
สํานกัยทุธศาสตรแ์ละประเมินผล                             
แผนปฏิบติัราชการประจําปี พ.ศ.๒๕๕๘



คํานํา 

 สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลมีภารกิจท่ีมีความสําคัญตอการกําหนดทิศทางในการพัฒนา

กรุงเทพมหานคร ดานการบริหารจัดการ ดานเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ดานทรัพยากรมนุษยและสังคม 

ดานสิ่งแวดลอม และดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเสริมสรางดุลยภาพ

ในการพัฒนาท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม และการเสริมสรางศักยภาพของเมืองเพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงในบริบทของการเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ ดวยการจัดทําแผนระยะยาวเพ่ือกําหนดทิศทาง  

การพัฒนากรุงเทพมหานครในอนาคต ระยะ ๒๐ ป ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการของ

กรุงเทพมหานครโดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนั้น ยังสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสังกัด

กรุงเทพมหานคร รวมท้ังหนวยงานในกํากับ ไดแก มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สถานธนานุบาล

กรุงเทพมหานคร สํานักงานตลาดกรุงเทพมหานคร และสํานักงานพัฒนาท่ีอยูอาศัย จัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ของหนวยงานเปนการเชื่อมโยงใหการบริหารและการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครอยูในระบบเดียวกัน

เพ่ือสรางความเปนเอกภาพในการดําเนินภารกิจขององคกร “กรุงเทพมหานคร” 

 ดังนั้น การปฏิบัติราชการของสํานักยุทธศาสตรและประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘       

ดานแผนจะมุงเนนการนําแผนตาง ๆ ของกรุงเทพมหานครไปสูการปฏิบัติ ไดแก แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 

๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๕) แผนการบริหารราชการกรุงเทพเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ และ

แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ และการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรภายในสํานัก

ยุทธศาสตรและประเมินผลเพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทและการพัฒนากรุงเทพมหานครสูการเปน

ประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘ รวมท้ังสงเสริมความรูความเขาใจแกบุคลากรของกรุงเทพมหานครเก่ียวกับ

นโยบาย แผน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนใหกรุงเทพมหานครเปนองคกรแหงการ

เรียนรู ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการของ

กรุงเทพมหานครและการใหบริการ ประชาชนรองรับการพัฒนากรุงเทพมหานครใหเปนศูนยกลางของการพัฒนา

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตควบคูกับการเปนมหานครท่ีนาอยูอยางยั่งยืน 

 

        

ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

   หนา 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร              ๑ 

สวนท่ี ๑  สาระของแผน             ๔ 
  บทท่ี ๑ สภาพท่ัวไป การวิเคราะหประเมินสถานการณ        ๕ 
  บทท่ี ๒ การขับเคลื่อนสูการเปนผูนําในการวางแผนและพัฒนา       12 
                               เทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร 

บทท่ี ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนา           ๑5 
บทท่ี ๔ การบริหารจัดการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการพัฒนา        ๑7 

 
สวนท่ี ๒  การนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ           1 8 – ๑30
            
         
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญแผนผัง/ตาราง 

หนา 

ตารางท่ี ๑ ผังแสดงความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนและยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร      19 – ๒1   
   และกลยุทธตามภารกิจของหนวยงาน 

ตารางท่ี ๒ แสดงแนวทางการดําเนินการของแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕8                 ๒2 – 74 
ตารางท่ี ๓ โครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนภารกิจเชิงยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการ               75 – 78 
              ประจําป พ.ศ. ๒๕๕8  สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 
ตารางท่ี ๔ โครงการ/กิจกรรมท่ีสนบัสนุนภารกิจประจําตามแผนปฏิบัติราชการประจําป      79 - 80  
              พ.ศ. 2558 สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 
ตารางท่ี 5 โครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนภารกิจในมิติท่ี 2-4 ตามแผนปฏิบัติราชการ                 81 – 82 

    ประจําป พ.ศ. 2558 สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 
ตารางท่ี 6  แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม                                           83 – 130 
 
 



 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล  มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย  เปาหมาย การจัดทํา

และพัฒนาแผนยุทธศาสตรดานบริหารจัดการ  ดานเศรษฐกิจ  การเงินและการคลัง ดานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม  ดานทรัพยากรมนุษย สังคม และดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  รวมท้ังการแปลงนโยบายและแผน
ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ  การประสานแผนปฏิบัติการ  การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผน 
และเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการการใหบริการและพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ
กรุงเทพมหานคร  

ในชวงปลายป 2556 ตอเนื่องถึงป 2557 กรุงเทพมหานครเปนพ้ืนท่ีศูนยกลางของภาวะความ
ขัดแยงทางดานการเมืองอันสงผลกระทบตอความม่ันคง เศรษฐกิจ และสังคม อยางหลีกเลี่ยงไมได อีกท้ังการ
เขาสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ กรุงเทพมหานครจะตองมีการปรับตัวและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ประกอบกับกรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. 2556-2575) แผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2560 และ
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป  พ.ศ. 2558 เปนแนวทางในการบริหารและปฏิบัติงาน ดังนั้น 
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕ ๘ ของสํานักยุทธศาสตรและประเมินผลจึง ตั้งอยูบนพ้ืนฐาน
ของกรอบแผนดังกลาวและการประเมินสถานการณในอนาคต 

สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลในฐานะหนวยงานหลักท่ีมีความสําคัญตอการกําหนดทิศทางการ
พัฒนากรุงเทพมหานคร การติดตามประเมินผลการพัฒนาในมิติตาง ๆ และการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซ่ึงมีสวนผลักดันใหมีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครและการ
ใหบริการประชาชน และสนับสนุนใหกรุงเทพมหานครเปนมหานครท่ีมีความ เปนเลิศดานการบริหารจัดการและ
การใหบริการประชาชน จึงไดกําหนดพันธกิจ วัตถุประสงค และเปาหมายในการปฏิบัติราชการของสํานัก -
ยุทธศาสตรและประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้ 

พันธกิจ 
๑. พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร 
๒. สนับสนุนระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศสวนกลาง 
๓. นโยบายและการบริหารงานสวนกลางสามารถสนับสนุนใหการดําเนินงานของสํานักโดยองครวม

ประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือพัฒนาระบบการกําหนดทิศทางการพัฒนา การวางยุทธศาสตร และมาตรการดําเนินงาน       
ซ่ึงผูบริหารสามารถนําไปใชในการวางแผน การจัดสรรทรัพยากร การติดตามและประเมินผลการบริหาร
ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
         ๒. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายเชื่อมโยงฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใชในการ
บริหารและจัดบริการใหแกประชาชน 

 ๓.  เพ่ือสรางกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารงานสวนกลางสามารถสนับสนุนใหการดําเนินงาน
ของสํานักโดยองครวมประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 



 
เปาหมายหลัก 

๑. กรุงเทพมหานครมีแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัต-ิ
ราชการของหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

2. กรงุเทพมหานครมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561-2565)   
เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป และแผนการบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครอยางตอเนื่อง 

3. กรุงเทพมหานครมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมุงสูองคกรชั้นเลิศดานการบริการ              
(Best Service Organization) ดวยบริการอิเล็กทรอนิกส  

4. ขาราชการของกรุงเทพมหานครมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ             
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารหรือปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ 

5. สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลมีการพัฒนาองคกร และการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ        
และคุณภาพ 

 
สรุปภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2558 สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 

 สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลมีภารกิจ ดังนี้  
1. ภารกิจเชิงยุทธศาสตรของหนวยงานท่ีสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป    

พ.ศ. ๒๕๕๘ ตอบสนองแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ป ดังนี้ 
    1.๑  ภายใตประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ มหานครประชาธิปไตย ประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี ๕.๓       
การกระจายอํานาจสูประชาชน ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก ๑ ตัวชี้วัด รวมโครงการ/กิจกรรมท้ังสิ้น จํานวน ๑ 
โครงการ/กิจกรรม 
             1.2 ภายใตประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู ประเด็นยุทธศาสตรยอย
ท่ี 6.5 ศูนยกลางการจัดประชุม นิทรรศการและศูนยรวมการจัดตั้งสํานักงาน ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 1 ตัวชี้วัด 
รวมโครงการ/กิจกรรมท้ังสิ้น จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม วงเงิน 20,631,547.- บาท (งบประมาณประจําป 
พ.ศ. 2557 งบกันเหลื่อมป)     

   1.3  ภายใตประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7  การบริหารจัดการ  
          1.3.1 ประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล ประกอบดวย          

3 กลยุทธหลัก ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 5 ตัวชี้วัด รวมโครงการ/กิจกรรมท้ังสิ้น จํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม        
แยกเปนโครงการ/กิจกรรมท่ีใชงบประมาณ จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม วงเงิน 3,486,900.- บาท        
และโครงการ/กิจกรรมท่ีไมใชงบประมาณ จํานวน 4 โครงการ/กิจกรรม  

          1.2.2 ประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย ๑ กลยุทธ
หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก ๑ ตัวชี้วัด รวมโครงการ/กิจกรรมท้ังสิ้น จํานวน ๑ โครงการ/กิจกรรม เปนโครงการ/
กิจกรรมท่ีใชงบประมาณ วงเงิน 1,125,500.- บาท (งบประมาณตั้งอยูท่ี สพข.)  

