 
 
 



๗๙ 

 

ชื่อตัวช้ีวัด ร้อยละของความส าเร็จในการพัฒนาระบบคลังข้อมูลกลางกรุงเทพมหานคร   
ชื่อโครงการ โครงการคลังข้อมูลกลางกรุงเทพมหานคร (BMA Data Warehouse) (กพพ.) โครงการต่อเนื่อง ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความ 
ก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

๑. อนุมัติโครงการพร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน 
(TOR) 
๒. จัดท าขอบเขตของงาน 
๓. คณะกรรมการรายงานผลการใช้ TOR  
    - ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานและอนุมัติลง
ประกาศในเว็บไซต์ 
    - คณะกรรมการรายงานผลการน าร่างลง
เว็บไซต ์
๔. ด าเนินการจัดหา 
    - ขอความเห็นชอบจัดจ้างพร้อมลงนาม
ในประกาศ 
    - ลงประกาศในเว็บไซต์เพื่อรับเอกสาร
การประมูล 
    - ยื่นซองทางเทคนิค 
    - คณะกรรมการอิเล็กทรอนิกส์รายงาน
ผลการตรวจสอบคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 
    - คัดเลือกตลาดกลาง 
    - ก าหนดวันเคาะราคา     
๕. ขออนุมัติจัดจ้าง  

๕ 
 
 

๒๕ 
๑๐ 

 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑๐ 

๕ 
 
 

๓๐ 
๔๐ 

 
 
 
 

๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๖๐ 

                        



๘๐ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความ 
ก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

๖. จัดท าและลงนามสัญญา  
๗. ด าเนินการตามสัญญา (๓๖๐ วัน) 
    - ระยะที่ ๑ ระยะเวลา ๖๐ วัน 
    - ระยะที่ ๒ ระยะเวลา ๑๕๐ วัน 
    - ระยะที่ ๓ ระยะเวลา ๒๑๐ วัน 
    - ระยะที่ ๔ ระยะเวลา ๓๐๐ วัน 
    - ระยะที่ ๕ ระยะเวลา ๓๖๐ วัน 
๘. ส่งมอบและตรวจรับ 
    - ระยะที่ ๑ 
    - ระยะที่ ๒  
    - ระยะที่ ๓     
    - ระยะที่ ๔  
    - ระยะที่ ๕ 

๑๐ 
๑๐ 

 
 
 
 
 

๒๐ 

๗๐ 
๘๐ 

 
 
 
 
 

๑๐๐ 

                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

 

ชื่อตัวช้ีวัด ร้อยละของความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร   
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร  (กพพ.) โครงการต่อเนื่อง ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความ 
ก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

๑. อนุมัติโครงการพร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน 
(TOR) 
๒. จัดท าขอบเขตของงาน 
๓. คณะกรรมการรายงานผลการใช้ TOR  
    - ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานและอนุมัติลง
ประกาศในเว็บไซต์ 
    - คณะกรรมการรายงานผลการน าร่างลง
เว็บไซต ์
๔. ด าเนินการจัดหา 
    - ขอความเห็นชอบจัดจ้างพร้อมลงนาม
ในประกาศ 
    - ลงประกาศในเว็บไซต์เพื่อรับเอกสาร
การประมูล 
    - ยื่นซองทางเทคนิค 
    - คณะกรรมการอิเล็กทรอนิกส์รายงาน
ผลการตรวจสอบ 
      คุณสมบัติทางด้านเทคนิค 
    - คัดเลือกตลาดกลาง 
    - ก าหนดวันเคาะราคา     
๕. ขออนุมัติจัดจ้าง  

๕ 
 
 

๒๕ 
๑๐ 

 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 

๕ 
 
 

๓๐ 
๔๐ 

 
 
 
 

๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๐ 

                        



๘๒ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความ 
ก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