           1.2.3 ประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี 7.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย 8 กลยุทธหลัก 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก ๑0 ตัวชี้วัด รวมโครงการ/กิจกรรมท้ังสิ้น จํานวน 18 โครงการ/กิจกรรม แยกเปน
โครงการ/กิจกรรมท่ีใชงบประมาณ จํานวน 10 โครงการ/กิจกรรม วงเงิน 1,878,800.- บาท และโครงการ/
กิจกรรมท่ีไมใชงบประมาณ จํานวน 8 โครงการ/กิจกรรม  

2. ภารกิจประจําท่ีหนวยงานดําเนินการเพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และ/หรือตอบสนองวิสัยทัศนของหนวยงาน ประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหาร
จัดการ ดังนี้ 

 

๒ 
 



 
 

    2.1 ประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล ประกอบดวย 4 กลยุทธหลัก 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 4 ตัวชี้วัด รวมโครงการ/กิจกรรมท้ังสิ้น จํานวน 5 โครงการ/กิจกรรม แยกเปนโครงการ/
กิจกรรมท่ีใชงบประมาณ จํานวน ๓ โครงการ/กิจกรรม วงเงิน 6,399,500.- บาท และโครงการ/กิจกรรม    
ท่ีไมใชงบประมาณ จํานวน ๒ โครงการ/กิจกรรม  

    2.2 ประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี 7.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย 4 กลยุทธหลัก ตัวชี้วัด   
กลยุทธหลัก 6 ตัวชี้วัด รวมโครงการ/กิจกรรมท้ังสิ้น จํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม เปนโครงการ/กิจกรรม       
ท่ีไมใชงบประมาณ จํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม  

3. ภารกิจ (เชิงยุทธศาสตร/ประจาํ) ท่ีหนวยงานดําเนินการเพ่ือสนับสนุนนโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตรประเทศหรือแผนปฏิบัติการการเขาสูประชาคมอาเซียน ประกอบดวย  กลยุทธหลัก เตรียมความพรอม
ของบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานครใหมีความพรอมท้ังในดานทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน มีโครงการ/กิจกรรมรองรับ จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม วงเงิน 125,900- บาท  

4. ภารกิจสนับสนุนมิติท่ี ๒-๔ ประกอบดวย ๑ ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก 8 กลยุทธ ตัวชี้วัด        
กลยุทธ 13 ตัวชี้วัด มีโครงการ/กิจกรรมรองรับจํานวน 12 โครงการ/กิจกรรม ไมใชงบประมาณ ดังนี้ 

   4.1 กลยุทธหลัก พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด จํานวน 2 กิจกรรม 
   4.2 กลยุทธหลัก พัฒนาระบบการใหบริการ ตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด จํานวน 1 โครงการ 
   4.3 กลยุทธหลัก พัฒนาแหลงขอมูลท่ีเปนองคความรูใหแกบุคลากรอยางตอเนื่อง ตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด 

จํานวน 1 กิจกรรม 
   4.4 กลยุทธหลัก พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีเอ้ือตอการสรางบรรยากาศการทํางานท่ีมี

ความสุข ตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด จํานวน 1 กิจกรรม 
   4.5 กลยุทธหลัก พัฒนาการเบิกจายเงินตามแผนงบประมาณประจําปใหรวดเร็วเปนไปตามแผนปฏิบัติการ

เบิกจายเงิน ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด จํานวน 2 กิจกรรม 
   4.6 กลยุทธหลัก พัฒนาการจัดทํางบการเงินของกรุงเทพมหานคร ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด             

จํานวน 2 กิจกรรม 
   4.7 กลยุทธหลัก ปรับปรุงกระบวนการบริหารราชการประจําใหเก้ือหนุนตอการนํายุทธศาสตร     

และแผนงานดานตาง ๆ ไปสูการปฏิบัติ ตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด จํานวน 1 กิจกรรม 
   4.8 กลยุทธหลัก พัฒนามาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรกรุงเทพมหานคร              

ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด จํานวน 2 กิจกรรม 
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สวนท่ี ๑ สาระของแผน 
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บทท่ี ๑  
สภาพท่ัวไป การวิเคราะหประเมินสถานการณ 

 
สภาพท่ัวไป 
 สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล  มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย  เปาหมาย การจัดทํา
และพัฒนาแผนยุทธศาสตรดานบริหารจัดการ  ดานเศรษฐกิจ  การเงินและการคลัง ดานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม  ดานทรัพยากรมนุษย สังคม และดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  รวมท้ังการแปลงนโยบายและแผน
ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ  การประสานแผนปฏิบัติการ  การติดตามและประเมินผล และเปนศูนยกลางในการ
บริหารจัดการ  การใหบริการและพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของกรุงเทพมหานคร  แบงสวนราชการ
ภายในเปน ๑๐ สวนราชการ ประกอบดวย สํานักงานเลขานุการ กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ  กองยุทธศาสตร
เศรษฐกิจ  การเงิน และการคลัง กองยุทธศาสตรสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  กองยุทธศาสตรสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน  กองยุทธศาสตรทรัพยากรมนุษยและสังคม  กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร   กองควบคุมระบบ
คอมพิวเตอร  กองบริการระบบคอมพิวเตอร  และกองสารสนเทศภูมิศาสตร  มีอัตรากําลัง ๒๘๒ ตําแหนง มี
บุคลากรครองตําแหนงในปจจุบันจํานวน ๒ ๖8 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 9 เมษายน ๒๕๕๗) ไดรับการจัดสรร
งบประมาณปงบประมาณ ๒๕๕๕ จํานวน ๓๔๘.40 ลานบาท ปงบประมาณ ๒๕๕๖ จํานวน ๕๕๑.๕๗ ลานบาท 
และปงบประมาณ ๒๕๕๗ จํานวน ๓๓๑.๙ 3 ลานบาท ผลการดําเนินงาน ๓ ปท่ีผานมา (ปงบประมาณ 
๒๕๕๔-๒๕๕๖) ดําเนินงานตามแผนฯ ไดแลวเสร็จ โดยเฉลี่ยรอยละ ๙๘.99 ตอป  
 
การวิเคราะหประเมินสถานการณ 
 ผูบริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครมุงสูการเปนมหานครนาอยูอยางยั่งยืน 
ดวยการ “รวมพลังคนรักกรุงเทพฯ รวมสรางกรุงเทพฯ” ใหเปน (๑) มหานครแหงความปลอดภัย (๒) มหานคร
แหงความสุข (๓) มหานครสีเขียว (๔) มหานครแหงการเรียนรู (๕) มหานครแหงโอกาสของทุกคน และ (๖) 
มหานครแหงอาเซียน และเพ่ือผลักดันใหการดําเนินการตามนโยบายดังกลาวบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด สํานัก
ยุทธศาสตรและประเมินผลตองใหความสําคัญเก่ียวกับการประเมินผลการดําเนินการ (โครงการ/กิจกรรม)  
ตามนโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ไดแก  

๑. การดําเนินการตามมาตรการเรงดวน ๑๐ มาตรการ ดังนี้ 
 ๑.๑  ติดตั้งกลอง CCTV  ทุกถนน ทุกซอย เพ่ิมอีก ๒๐,๐๐๐ ตัว และติดตั้งไฟสองสวางในพ้ืนท่ีเสี่ยง
อีก ๒๐,๐๐๐ ดวง 
 ๑.๒  จัดตั้งอาสาสมัครชุมชนเฝาระวังภัยและยาเสพติด  
 1.๓  ปรับลดคาโดยสารรถไฟฟา BTS ออนนุช-แบริ่ง และสะพานตากสิน-บางหวา เหลือ ๑๐ บาท    
และรถ BRT เหลือ ๕ บาท 
 1.๔  โรงรับจํานํา กทม. รับจํานําดอกเบี้ย ๑ สลึง ๕,๐๐๐ บาทแรก 
 1.๕  เพ่ิมทักษะอาชีพ พรอมสอนภาษาอังกฤษ จีน มลายู ฟรีเพ่ือเพ่ิมรายได ๒๐๐,๐๐๐ คน  
 1.๖  ปรับอาสาสมัครผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเปนลูกจางชั่วคราว    
และเพ่ิมเงินเดือนปริญญาตรีเปน ๑๕,๐๐๐ บาท ปวส. ๑๐,๐๐๐ บาท และ ปวช. ๘,๖๐๐ บาท 
 1.๗  เพ่ิมจุดบริการพิเศษงานทะเบียนราษฎรในหางสรรพสินคา และขยายเวลาใหบริการถึง ๒๒.๐๐ น. 
 1.๘  ฟร ีHi-Speed Wi-Fi ๔ MB ๕,๐๐๐ จุด 
 1.๙   เพ่ิมบริการเก็บขยะไมใหตกคางในตรอก ซอย 
 1.๑๐ เพ่ิมแท็กซ่ีเพ่ือคนพิการและผูสูงอายุ ๑๐๐ คัน 
 

๕ 
 



        
 

          2. การดําเนินการตามนโยบาย “รักกรุงเทพฯ รวมสรางกรุงเทพฯ” 6 นโยบาย  
         1) การทําใหกรุงเทพมหานครเปนมหานครแหงความปลอดภัยเพ่ิมข้ึน ดวยการขยายเครือขาย 

กลอง CCTV จํานวน 50,000 ตัว โดยเชื่อมโยงกับเครือขายเอกชน 200,000 ตัว การติดตั้งไฟสองสวาง
พลังงานแสงอาทิตยนํารอง 10 เสนทางริมคลองและสถานท่ีเอกชนท่ีใชประโยชนรวมกันการขยาย โครงการ 
“ชุมชนรวมใจ ระวังภัยยาเสพติด” ครอบคลุมท่ัวกรุงเทพฯ การจัดตั้งศูนยบริหารจัดการภัยพิบัติเรงดวน ( OEM) 
เพ่ือปองกัน แจงเตือน ลดความเสียหายจากอัคคีภัย อุทกภัยและแผนดินไหว การเพ่ิมประสิทธิภาพดับเพลิง
อาคารสูง พรอมชุดปฏิบัติการดับเพลิงขนาด เล็กสําหรับชุมชน และการสรางเพ่ิมอุโมงคยักษระบายน้ํา 6 แหง 
พรอมระบบตรวจสภาพและเตือนภัยน้ําทวม 

   2) การทําใหกรุงเทพมหานครเปนมหานครแหงความสุขมากข้ึน โดยดําเนินการ 
        2.1) ทําใหการเดินทางสะดวก การจราจรคลองตัวยิ่งข้ึน ดวยการเพ่ิมเสนทางรถไฟฟา  5 
เสนทาง ( Light Rail/Monorail) เชื่อมตอระบบขนสงมวลชนทุกประเภทสรางอุโมงคลอดใตทางรถไฟและ
ปรับปรุงถนนจุดตัดทางแยก ตรอก ซอย ทางลัด 100 สาย การเพ่ิมทางเลือกการเดินทางดวยเรือโดยสาร   
เริ่มท่ีคลองภาษีเจริญ การเพ่ิม 30 เสนทางจักรยาน เพ่ิมจักรยานใหเชา  10,000 คันการเพ่ิมจุดจอดและจร 
(Park & Ride) 4 มุมเมืองและการตรวจสอบสภาพจราจรท่ีเปนปจจุบันฟรี ดวยระบบ BMA Live Traffic 
Application  

        2.2) ทําใหประชาชนมีสุขภาพดีมากข้ึน ดวยการสงเสริมใหประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองโดย
การสรางแรงจูงใจกรณีไมปวยท้ังปรับฟรี 1,000 บาท แถมตรวจสุขภาพฟรีการดูแลผูสูงอายุครบวงจรการ
ยกระดับศูนยผูสูงอายุใกลบานการเพ่ิมบริการสุขภาพ 24 ชั่วโมง ครอบคลุมทุกกลุมอายุ ทุกพ้ืนท่ีและการสราง
ศูนยกีฬาทันสมัยครบวงจร 4 มุมเมือง พรอมยกระดับลานกีฬาเดิม 200 แหง 

     3) ทําใหกรุงเทพมหานครเปนมหานครสีเขียวดวยการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวอีก5,000ไร พรอม 
สวนสาธารณะขนาดใหญ 10 แหง สรางสวนลอยน้ําแหงแรก สรางสวนสุนัข (Dog Park) 4 มุมเมือง สงเสริม
การจัดสวนแบบอาคารสูง ( Green Roof) และแนวกําแพงอยางตอเนื่องเพ่ิมระบบจัดการขยะท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ตั้งแตจัดเก็บ ขนถาย จนถึงเปลี่ยนขยะใหเปนพลังงานไฟฟาดวยเทคโนโลยีทันสมัยและสะอาด
สรางเพ่ิมโรงบําบัดน้ําเสีย 5 แหง พรอมวางแผนขยายการบําบัดน้ําเสียครอบคลุมท่ัวกรุงเทพฯปรับภูมิทัศน
ถนนสายหลัก นําสายไฟฟาลงดิน 3 เสนทาง ยายสายโทรศัพท-เคเบิ้ลลงดินและสรางหองน้ําสาธารณะสะอาด
ครอบคลุมจุดเชื่อมตอการเดินทางและพ้ืนท่ีทองเท่ียว 
             4) ทําใหกรุงเทพมหานครเปนมหานครแหงการเรียนรู โดยดําเนินการใหนักเรียนโรงเรียน 
ในสังกัด กทม.เรียนฟรี 20+1 “อ่ิมทอง สมองดี มีวินัย โตไปไมโกง”มีทักษะภาษาอังกฤษแข็งแรง พรอมรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จัดกวดวิชาใหนักเรียน ม.3 และ ม. 6 ครบทุกโรงเรียน โดยสถาบันกวดวิชาชื่อดัง
ดําเนินการเพ่ือใหมีรถรับ-สงนักเรียนโรงเรยีน กทม. ในพ้ืนท่ีเดินทางไมสะดวก ฟรี จัดใหบริการหมวกกันน็อค
สําหรับนักเรียนโรงเรียน กทม. สงเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช ในการผลิตบัณฑิต สอน
หลักสูตรตอเนื่องและรวมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศสงเสริมการเรียนรู ตามอัธยาศัย นอก
หองเรียน เปดหองสมุดเพ่ือการเรียนรูมิติใหมเพ่ิมจํานวนบานหนังสือ สรางศูนยเยาวชนมิติใหมสงเสริมการอาน 
และเพ่ิมโรงเรียนรองรับนักเรียนความสามารถพิเศษ รวมถึงเด็กออทิสติก อีก 100 โรงเรียน 
 
 
 
 
 

๖ 
 



 
 
              5) ทําใหกรุงเทพมหานครเปนมหานครแหงโอกาสของทุกคน โดยดําเนินการใหภาคประชาชนรวม
เสนอความคิดเห็นและตรวจสอบการบริหารของ กทม. ผานระบบ i-Bangkok สงเสริมความสามารถและความ
สนใจของคนรุนใหมโดยสรางโรงเรียนดนตรี และโรงเรียนกีฬาเปดศูนยกีฬามิติใหมและ Extreme Sport       
4 มุมเมืองเปดพ้ืนท่ีสรางสรรค สรางตลาดสําหรับคน รุนใหม Young Designer Market ท้ังแบบถาวร และ
แบบครั้งคราว และเปดเว็บไซตเพ่ือคนรุนใหม ขยายชองทางสื่อสารงานสรางสรรคเปดโอกาสใหทุกคนทุกกลุม
ไดพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ฝกอาชีพ เรียนคอมพิวเตอร ภาษาอังกฤษ จีน และมาลายู ฟรี และขยายปริมาณ
และมูลคาเศรษฐกิจภาคกลางคืน เชน การขนสงและกระจายสินคาและการทองเท่ียว 
              6) ทําใหกรุงเทพมหานครเปนมหานครแหงอาเซียนดวยการเปดโอกาสและสงเสริมอาชีพ 
ในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอาหารฮาลาลเพ่ิมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และเชิงอนุรักษ
ท้ังฝงพระนครและฝงธนบุรี จัดตั้งศูนยกลางการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนจัดตั้งสภามหานคร
อาเซียน สงเสริมความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูระหวาง กทม.และองคกรในอาเซียนจัดตั้งศูนยสงเสริม 
SMEs อาเซียน และจัดทํา BMA SMEs ASEAN Data Bank รวมมือกับโรงพยาบาลรัฐ มหาวิทยาลัย และ
เอกชน เพ่ือใหกรุงเทพฯ เปนศูนยกลางการบริการดานการแพทยและการทองเท่ียวเพ่ือสุขภาพของอาเซียน
และของโลกจัดทําแผนท่ี ปายบอกทาง ปายรถประจําทาง และจุดใหขอมูล เปนภาษาอังกฤษ ท่ัวกรุงเทพฯ
ฝกอบรมเจาหนาท่ีและประชาชนท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวใหสื่อสารภาษาอังกฤษไดและใหบริการท่ี
ประทับใจ อาทิ คนขับรถแท็กซ่ีและรถโดยสารสาธารณะ 
 นอกจากนั้น กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนากรงุเทพมหานครระยะ ๒๐ ป กําหนดใหการพัฒนา
กรุงเทพฯ มุงสูการเปนมหานครแหงเอเชียหรือวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ : มหานครแหงเอเชีย ซ่ึงไดกําหนด
เปาหมายการพัฒนาในระยะแรกไวในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ป ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖-
๒๕๖๐) ประกอบกับในป ๒๕๕๘ กรุงเทพมหานครตองมีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community : AC) และมีแนวทางในการจัดการผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนหลังป ๒๕๕๘ ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและความม่ันคงปลอดภัย อันเนื่องมาจากการรวมตัวกันของ ๑๐ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ไดแก ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร เนการาบรูไน-
ดารุสซาลาม และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
 อยางไรก็ตาม จากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดลอม ฯลฯ ในระดับ
ทองถ่ินและระดับโลก ในยุคโลกาภิวัตน และการสื่อสารไรพรมแดน ทําใหกรุงเทพมหานครมีความจําเปนตอง
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรุงเทพมหานคร รวมท้ังสงเสริมและ
สนับสนุนใหคณะผูบริหารและบุคลากรของกรุงเทพมหานครใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
ขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานครดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนตามแนวทางของ
การบริหารราชการอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือใหบริการประชาชน
อีกท้ังใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางประเมินผลและติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของ
กรุงเทพมหานคร และสามารถสงเรื่องรองทุกขหรือแสดงความเห็นและใหขอมูลตาง ๆ แกผูบริหารของ
กรุงเทพมหานครไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และประชาชนเสียคาใชจายนอยท่ีสุด  