๖. จัดท าและลงนามสัญญา  
๗. ด าเนินการตามสัญญา (๒๗๐ วัน) 
    - ระยะที่ ๑ ระยะเวลา ๑๒๐ วัน 
    - ระยะที่ ๒ ระยะเวลา ๑๕๐ วัน 
    - ระยะที่ ๓ ระยะเวลา ๒๗๐ วัน 
๘. ส่งมอบและตรวจรับ 
    - ระยะที่ ๑ 
    - ระยะที่ ๒  
    - ระยะที่ ๓     
 

๑๐ 
๑๐ 

 
 

 
๒๐ 

๗๐ 
๘๐ 

 
 

 
๑๐๐ 

                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 

 

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร  
ชื่อโครงการ  โครงการ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (กคพ.)  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

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. แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)          ๕ ๕             
๒. จัดท าขอบเขตของงาน                              ๒๕ ๓๐             
๓. คณะกรรมการรายงานผลการใช้ TOR 
    - ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานและอนุมัติลงประกาศใน
เว็บไซต์ 
    - คณะกรรมการรายงานผลการน าร่างลงเว็บไซต์        

๑๐ ๔๐             

๔. ด าเนินการจัดหา 
    - ขอความเห็นชอบจัดจ้างพร้อมลงนามในประกาศ 
    - ลงประกาศในเว็บไซต์เพ่ือรับเอกสารการประมูล 
    - ยื่นซองทางเทคนิค 
    - คณะกรรมการอิเล็กทรอนิกส์รายงานผลการตรวจสอบ
คุณสมบัติทางด้านเทคนิค 
    - คัดเลือกตลาดกลาง 
    - ก าหนดวันเคาะราคา             

๑๐ ๕๐             

๕. ขออนุมัติจัดจ้าง                                                    ๑๐ ๖๐             
๖. จัดท าและลงนามสัญญา                 ๑๐ ๗๐             
๗. ด าเนินการตามสัญญา                ๑๐ ๘๐             
๘. ติดตั้งระบบ                                          ๒๐ ๑๐๐             

รวม ๘ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐              



๘๔ 

 

ตัวชี้วัดโครงการ จ านวนบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS) (กพพ.)  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

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. วางแผน จัดเตรียม ประสานงาน เก่ียวกับหลักสูตร วิทยากร          ๕ ๕             

๒. ขออนุมัติโครงการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินโครงการ                              ๑๐ ๑๐             

๓. เวียนแจ้งหลักสูตร ก าหนดการฝึกอบรมส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ        ๕ ๑๕             

๔. ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร                                   ๕ ๒๐             

๕. ขออนุมัติเงินประจ างวด                                                    ๕ ๒๕             

๖. รวบรวมและสรุปรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละรุ่น                 ๕ ๓๐             

๗. ขออนุมัติค าสั่งกรุงเทพมหานครให้เจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายเข้ารับ 
     การฝึกอบรม                

๑๐ ๓๕             

๘. ประสานวิทยากรให้การฝึกอบรม                                          ๕ ๔๐             

๙. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการโครงการฝึกอบรมที่ก าหนด       ๔๐ ๕๐             

๑๐. สรุปและประเมินผลโครงการฝึกอบรม                                 ๕ ๙๐             

๑๑. จัดท ารายงานการประเมินผลโครงการฝึกอบรมเสนอ           ๕ ๑๐๐             



๘๕ 

 

ผู้บังคับบัญชาทราบ  
ตัวชี้วัดโครงการ จ านวนบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี ( COM-๐๓) (กพพ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

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. วางแผน จัดเตรียม ประสานงาน เกี่ยวกับหลักสูตร วิทยากร          ๕ ๕             
๒. ขออนุมัติโครงการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินโครงการ                              ๑๐ ๑๐             
๓. เวียนแจ้งหลักสูตร ก าหนดการฝึกอบรมส่งให้หน่วยงาน 
   ต่าง ๆ        

๕ ๑๕             

๔. ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร                                   ๕ ๒๐             
๕. ขออนุมัติเงินประจ างวด                                                    ๕ ๒๕             
๖. รวบรวมและสรุปรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละรุ่น                 ๕ ๓๐             
๗. ขออนุมัติค าสั่งกรุงเทพมหานครให้เจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมาย 
    เข้ารับการฝึกอบรม                

๑๐ ๓๕             

๘. ประสานวิทยากรให้การฝึกอบรม                                          ๕ ๔๐             
๙. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการโครงการฝึกอบรม 
   ที่ก าหนด       

๓๕ ๕๐             

๑๐. สรุปและประเมินผลโครงการฝึกอบรม                                 ๕ ๙๐             
๑๑. จัดท ารายงานการประเมินผลโครงการฝึกอบรมเสนอ                
      ผู้บังคับบัญชาทราบ  

๕ ๙๕             

๑๒. จัดท าวุฒิบัตรส าหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ 
      ที่ก าหนด        

๕ ๑๐๐             

รวม ๑๒ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐             



๘๖ 

 

 
 
ตัวชี้วัดโครงการ       ร้อยละของหน่วยงานมีการจัดท ารายงานการศึกษา/วิเคราะห์การน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในกระบวนการท างานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  
                           (Core Business) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การตรวจสอบรายงานการศึกษา/วิเคราะห์การน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในกระบวนการท างานตามภารกิจหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน (กสศ.) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 

เน้ืองาน
ของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

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.แต่งตั้งคณะท างานตรวจประเมินผลการศึกษา/วิเคราะห์การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในกระบวนการท างานตามภารกิจหลัก 
(Core Business)               

๑๐ ๑๐             

๒.ก าหนดแนวทางการตรวจรายงานการศึกษาวิเคราะหก์ารน า
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในกระบวนการท างานตามภารกิจหลัก 
(Core Business) ของหน่วยงาน 

๑๐ ๒๐             

๓.จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจให้กับหน่วยงานในการจัดท า
รายงานการศึกษาฯ 

๑๐ ๓๐              

๔.จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานฯ ให้
ค าปรึกษากับหน่วยงานในการจัดท ารายงานการศึกษาฯ 

๒๐ ๕๐             

๕.ประสาน/นิเทศ/ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานของ
หน่วยงานฯ 

๑๐ ๖๐             



๘๗ 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 

เน้ืองาน
ของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

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

๖.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการประเมินผลศึกษา/วิเคราะห์    
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในกระบวนการท างานตาม
ภารกิจหลัก 

๑๐ ๗๐             

๗.สรุปรายงานให้คณะกรรมการตรวจการประเมินผล ๑๐ ๘๐             

๘.จัดประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณารายงาน ๑๐ ๙๐             

๙.สรุปผลการด าเนินงาน ๑๐ ๑๐๐             

รวม ๙ ขั้นตอน ๑๐๐ ๑๐๐             

 

 

 

 

 



๘๘ 

 

 

ตัวชี้วัดโครงการ        หน่วยงานมีรายงานการศึกษาวิเคราะห์การน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในกระบวนการท างานตามภารกิจหลัก (Core Business) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดท ารายงานการศึกษา/วิเคราะห์การน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในกระบวนการท างานตามภารกิจหลัก (Core Business)  
                          ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล (เพ่ิมกระบวนการใหม่จากปี ๒๕๕๖) (กยม.) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 

เน้ืองาน
ของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

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

๑.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานศึกษา/วิเคราะห์การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในกระบวนการท างานตามภารกิจหลักของ สยป.
และส่งค าสั่งให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัด 

๑๐ ๑๐              

๒.จัดประชุมคณะท างานศึกษา/วิเคราะห์การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในกระบวนการท างานฯ ส่งรายงานการประชุม 
ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง 