 

 

 

 

๗ 
 



สรุปผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา 

 สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลดําเนินงานภายใตภารกิจหลักในการผลักดันนโยบายแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 12 ป ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2556-2559) แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป ๒๕๕6  
มีการกํากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานใหสามารถดําเนินงานได      
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 ของสํานัก-
ยุทธศาสตรและประเมินผล ไดกําหนดตัวชี้วัดไว ๔6 ตัวชี้วัด เปนตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร 22 ตัวชี้วัด     
และตัวชี้วัดงานประจํา 24 ตัวชี้วัด (เปนตัวชี้วัดมิติท่ี ๑ จํานวน 31  ตัวชี้วัด  มิติท่ี ๒ - ๔  จํานวน ๑5  ตัวชี้วัด) 
สามารถดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวไดสูงกวาเปาหมาย 20 ตัวชี้วัด ตามเปาหมาย ๒3 ตัวชี้วัด        
ไมไดตามเปาหมาย ๓ ตัวชี้วัด และมีโครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนตัวชี้วัดรวม 67  โครงการ/กิจกรรม          
ซ่ึงสามารถดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในระดับผลลัพธและเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ตามคํารับรองการปฎิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีผลการดําเนินงานรอยละ 
99.242 ซ่ึงถือวามีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี 
 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT  Analysis) 
จุดแข็ง (Strength) 
ดานการวางแผนและการติดตามประเมินผล 

๑. เปนหนวยงานหลักในการดําเนินภารกิจดานการวางแผน การติดตามและประเมินผลรายดานหรือสาขา 

    ไดแก ดานทรัพยากรมนุษยและสังคม ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจ  
    การเงินและการคลัง ดานการบริหารจัดการ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังการดําเนินการในภาพรวม  

    ของกรุงเทพมหานคร 

๒. บุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะดวยการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรูดานการวางแผน การติดตามและประเมินผล  
    และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง ซ่ึงชวยสนับสนุนใหการบริหารงานและดําเนินภารกิจ 

    ของสํานักยุทธศาสตรและประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน  

ดานบริหารงานบุคคล 

    ผูบริหารใหความสําคัญอยางยิ่งในการสรางขวัญ กําลังใจและสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงาน 

    เต็มความสามารถ และเสริมสรางความรักสามัคคีในองคกร รวมท้ังสนับสนุนใหขาราชการไดรับ 

    การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู วิสัยทัศนใหมีความทันสมัยและกาวไกล โดยการจัดการฝกอบรม/ศึกษา  

    ดูงานท้ังในและตางประเทศ ตลอดจนสงเสริมสวนราชการภายในสํานักใหมีการพัฒนาทีมงานและบุคลากร 

    อยางตอเนื่อง 

ดานบริหารจัดการภายในองคกร 

    มีการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานภายในองคกรท่ีมีระบบและการทํางานเปนทีม  

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เปนแนวทางการพัฒนาและดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ของหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 
2. มีประเด็นยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศบรรจุในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
3. มีระบบเครือขายคอมพิวเตอรเชื่อมโยงไปยังหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสามารถรองรับการใช  
    งานและการพัฒนาระบบงานของหนวยงานได 
4. มีระบบสารสนเทศกลางท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ (ระบบการเงินการคลังใน MIS) 
5. บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนํา 
    เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการใหบริการครอบคลุมในทุกดาน 
6. บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพรอมในการใหบริการและมีความตั้งใจชวยแกปญหาใหกับผูใชงาน 

๘ 
 



 
จุดออน (Weakness) 
ดานการวางแผนและการติดตามประเมินผล 

    มีการจัดทําแผนหลายประเภท ไดแก แผนวิสัยทัศนของประชาชนเพ่ือการพัฒนากรุงเทพมหานคร  

    แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะยาวและระยะกลาง และแผนปฏิบัติราชการประจําปท้ังระดับ  

    กรุงเทพมหานครและหนวยงาน นอกจากนั้นยังมีแผนเฉพาะดาน เชน แผนการเขาสูประชาคมอาเซียน  

    แผนผูสูงอายุ ฯลฯ เปนผลใหผูบริหารและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไมเขาใจในการนําแผนตาง ๆ ไปสูการปฏิบัติ    
    ใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด รวมท้ังมีความซับซอนในการติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินการ  

    ตามแผนแตละประเภท 

 

ดานบริหารจัดการภายในองคกร 

1. การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการบริหารงานบุคคลยังไมท่ัวถึง ขาดการใหความรูความเขาใจท่ีถูกตอง  

2. การปฏิบัติตามตัวบทกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑมีความยุงยากซับซอน  

3. บุคลากรยังขาดอุปกรณ เครื่องมือบางประเภท และระบบเทคโนโลยีบางระบบท่ีจะสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

4. สถานท่ีและสภาพแวดลอมของสวนราชการท่ีตั้งอยูในศาลาวาการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ไมเอ้ืออํานวย 

   ตอการปฏิบัติงาน  
5. สถานท่ีของศูนยขอมูล (Data Center) มีจํากัดไมสามารถรองรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    ในอนาคตได 
ดานบริหารงานบุคคล 

๑. ขาดบุคลากรทดแทน เนื่องจากขาราชการเกษียณอายุและโอนยาย ทําใหมีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานไมเพียงพอ
กับปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน 

๒. บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมไดรับการสงเสริมใหมีความกาวหนาในสายอาชีพทําใหขาดขวัญ 
    กําลังใจในการปฏิบัติงาน 
๓. บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศบางสวนไดรับมอบหมายหนาท่ีไมตรงตามหนาท่ีความรับผิดชอบ  
    (Job Description) 
๔. บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพรอมในดานการปฏิบัติงานเพียงแตจํานวนไมเพียงพอ       
   ตอภาระหนาท่ีและความตองการของผูบริหารและผูใชงานท่ีตองการบริการท่ีความเร็วเพ่ิมข้ึน  
๕. บุคลากรสายงานอ่ืนๆ เปนจาํนวนมาก ไมไดรับการฝกอบรมการใชระบบสารสนเทศและระบบงาน 
    ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีอยางตอเนื่อง 
ดานงบประมาณ 
๑. งบประมาณสนบัสนุนการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศนอยมาก 
๒. งบประมาณในการศึกษาและการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    มีนอยมาก 
๓. งบประมาณในการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายงานอ่ืนใหมีความรูดานเทคโนโลยี 
    สารสนเทศและระบบงานมีนอยมาก ซ่ึงสงผลกระทบตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร 
    จัดการและการใหบริการ 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานระดับสํานักดํารงตําแหนงในระยะสั้น ๆ ทําใหนโยบาย 
   และการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศขาดความตอเนื่อง 
2. โครงสรางการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมชัดเจนและไมมีแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
    ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๙ 
 



 
๓. ไมมีมาตรการนําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและประเด็นยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      ในแผนพัฒนา กทม.ไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 
4. กฎ ระเบียบตางๆไมเอ้ือตอการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. ไมมีศูนยสํารองขอมูล (Disaster Recovery Center) ท่ีรองรับเหตุฉุกเฉินท่ีอาจเกิดกับระบบสารสนเทศ 

6. ขาดการประชาสัมพันธการดําเนินงานและผลงานของหนวยงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับหนวยงาน 

      ภายในกรุงเทพมหานคร หนวยงานภายนอกและประชาชน 

7. ขาดความรวมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการใชขอมูลรวมกันระหวางหนวยงานในสังกัด 

      กรุงเทพมหานคร 

8. การจางหนวยงานภายนอกในการบํารุงรักษาและพัฒนาระบบไมสามารถดําเนินงานใหเกิดความตอเนื่อง  

9. ระบบสารสนเทศท่ีใหบริการไมเปนปจจุบัน ทําใหขอมูลไมนาเชื่อถือ 

10. ไมมีฐานขอมูลท่ีเปนมาตรฐานสําหรับใชในการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานกรุงเทพมหานคร 

11. อุปกรณท่ีใชในปจจุบันมีการใชงานมานานมาก ทําใหไมสามารถรองรับความตองการใชงานไดเพียงพอ  

      และไมสนองตอความตองการของผูใชงานเนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาตลอดเวลา   

 

โอกาส (Opportunity) 
ดานการวางแผนและการติดตามประเมินผล 

๑. ประชาชนชาวกรุงเทพฯทุกภาคสวนใหความสนใจและเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา 

    กรุงเทพมหานครจํานวนมาก ทําใหแผนของกรุงเทพมหานครสามารถตอบสนองความตองการ  

    ของประชาชนไดมากยิ่งข้ึน 

๒. จากสภาพปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมในปจจุบัน เปนโอกาสใหสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล  

    ในฐานะหนวยงานหลักดานการวางแผน การติดตามและประเมินผล ไดใชความรู ความสามารถ 

    และประสบการณในการสงเสริม สนับสนุนรวมท้ังผลักดันใหมีการใชแผนและการติดตามและประเมินผล  

    เปนเครื่องมือในการพัฒนาการบริหารและปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร  

    จากแบบงานประจําไปสูการบริหารและปฏิบัติงานเชิงยุทธศาสตรมากข้ึน 

ดานบริหารงานบุคคล 

1. พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 เปดโอกาสให  
    หนวยงานสามารถปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานบุคคลเปนไปตามความตองการและความเหมาะสม  

2. มีระบบปฏิบัติการ (Software) ท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการดานบุคลากรเพ่ิมมากข้ึน  

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ผูบริหารของกทม.มีนโยบายและแนวคิดในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการการ 
    พัฒนาเมืองและการใหบริการประชาชน 
2. ผูบริหารของกทม. มีความเขาใจ และพยายามผลักดันการพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีความกาวหนา 
    และรองรับความตองการของผูใชงาน 
3. บุคลากรสายงานอ่ืน ๆ ในฐานะผูใชงานมีความรูความสามารถใชอินเทอรเน็ตในการคนหาขอมูล 
4. บุคลากรกรุงเทพมหานครและประชาชนมีโอกาสเรียนรูและเขาถึงขอมูลขาวสารผานสื่อสังคมออนไลน  
5. กรุงเทพมหานครสามารถสรางกลุมกิจกรรมดานตาง ๆ โดยมีหนวยงานภายนอกและประชาชน 
    เขามามีสวนรวมท้ังการแสดงความคิดเห็นและรวมกิจกรรม 
6. มีหนวยงานภายนอกใหบริการเครือขายการสื่อสารท่ีรองรับการใชงานและครอบคลุมพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
7. กรุงเทพมหานครมีชองทางการสื่อสารและประชาสัมพันธกิจกรรม ขอมูลขาวสารและการใหบริการ  
   ของกรุงเทพมหานครสูประชาชนไดรวดเร็วข้ึน 

๑๐ 
 



 

อุปสรรค (Threat) 
ดานการวางแผนและการติดตามประเมินผล 

๑. กรุงเทพมหานครมีประชากรแฝงเปนจํานวนมาก ไมสามารถทราบจํานวนท่ีแนนอนได ทําใหเปนอุปสรรค  

    ในการวางแผนการบริหารจัดการและการใหบริการ และงบประมาณของกรุงเทพมหานคร  

๒. กรุงเทพมหานครมีรายไดท่ีเพ่ิมข่ึนไมเพียงพอกับความตองการในการใชจายเพ่ือดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

    ท้ังหมดตามคําเสนอของบประมาณ ทําใหมีบางโครงการ/กิจกรรมไมสามารถดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวได 
๓. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทําใหการบริหารจัดการตามแผนท่ีวางไวไมตอเนื่อง  

 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ประชาชนมีความตองการ 

    เขาถึงการบริการและขอมูลขาวสารเร็วข้ึน ทําใหผูบริหารกรุงเทพมหานครมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย  

    ดานเทคโนโลยีสารสนเทศบอยทําใหขาดความตอเนื่อง 

๒. ปญหาดานไวรัสคอมพิวเตอรหรือภัยคุกคามอ่ืน ๆ ท่ีสงผลกระทบตอระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 

3. ไมมีการบูรณาการขอมูลขาวสารเพ่ือใหบริการเม่ือกาวสูประชาคมอาเซียน  

 
ภารกิจ (พันธกิจ) ท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 จากสถานการณดังกลาวขางตน เปนปจจัยใหสํานักยุทธศาสตรและประเมินผลกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินภารกิจในความรับผิดชอบในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้  

1. การเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการจัดทําแผน การประเมินผล และการรายงาน
ผลการดําเนินการตามแผนตาง ๆ เชน แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ.2556 - 2575) 
แผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 – 2560 แผนปฏิบัติการการเขาสูประชาคมอาเซียน ฯลฯ
แกผูเก่ียวของ อาทิ ผูบริหารซ่ึงกํากับดูแลการจัดทําแผนของหนวยงาน และนักวิเคราะหนโยบายและแผน
รวมท้ังผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนของหนวยงานในสังกัด/กํากับของกรุงเทพมหานคร โดยจัด ประชุมสัมมนา
และการฝกอบรมตาม ท่ีปรากฎใน แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ป ประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี ๗.๒ การบริหารแผนและประเมินผล 

   2. การสนับสนุนระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศสวนกลางดวยการสรางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารข้ันพ้ืนฐานใหมีประสิทธิภาพ การเตรียมความพรอมใหผูบริหาร ขาราชการและบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครมีความรู ความสามารถในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การใหบริการแกคนกรุงเทพฯ และรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ซ่ึงจะเปนผลใหกรุงเทพมหานครเปน
เมืองท่ีมีศักยภาพ และเปนมหานครท่ีนาอยูอยางยั่งยืน รวมท้ังมุงสูการเปนมหานครแหง อาเซียนในป 2559 
และเปนมหานครเอเชียในป ๒๕๗๕ 

    ๓. พัฒนานโยบายและบริหารจัดการของสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล ดวยการเพ่ิมคุณภาพ
การปฏิบัติราชการ พัฒนาระบบการใหบริการ พัฒนาแหลงขอมูลท่ีเปนองคความรูใหแกบุคลากรอยางตอเนื่อง 
พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีเอ้ือตอการสรางบรรยากาศการทํางานท่ีมีความสุข พัฒนาการเบิกจายเงิน
ตามแผนงบประมาณประจําปใหรวดเร็วเปนไปตามแผนปฏิบัติการเบิกจายเงิน พัฒนาการจัดทํางบการเงิน ปรับปรุง
กระบวนการบริหารราชการประจําใหเก้ือหนุนตอการนํายุทธศาสตรและแผนงานดานตาง ๆ ไปสูการปฏิบัติ 
และพัฒนามาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการและบุคลากร 
 
 
 

๑๑ 
 



บทท่ี ๒  
 

การขับเคล่ือนสูการเปนผูนําในการวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร 
 

วิสัยทัศน   
 สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลเปนองคกรหลักดานแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือชี้นําและ

ผลักดันนโยบายและแผนไปสูการปฏิบัติ  

พันธกิจ 
๑. พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร 
๒. สนับสนุนระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศสวนกลาง 
๓. นโยบายและการบริหารงานสวนกลางสามารถสนับสนุนใหการดําเนินงานของสํานักโดยองครวม

ประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือพัฒนาระบบการกําหนดทิศทางการพัฒนา การวางยุทธศาสตร และมาตรการดําเนินงาน       
ซ่ึงผูบริหารสามารถใชในการวางแผน การจัดสรรทรัพยากร การติดตามและประเมินผลการบริหารราชการ      
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
         ๒. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายเชื่อมโยงฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใชในการ
บริหารและจัดบริการใหแกประชาชน 