๓๐ ๔๐             

๓.รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการจัดท าแนวทางการปรับปรุง
กระบวนการตามผังกระบวนการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ประยุกต์ใช้ 

๔๐ ๘๐             

๔.ส่งรายงานขั้นสุดท้ายที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) และหัวหน้าหน่วยงาน  

๒๐ ๑๐๐             

รวม ๔ ขั้นตอน ๑๐๐ ๑๐๐             



๘๙ 

 

 

 

ตัวชี้วัดโครงการ  ร้อยละ ๗๐ ของจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น 
ชื่อโครงการ      โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (กสศ.) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 

เน้ืองาน
ของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหนา้
โครงการ     
(ร้อยละ) 

พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

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.ขออนุมัติโครงการฯ และรายละเอียดค่าใช้จ่าย ๑๐ ๑๐               

๒.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการอ านวยการฝึกอบรม พิจารณาก าหนด
หลักสูตรและประชุมคณะกรรมการฯ  

๑๐ ๒๐              

๓.จัดเตรียมการฝึกอบรม เช่นสถานท่ี การเชิญวิทยากร เอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม 

๑๐ ๓๐             

๔.จัดท าหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานเพื่อส่งรายชื่อข้าราชการสมัครเข้า
รับการอบรม/หนังสือเชิญวิทยากร/ค าสั่งกรุงเทพมหานครให้
ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมฯ 

๒๐ ๕๐             

๕.ด าเนินการฝึกอบรม ๔๐ ๙๐             

๖.ประเมินผลการฝึกอบรม ๑๐ ๑๐๐             



๙๐ 

 

รวม ๖ ขั้นตอน ๑๐๐ ๑๐๐             

 

 
ตัวชี้วัดโครงการ   ร้อยละ ๗๐ ของจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักท างานและวิธีการเรียกใช้ web page ที่เป็น GIS web เพ่ิมข้ึน 
ชื่อโครงการ        โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) (กสศ.) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 

เน้ืองาน
ของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหนา้
โครงการ     
(ร้อยละ) 

พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

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.ขออนุมัติโครงการฯ และรายละเอียดค่าใช้จ่าย ๑๐ ๑๐               

๒.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการอ านวยการฝึกอบรม พิจารณาก าหนด
หลักสูตรและประชุมคณะกรรมการฯ  

๑๐ ๒๐              

๓.จัดเตรียมการฝึกอบรม เช่นสถานท่ี การเชิญวิทยากร เอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม 

๑๐ ๓๐             

๔.จัดท าหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานเพื่อส่งรายชื่อข้าราชการสมัครเข้า
รับการอบรม/หนังสือเชิญวิทยากร/ค าสั่งกรุงเทพมหานครให้
ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมฯ 

๒๐ ๕๐             

๕.ด าเนินการฝึกอบรม ๔๐ ๙๐             

๖.ประเมินผลการฝึกอบรม ๑๐ ๑๐๐             



๙๑ 

 

รวม ๖ ขั้นตอน ๑๐๐ ๑๐๐             

 

 
ตัวชี้วัดโครงการ  คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน กทม. ตามเกณฑ์ประเมินผลที่ก าหนด  
ชื่อโครงการ กิจกรรมการตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (กสศ.)  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน
ของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

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. ประกาศเกณฑ์การประเมินผลให้ทุกหน่วยงานทราบ ๕ ๕             



๙๒ 

 

๒. ตรวจการปรับปรุงข้อมูลของหน่วยงาน การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมและการให้บริการ
ของหน่วยงานในเว็บไซต์ 
  ๒.๑ ข้อมูลของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
        - ประวัติของหน่วยงาน 
        - โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ 
        - สถานที่ตั้งและแผนที่ 
        - ผู้บริหารหน่วยงาน 
        - สถิติที่เก่ียวข้อง เช่น จ านวนประชากร บุคลากรใน
หน่วยงาน 
   ๒.๒ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารกิจกรรม 
ประกอบด้วย 
       - ปฏิทินกิจกรรม 
 