 ๓.  เพ่ือสรางกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารงานสวนกลางสามารถสนับสนุนใหการดําเนินงาน
ของสํานักโดยองครวมประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 
 

เปาหมายหลัก 
๑. กรุงเทพมหานครมีแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการของหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
2. กรงุเทพมหานครมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ือ

เปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรงุเทพมหานครประจําป และแผนการบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครอยางตอเนื่อง 

3. กรุงเทพมหานครมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมุงสูองคกรชั้นเลิศดานการบริการ (Best 
Service Organization) ดวยบริการอิเล็กทรอนิกส  

4. ขาราชการของกรุงเทพมหานครมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารหรือปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ 

5. สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลมีการพัฒนาองคกร และการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
และคุณภาพ 

 
ตัวช้ีวัดกลยุทธหลักตามภารกิจเชิงยุทธศาสตร   

1. รอยละของการเขารวมประชุมกับคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะทํางานฯ/หรือการ
ประชุมหารืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการกระจายอํานาจตามท่ีไดรับมอบหมาย และสรุปรายงานผลเสนอผูบริหาร
เพ่ือโปรดทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการใหหนวยงานดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ (ผลผลิต) 

2. รอยละความสําเร็จของการจัดการประชุมผูนําเมืองหลวงในระดับนานาชาติ (ผลลัพธ) 

๑๒ 
 



3. รอยละของความสําเร็จของแผนท่ีจัดทําและไดรับการบูรณาการ (ผลลัพธ) 
4. จํานวนหนวยงานท่ีจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ท่ีสอดคลองกับแนวทางท่ีสํานักยุทธศาสตร-

และประเมินผลกําหนด (ผลลัพธ) 
5. จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมเสริมสรางความรูเก่ียวกับการใชขอมูลประกอบการจัดทําแผนพัฒนา

พ้ืนท่ีเขต (ผลผลิต) 
6. จํานวนรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  (ผลผลิต)  
7. รอยละของหนวยงานสามารถแปลงแผนการเขาสูประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานคร                

ในป 2558ไปสูการปฏิบัติ (ผลผลิต)   
8. รอยละของผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการสัมมนา ศึกษาดูงานไปประยุกตใช

ใหเกิดประโยชนในหนวยงานได (ผลลัพธ) 
9. ผลคะแนนการประเมินผลการปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตของสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล    

ตามเกณฑประเมินผลท่ีกําหนด (ผลผลิต) 
10. คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลการปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงาน กทม. ตามเกณฑ

ประเมินผลท่ีกําหนด (ผลผลิต) 
11. ผลคะแนนการนํากระบวนการทํางานตามภารกิจหลัก (Core Business)ของ สํานักยุทธศาสตร

และประเมินผล ท่ีไดเสนอในรายงานการศึกษา/วิเคราะหฯ ไปสูการปฏิบัติ (ผลลัพธ) 
12.  รอยละของกระบวนการทํางานตามภารกิจหลักท่ีเสนอในรายงานการศึกษา/วิเคราะหการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในกระบวนการทํางานตามภารกิจหลัก (Core Business) ของหนวยงานไปสูการ
ปฏิบัติ (ผลลัพธ) 

13. จํานวนมาตรฐานดานการใหบริการ  (ผลลัพธ) 
14. รอยละความสําเร็จของการใหบริการแกไขขอขัดของเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอรตามมาตรฐาน     

การใหบริการนอกสถานท่ี  (ผลลัพธ) 
15.รอยละของบุคลากรของกรุงเทพมหานครท่ีไดรับการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      

และการสื่อสารเพ่ิมข้ึน (ผลลัพธ) 
16. รอยละของผูเขารับการฝกอบรมท่ีผานตามเกณฑท่ีกําหนด (ผลลัพธ) 
17. รอยละของจํานวนคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงเครื่องท่ีสามารถสํารวจขอมูลคุณสมบัติเฉพาะ (ผลลัพธ) 
18. จํานวนครั้งในการจัดทําและเผยแพรเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (ผลผลิต) 

 
ภารกิจ (พันธกิจ) ท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

๑. ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร  ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ และแผนพัฒนากรงุเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561-2565) 
นอกจากนั้นยังดําเนินการ พัฒนาขอมูลสถิติกรุงเทพมหานครเพ่ือเอ้ือตอการบริหารจัดการในดานตางๆ แกทุก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  ติดตามและประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริการของกรุงเทพมหานคร 
เพ่ิมประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร  และเสริม
ศักยภาพงานดานการสื่อสารท้ังภายในและภายนอกองคกร การปรับการบริหารราชการประจําสูการบริหารเชิง
ยุทธศาสตร มุงเนนการถายโอนอํานาจจากสวนกลางใหกับกรุงเทพมหานครเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการ ติดตามและ ประเมินผลการ ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร  

 
 
 

๑๓ 
 



 
2. ภารกิจสนับสนุนระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสวนกลาง การดําเนินภารกิจซ่ึง เชื่อมโยง

แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ป  ไดแก การ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมุงสูองคกรชั้นเลิศ
ดานการบริการ (Best Service Organization) ดวยบริการอิเล็กทรอนิกส การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติราชการ การพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกขาราชการของ
กรุงเทพมหานคร การแกไขปญหาการใชงานระบบโปรแกรมประยุกตระบบงานตาง ๆ   

๓. ภารกิจนโยบายและการบริหารงานสวนกลางสามารถสนับสนุนใหการดําเนินงานของสํานักโดย
องครวมประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ  ดวยการพัฒนา ขาราชการและบุคลากรของสํานัก
ยุทธศาสตรฯ ใหมีทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติในการผลักดันใหมีการพัฒนากรุงเทพฯ เปนศูนยกลางของ
ประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๙ และมหานครแหงเอเชียในป ๒๕๗๕  พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการ พัฒนา
ระบบการใหบริการ พัฒนาแหลงขอมูลท่ีเปนองคความรูใหแกบุคลากรอยางตอเนื่อง  พัฒนาสภาพแวดลอมทาง
กายภาพท่ีเอ้ือตอการสรางบรรยากาศการทํางานท่ีมีความสุข พัฒนาการเบิกจายเงินตามแผนงบประมาณประจําป
ใหรวดเร็วเปนไปตามแผนปฏิบัติการเบิกจายเงิน พัฒนาการจัดทํางบการเงิน  ปรับปรุงกระบวนการบริหารราชการ
ประจําใหเก้ือหนุนตอการนํายุทธศาสตรและแผนงานดานตาง ๆ ไปสูการปฏิบัติ และพัฒนามาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมของขาราชการและบุคลากร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔ 
 



 
บทท่ี ๓ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
  

สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล ไดวิเคราะหศักยภาพของหนวยงานดังกลาวแลวในบทท่ี 1 และ 2 
ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงไดกําหนดใหมีการดําเนินภารกิจ ดังนี ้

1. ภารกิจเชิงยุทธศาสตรของหนวยงาน 
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลมีภารกิจเปนศูนยกลางการถายโอนอํานาจจากรัฐบาลให

กรุงเทพมหานครและสงเสริม สนับสนุนใหหนวยงาน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ๗๗ หนวยงาน และ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนํานโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว. สุขุมพันธุ  บริพัตร) แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป แผนการเขาสูประชาคมอาเซียน แผนผูสูงอายุ ฯลฯ ไปสูการปฏิบัติ เนื่องจาก
แผนตาง ๆ ดังกลาวไดจัดทําแลวเสร็จในป 2557 เปนผลใหคณะผูบริหารและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของยังไมทราบ
เรื่องดังกลาวและขาดความเขาใจเก่ียวกับสาระของแผนท่ีสอดคลองกับภารกิจในความรับผิดชอบและการนํา
ภารกิจดังกลาวในแผนท่ีเก่ียวของไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด รวมท้ังมีความซับซอนในการ
ติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินการตามแผนแตละประเภท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการนํานโยบาย
และแผนของกรุงเทพมหานครไปสูการปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ดังนั้นสํานักยุทธศาสตร และประเมินผล จึงไดจัดทํา
โครงการกิจกรรมภายใตกลยุทธ ดังนี้ 
         ๑.๑ กลยุทธกรุงเทพมหานครยืนยันความพรอมในการรับถายโอนภารกิจของหนวยงานของรัฐตอ
คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามแผนการกระจายอํานาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ 
ฉบับที่ประกาศใช เนื่องจากอํานาจหนาท่ีไมครอบคลุมการจัดทํากิจการสาธารณะท่ีจําเปนสําหรับมหานคร  การ
บริหารราชการกรุงเทพมหานครไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ     
ควรลดบทบาทของสวนกลาง (decentralize)  ลงเหลือภารกิจหลักเทาท่ีตองทํา เทาท่ีจําเปน และเพ่ิมอํานาจ 
หนาท่ีของกรุงเทพมหานครในการทํากิจการสาธารณะเพ่ือ “ใหกรุงเทพมหานครเปนหนวยงานหลักในการ
จัดทําบริการสาธารณะ และมีสวนรวมในการตัดสินใจ แกไขปญหาในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และมีอํานาจ
หนาท่ีดําเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยกําหนดกิจกรรมการเขารวมการประชุมรวมกับคณะกรรมการฯ             
/คณะอนุกรรมการฯ/คณะทํางานฯ/ระดับรัฐบาลและหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกับภารกิจท่ีถายโอน เพ่ือรับ
มอบแนวทางการดําเนินงานหรือติดตามความคืบหนาท่ีเก่ียวกับการกระจายอํานาจ  
                  1.2 กลยุทธประสานงานและสนับสนุนใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางของเมืองในการจัด
ประชุมในระดับโลก เพ่ือใหกรุงเทพมหานครไดมีแนวทางในการพัฒนาเมืองใหเกิดความยั่งยืน เนนการมีสวน
รวมและความรวมมือระหวางเมืองในระดับมหานคร ดวยการดําเนินโครงการจัดประชุม ASEM Meeting for 
Governors and Mayors ครั้งท่ี 3 
         1.3 กลยุทธการจัดทําแผนในทุกระดับท่ีเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป  
เนื่องจาก แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะท่ี 1 จะสิ้นสุดในป พ.ศ. 2560 จึงตองจัดทํา
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2560 เพ่ือบูรณาการภารกิจ ของหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีจะ
ดําเนินการในชวงระยะเวลาดังกลาวและใชเปนกรอบแนวทางใหหนวยงานใชในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจาํป พ.ศ. 2560 ของหนวยงานดวยการดําเนินโครงการจัดทําแผนบูรณาการท่ีเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป  กิจกรรมสงเสริมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน และ
กิจกรรมการเสริมสรางความรูเก่ียวกับการใชขอมูลประกอบการจัดทําแผนพัฒนาพ้ืนท่ี 

๑๕ 
 



                 ๑.4 กลยุทธจัดทํารายงานการประเมินผลตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  ระยะ ๒๐ ปจากการ
ท่ีกรุงเทพมหานครจะตองมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ตลอดจน
โครงการสําคัญตาง ๆ ในแผน โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญท้ังในระหวางดําเนินการและดําเนินการเสร็จ ดวยกิจกรรม
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และกิจกรรมการ
ประเมินผลโครงการขนาดใหญหรือกิจกรรมท่ีสงผลกระทบตอยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ป ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2556-2560) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2558 
         ๑.๕ สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลมีภารกิจในการ ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาระบบงานของกรุงเทพมหานครและบริการประชาชน  นําระบบสารสนเทศมาชวยบริหารจัดการชวยการ
วางแผนกลยุทธและการตัดสินใจของผูบริหาร  จัดทํามาตรฐานกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ และการ
ประยุกตใชมาตรฐานขอมูลระหวางหนวยงาน จึงควรพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับใหบริการประชาชน ดวยกลยุทธ
เพ่ิมระบบสารสนเทศและหรือระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือบริการประชาชนหรือหนวยงานภาครัฐ (e-Service/m-Service) และ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการวางแผนกลยุทธและการตัดสินใจของผูบริหาร ดวยการพัฒนาระบบ
คลังขอมูลกลางกรุงเทพมหานคร (BMA Data Warehouse) และพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนผูบริหาร (EIS) 
ของแตละหนวยงานและหรือกลุมภารกิจ รวมท้ังเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรของกรุงเทพมหานครดานการใชงาน
และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวยการเพ่ิมทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางสมํ่าเสมอและใหทันตอวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงไป และปรับปรุงตําแหนงบุคลากรหนาท่ีความ
รับผิดชอบคุณสมบัติของบุคลากรและเสนทางการเติบโตตามสายงาน  (Career Path) ของหนวยงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานครและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ดวยการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีสําคัญ ๆ 
เชน โครงการสัมมนาเชิงนวัตกรรมคอมพิวเตอรสมัยใหม โครงการสัมมนาแนวทางการจัดหาระบบสารสนเทศ
ของกรุงเทพมหานคร กิจกรรมติดตามความกาวหนาและประเมินผลการนํากระบวนการทํางานตามภารกิจหลัก 
(Core Business) ของหนวยงานไปสูการปฏิบัติ โครงการจัดทําฐานขอมูลคุณสมบัติเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณตอพวงเพ่ือสนับสนุนการใหบริการแกไขปญหาระบบคอมพิวเตอรของกรุงเทพมหานคร ตลอดจน
โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรของกรุงเทพมหานคร 
      

๒. ภารกิจประจาํของหนวยงาน       
      สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลตองเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามภารกิจประจํา
เพ่ือสงเสริมใหเกิดประสิทธิผลในการดําเนินภารกิจดานการบริหารแผน การประเมินผล และการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดวยการพัฒนาขอมูลสถิติกรุงเทพมหานครเพ่ือเอ้ือตอการบริหารจัดการในดานตางๆ แก
ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ ติดตามและประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริการของกรุงเทพมหานคร 
ปรับการบริหารราชการประจําสูการบริหารเชิงยุทธศาสตร เพ่ิมประสิทธิภาพการ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการปฏิบัติราชการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมุงสูองคกรชั้นเลิศดานการบริการ 
(Best Service Organization) ดวยบริการอิเล็กทรอนิกส  
 

๓. ภารกิจประจาํของหนวยงาน มิติท่ี ๒-๔     

 สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล ตองดําเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน
องคกร ดวยการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการ พัฒนาระบบการใหบริการ พัฒนาแหลงขอมูลท่ีเปนองค
ความรูใหแกบุคลากรอยางตอเนื่อง สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรุงเทพมหานคร พัฒนาการ
เบิกจายเงินตามแผนงบประมาณประจําปใหรวดเร็วเปนไปตามแผนปฏิบัติการเบิกจายเงิน พัฒนาการจัดทํา   
งบการเงินกรุงเทพมหานคร ปรับปรุงกระบวนการบริหารราชการประจําใหเก้ือหนุนตอการนาํยุทธศาสตร-      
และแผนงานดานตาง ๆ ไปสูการปฏิบัติ และนํามาตรการราชการใสสะอาดมาใชใหมีประสิทธิภาพ 

๑๖ 
 



บทท่ี ๔ 
การบริหารจัดการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการพัฒนา 

 
 การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕ ๘ ของสํานักยุทธศาสตรและประเมินผลได
เนนการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการวางแผน การวิเคราะหแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ และการ
ประเมินผลแผน ท่ีมีสาระสําคัญของแผนครอบคลุมท้ังดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานเศรษฐกิจ ดานสิ่งแวดลอม 
ดานคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรม รวมท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
การบริหารมหานคร เพ่ือผลักดันใหสวนราชการในสังกัดสํานักยุทธศาสตรและประเมินผลนําพันธกิจท่ีปรากฏ
ในแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการสรางความรวมมือกับสมาชิกภายในองคกรและ  
ผูเก่ียวของภายนอกองคกร โดยมีเปาหมายใหการพัฒนา และการปฏิบัติงาน ในแตละระดับท้ังภายในและ
ภายนอกองคกร มีความสอดคลองและเชื่อมโยงกัน ซ่ึงจะสามารถแสดงใหเห็นผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ซ่ึงเกิดจาก
การปฏิบัติงานประสานกันของทุกสวนราชการ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์อยางตอเนื่อง  

ดังนั้น การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล  
จึงเนนการมีสวนรวมจากทุกสวนราชการ เพ่ือรวมระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการเพ่ือนํา
แผนไปสูการปฏิบัติ โดย คณะผูบริหาร ของสํานักยุทธศาสตรและประเมินผลทุกระดับตองใหความสําคัญ และ
สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามแผนฯ รวมท้ังติดตามผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบอยาง
ตอเนื่อง 
 
แนวทางการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจําปไปสูการปฏิบัติ 

๑. การเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรในทุกสวนราชการในสังกัดสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล    
เพ่ือใหบุคลากร นําพันธกิจในความรับผิดชอบท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕ ๘ สํานัก -
ยุทธศาสตรและประเมินผลไปกระจายสูการจัดทําแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมตามสัดสวนของภารกิจท่ีสวน
ราชการ กลุมงาน และบุคคล ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการติดตามและรายงานผลโดยการจัดประชุม ในภาพรวมของ
สํานัก สวนราชการ หรือกลุมงาน ใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