๗๐ ๗๕             

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน
ของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

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



๙๓ 

 

         - ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศต่างๆ ข่าวประกวด
ราคา และภาพการด าเนินกิจกรรม 

๒.๓ การให้บริการของหน่วยงานในเว็บไซต์ 
ประกอบด้วย  

- บริการดาวน์โหลดข้อมูล แบบฟอร์มต่างๆ 
             - บริการเพิ่มช่องทางให้บริการ หรือตอบข้อ
ซักถาม (เว็บบอร์ด และบริการถามตอบผ่านเว็บไซต์) 

              

๓. รายงานผลความก้าวหน้า ๑๕ ๙๐             

๔. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ๑๐ ๑๐๐             

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดโครงการ ผลคะแนนการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามเกณฑ์ประเมินผลที่ก าหนด  
ชื่อโครงการ กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กคพ. และทุกส่วนราชการในสังกัดส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล)  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องาน
ของ

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

พ.ศ.๒๕๕๗ 



๙๔ 

 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

(ร้อยละ) 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. ศึกษาเกณฑ์การประเมินผลที่ก าหนดไว้ ๕ ๕             

๒. ด าเนินการการปรับปรุงข้อมูลของหน่วยงาน การ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และการ
ให้บริการของหน่วยงานในเว็บไซต์ 

๒.๑ ข้อมูลของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
- ประวัติของหน่วยงาน 
- โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ 
- สถานที่ตั้งและแผนที่ 
- ผู้บริหารหน่วยงาน 

- สถิติที่เก่ียวข้อง เช่น จ านวนประชากร บุคลากรใน
หน่วยงาน 

๒.๒ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร 
กิจกรรม  ประกอบด้วย 
 

๗๐ ๗๕             

 

 

 



๙๕ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน
ของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

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

- ปฏิทินกิจกรรม 
            - ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศต่างๆ ข่าว
ประกวดราคา และภาพการด าเนินกิจกรรม 

              

๒.๓ การให้บริการของหน่วยงานในเว็บไซต์ 
ประกอบด้วย  

- บริการดาวน์โหลดข้อมูล แบบฟอร์มต่างๆ 
- บริการเพิ่มช่องทางให้บริการ หรือตอบข้อ

ซักถาม (เว็บบอร์ด และบริการถามตอบผ่านเว็บไซต์) 

              

๓. รวบรวมผลความก้าวหน้า ๑๕ ๙๐             

๔. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ๑๐ ๑๐๐             

 

 

 

 

ตัวชี้วัดโครงการ   ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานมีการพัฒนากระบวนการท างานตามภารกิจหลักที่ได้เสนอไว้ในรายงานปี ๒๕๕๖ 



๙๖ 

 

ชื่อโครงการ  กิจกรรมการติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานในการพัฒนากระบวนการท างานตามภารกิจหลัก  (กสศ.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 

เน้ืองาน
ของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหนา้
โครงการ     
(ร้อยละ) 

พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

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.จัดท าและอนุมัติโครงการ กรณีไม่มีงบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ ๕ ๕               

๒.กรณีได้รับงบประมาณให้ด าเนินการตามขั้นตอน ๗๐ ๗๕              

๓.ประสาน สยป. ร่วมการด าเนินงาน ๑๕ ๙๐             

๔.รายงานผลการด าเนินงาน ๑๐ ๑๐๐             

รวม ๔ ขั้นตอน ๑๐๐ ๑๐๐             

 

 

 

 

 

 
ตัวชี้วัดโครงการ   ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานมีการพัฒนากระบวนการท างานตามภารกิจหลักที่ได้เสนอไว้ในรายงานปี ๒๕๕๖ 



๙๗ 

 

ชื่อโครงการ        กิจกรรมการติดตามการด าเนินงานของหนว่ยงานในการพัฒนากระบวนการท างานตามภารกิจหลัก (กยล.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 

เน้ืองาน
ของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหนา้
โครงการ     
(ร้อยละ) 

พ.ศ.๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

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. กรณีได้รับงบประมาณปี ๒๕๕๗                 
    ๑.๑ จัดท าและอนุมัติโครงการ ๑๐ ๑๐              
    ๑.๒ ส่งโครงการที่ได้รับอนุมัติและขั้นตอนการด าเนินงานให้ กสศ. ๑๐ ๒๐             
    ๑.๓ ด าเนินการจ้างจนได้ผู้รับจ้าง ๒๐ ๔๐             
    ๑.๔ ด าเนินงานตามสัญญาจ้างจนถึงส่งมอบงาน ๔๐ ๘๐             
    ๑.๕ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการในระบบ Daily Plans ๒๐ ๑๐๐             
๒. กรณีไม่ได้รับงบประมาณปี ๒๕๕๗ เสนอรายงานเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการของ สยป. 

              

    ๒.๑ จัดท าและขออนุมัติโครงการ ๑๐ ๑๐             
    ๒.๒ ส่งโครงการที่ได้รับอนุมัติและขั้นตอนการด าเนินงานให้ กสศ. ๑๐ ๒๐             
    ๒.๓ ประสานกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อให้ค าปรึกษา 
           ในการด าเนินโครงการ 

๑๐ ๓๐             

    ๒.๔ ด าเนินงานตามโครงการ ๔๐ ๗๐             
    ๒.๕ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการในระบบ Daily Plans ๓๐ ๑๐๐             
๓. กรณีด าเนินการเองโดยไม่ของบประมาณ               
    ๓.๑ จัดท าและขออนุมัติโครงการ ๑๐ ๑๐             
     ๓.๒  ส่งโครงการที่ได้รับอนุมัติและขั้นตอนการด าเนินงานให้ กสศ. ๑๐ ๒๐             
    ๓.๓ ประสานกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อให้ค าปรึกษา 
           ในการด าเนินโครงการ 

๑๐ ๓๐             



๙๘ 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 

เน้ืองาน
ของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหนา้
โครงการ     
(ร้อยละ) 

พ.ศ.๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

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

    ๓.๔ ด าเนินงานตามโครงการจนแล้วเสร็จ ๔๐ ๗๐               
    ๓.๕ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการในระบบ Daily Plans ๓๐ ๑๐๐             

รวม ๑๐๐ ๑๐๐             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 

 

ตัวชี้วัดโครงการ  ร้อยละความส าเร็จของการการประชุม ASEM Meeting for Governors and Mayors ครั้งที่ ๓ 
ชื่อโครงการ การจัดประชุม ASEM Meeting for Governors and Mayors ครั้งที่ ๓ (กยค.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ
ขั้นตอน (ร้อย

ละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

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. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุม ASEM-MGM ๑๐ ๑๐             
๒. จัดประชุมคณะกรรมการจัดการประชุม ASEM-MGM     
เพ่ือก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ 

๒๐ ๓๐             

๓. ขออนุมัติโครงการฯ ๑๐ ๔๐             
๔. จัดท าขอบเขตงานการจัดประชุม ASEM-MGM และ
วางแผนการด าเนินงานจัดการประชุม 

๑๐ ๕๐             

๕. ด าเนินการตามแผนการประชุม เช่น จัดท าหนังสือเชิญ 
ติดตามผลการต้อนรับ จัดหาสถานที่จัดประชุม ที่พักและอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

๑๕ ๖๕             

๖. จัดการประชุม ASEM-MGM ณ โรงแรมในเขต กทม. ๓๐ ๙๕             
๗. จัดท ารายงานผลการประชุมเสนอผู้บริหาร กทม. ๕ ๑๐๐             

รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐              
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 

 

ตารางท่ี ๔.๒ แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจประจ าของหน่วยงาน 
 
ชื่อโครงการ การแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบงานต่างๆ ตามที่หน่วยงาน/ส่วนราชการ มีหนังสือขอแก้ไข  
ชื่อตัวช้ีวัด  ร้อยละของจ านวนปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบงานต่างๆ ที่ได้รับการแก้ไข  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ เนื้องาน
ของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
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. หน่วยงาน/ส่วนราชการมีหนังสือแจ้งขอแก้ไข 
   ปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ 
๒. เจ้าหน้าที่ กพพ. ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหา 
   การใช้งาน 
๓. เจ้าหน้าที่ กพพ. ท าการแก้ไขปัญหา  
๔. กพพ. มีหนังสือตอบกลับแก่หน่วยงาน/ส่วน 
   ราชการฯ 

๒๕ 
๒๕ 

 
 

๓๐ 
๒๐ 

 
 
 
 
 

๒๕ 
๕๐ 

 
 

๘๐ 
๑๐๐ 

 
 
 
 

 

            

 
 
 
 



๑๐๑ 

 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของค าขอที่ได้รับการศึกษาวิเคราะห์ และพิจารณาความเป็นไปได้/ความเหมาะสมได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม  
             การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 
ชื่อโครงการ การศึกษา วิเคราะห์และพิจารณาความเป็นไปได้/ความเหมาะสมในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (กพพ.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ เนื้องาน
ของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวห
น้าโครงการ 
(ร้อยละ) 

ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
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. รับค าขอจากหน่วยงาน  
๒. ผู้บังคับบัญชาสั่งการเสนอคณะกรรมการ 
   พิจารณาความเหมาะสมการน าเทคโนโลยี 
   สารสนเทศมาประยุกต์ใช้และคณะกรรมการ 
   ก าหนดมาตรการแนวทางและกรอบงบประมาณ 
   จนได้ข้อยุติ  
๓. มีหนังสือตอบกลับแก่หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ  
๔. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ  

๑๐ 
๗๐ 

 
 
 

๑๐ 
๑๐ 

 
 
 

 
 

๑๐ 
๘๐ 

 
 
 

๙๐ 
๑๐๐ 

 
 
 
 

            

 
 
 
 



๑๐๒ 

 

ตัวชี้วัดโครงการ  ร้อยละของจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถแก้ไขและใช้งานได้ 
ชื่อโครงการ กิจกรรมการให้บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (กบพ.)  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน
ของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

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.ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดข้อง ๓๕ ๖๐             
๓. แจ้งหน่วยงานรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ด าเนินการซ่อม ๒๐ ๘๐             
     เรียบร้อยแล้ว               
๔. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบผลการซ่อม ๒๐ ๑๐๐             
     รวม ๔ ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ  ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 

 

 
ตัวชี้วัดโครงการ   ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจของผู้เข้ามาใช้บริการสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์  
ชื่อโครงการ        การให้บริการและสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์แก่หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร (กสศ.) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 

เน้ืองาน
ของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหนา้
โครงการ     
(ร้อยละ) 

พ.ศ.๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

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. จัดเตรียมข้อมูลเชิงพื้นที่ แผนที่ฐานเชิงรหัส (Basemap) 
    และข้อมูลเฉพาะด้าน (Thematic Data) 

๑๐ ๑๐               

๒.ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้มีความถูกต้องและทันสมัย และจัดท า  
   ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ Shape File   แผนที่ส าเร็จรูป 
   และ Map Service ให้ระบบงาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

๔๐ ๕๐              

๓. เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบของ Shape File   แผนที่ส าเร็จรูป 
    ผ่านระบบ GIS Online  และ Map Service  ให้ระบบงาน  
    ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

๓๐ ๘๐             

๔. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ามาใช้บริการ ๒๐ ๑๐๐             

รวม ๔ ขั้นตอน ๑๐๐ ๑๐๐             

 