๒. การนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ ทุกสวนราชการนําแผนฯ นี้ ไปใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานตลอด 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และผลักดันใหการดําเนินโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบบรรลุเปาหมาย
ตามท่ีกําหนดไวในแผนฯ  

๓. การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการนําแผนฯ ไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูบริหารแล ะ
บุคลากรของสวนราชการทุกคนตองเขาใจสาระของแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักยุทธศาสตร
และประเมินผลใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังรวมกันติดตามผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ ในสวนท่ีรับผิดชอบและ/หรือเก่ียวของ ตลอดจนพิจารณาใหผลตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานระดับบุคคลตามผลงานรายบุคคลและสวนราชการอยางเขมแข็ง จริงจัง  
 ๔. การเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดําเนินการตามแผนฯ ของสวนราชการ ฯ โดยการจัด
อันดับผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕ ๘ สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลของ
สวนราชการท่ีสามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายสูงสุดตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 
 ๕. การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕ ๘ สํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผลโดยการรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตอท่ีประชุมผูบริหาร ของสํานักฯ ทุกเดือน รวมท้ัง
จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕ ๘ สํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผลเพ่ือรายงานในการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปเพ่ือเปนตนแบบแกหนวยงานอ่ืน 

 

๑๗ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี ๒ การนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ  
 

 

 

 

 

 

๑๘ 
 



ตารางท่ี ๑ ผังแสดงความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนและยุทธศาสตร  ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธตามภารกิจของหนวยงาน 
                                          วิสัยทัศนของหนวยงาน : เปนองคกรหลักดานแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชี้นําและผลักดันนโยบายและแผนไปสูการปฏิบัติ 

ตารางท่ี ๑.๑ ภารกิจเชิงยุทธศาสตรของหนวยงาน (มิติท่ี ๑)       

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

วิสัยทัศน 

  ภารกิจเชิงยุทธศาสตรของหนวยงาน (ตอบสนองแผนพัฒนาฯ ระยะ 20 ป) 

ประเด็นยุทธศาสตร 

การบริหารจัดการ (7) 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย 5.3    
การกระจายอํานาจสูประชาชน 

กลยุทธหลัก 
กรุงเทพมหานครยืนยันความ
พรอมในการรับถายโอน
ภารกิจของหนวยงานของรัฐ
ตอคณะกรรมการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามแผนการ
กระจายอํานาจฯ และ
แผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี
ประกาศใช (๕.๓.๒.๒) 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย 7.2 
การบริหารแผนและประเมินผล 

กลยุทธหลัก จัดทําแผนในทุกระดับท่ีเชื่อมโ
กับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ  ๒๐ป
และใหหนวยงานจัดทําแผนเพ่ือแกไขปญหา
เฉพาะดานและระดับพ้ืนท่ี (๗.๒.๒.๑) 

กลยุทธหลัก เสริมสรางความรูบุคลากรของ
กรุงเทพ มหานคร ซ่ึงกํากับ/จัดทําแผนของ
หนวยงานใหมีความเขาใจและเห็น
ความสําคัญของกระบวนการจัดทําบริหาร
แผนและติดตามประเมินผล (๗.๒.๓.๒) 

 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย 7.3 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย 7.5 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
กลยุทธหลัก      

เพ่ิมประสิทธิภาพ

การพัฒนาทรัพยากร

บุคคลของ

กรุงเทพมหานคร 

(สนับสนุนกลยุทธ

หลัก) 

 

กลยุทธหลัก เพ่ิมระบบ
สารสนเทศและ/หรือระบบ
ภูมิสารสนเทศเพ่ือบริการ
ประชาชนหรือหนวยงาน
ภาครัฐ(e-Service/m-Service) 
(7.5.1.1) 

กลยุทธหลัก พัฒนาระบบ
ฐานคลังขอมูล(Data 
Warehouse) (7.5.2.1) 

กลยุทธหลัก พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือมุงสูองคกรชั้นเลิศดาน

การบริการ (Best Service Organization) 

ดวยบริการอิเล็กทรอนิกส (กลยทุธตาม

แผนฯ 12 ป) 

กลยุทธหลัก เ พ่ิมทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลาก
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
สมํ่าเสมอและใหสามารถทันตอ
วิทยาการท่ีเปล่ียนแปลงไป 
(7.5.3.1) 

กลยุทธหลัก เผยแพรความรู 

ความเขาใจดานเทคโนโลยีเพ่ือ

เพือศักยภาพในการปฏบัิติงาน 

(สนับสนุนกลยุทธหลัก) 

กลยุทธหลัก จัดทํารายงานการประเมินผล
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 2       
เปนประจํา และมีการรายงานตอประชาช  
(7.2.5.6) 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย 6.5 

ศูนยกลางการจัดประชุม นิทรรศกา  
และศูนยรวมการจัดต้ังสํานักงาน 

 

กลยุทธหลัก ประสานงานและ
สนับสนุนใหกรุงเทพมหานคร
เปนศูนยกลางของเมืองในการ
จัดประชุมในระดับโลก 
(6.5.1.3) 

กลยุทธหลัก พัฒนาระบบสารสนเท
สนับสนุนผูบริหาร (EIS) ของแตละ
หนวยงานและหรือกลุมภารกิจ
(7.5.2.2) 

มหานครประชาธิปไตย (๕) 
 

มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู  

๑๙ 
 



 
 
ตารางท่ี 1.2 ภารกิจประจําของหนวยงาน (มิติท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภารกิจประจําของหนวยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร 

การบริหารจัดการ (7) 

กลยุทธหลัก พัฒนาขอมูลสถิติ
กรุงเทพมหานครเพื่อเอ้ือตอการบริหาร
จัดการในดานตางๆ แกทุกหนวยงาน        
ที่เก่ียวของ (สนับสนุนกลยุทธหลัก) 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย 7.2 

การบริหารจัดการ 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย 7.5 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธหลัก ติดตามและประเมิน  
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ
ดําเนินงานของกรุงเทพมหานคร 
(สนับสนุนกลยุทธหลัก) 

กลยุทธหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมตามนโยบายของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร (สนับสนุนกลยุทธหลัก) 
 

กลยุทธหลัก เสริมศักยภาพงานดานการ
สื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกองคกร      
(สนับสนุนกลยุทธหลัก) 
 

กลยุทธหลัก ศึกษาวิเคราะหและ

พิจารณาความเปนไปได/ความเหมาะสม

ในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของหนวยงาน/สวนราชการในสังกัด

กรุงเทพมหานคร (สนับสนุนกลยุทธหลัก) 

กลยุทธหลัก การแกไขปญหาการใชงาน

ระบบโปรแกรมประยุกตระบบงาน     

ตาง ๆ (สนับสนุนกลยุทธหลัก) 

กลยุทธหลัก พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อมุงสูองคกรชั้นเลิศดาน

การบริการ (Best Service Organization)           

ดวยบริการอิเล็กทรอนิกส                

(กลยุทธตามแผนฯ 12 ป) 

กลยุทธหลัก เพิ่มระบบสารสนเทศ 
และ/หรือระบบภูมิสารสนเทศเพื่อ
บริการประชาชนหรือหนวยงานภาครัฐ 
(e- Service /m-Service (กลยุทธ 
๗.๕.1.1) 
 

๒๐ 
 



 
ตารางท่ี ๑.3 ภารกิจประจํา (มิติท่ี ๒-๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ: ** หมายถึงกลยุทธท่ีสํานักยุทธศาสตรและประเมินผลสรางข้ึนเพ่ิมเติมเพ่ือเชื่อมโยงภารกิจประจํา (มิติท่ี ๒-๔) ซ่ึงสนับสนุนการดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร  
                  ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

การบริหารจัดการ (7) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 

๑. พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการ ** 
๒. พัฒนาระบบการใหบริการ ** 
 

กลยุทธ 

 

๑. พัฒนาการเบิกจายเงินตามแผนงบประมาณประจําปใหรวดเร็วเปนไป 
    ตามแผนปฏิบัติการเบิกจายเงิน** 
๒. พัฒนาการจัดทํางบการเงินของกรุงเทพมหานคร** 
 

 ๑.ปรับปรุงกระบวนการบริหารราชการประจําใหเก้ือหนุนตอการนํายุทธศาสตร 
   และแผนงานดานตาง ๆ ไปสูการปฏิบัต*ิ* 
๒. นํามาตรการราชการใสสะอาดมาใชใหมีประสิทธิภาพ** 
 
 

๑. พัฒนาแหลงขอมูลท่ีเปนองคความรูใหแกบุคลากรอยางตอเน่ือง** 
๒. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
 
 

๒๑ 
 



 

ตารางท่ี ๒ แสดงแนวทางการดําเนินการของแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ 
ตารางท่ี ๒ ข. ภารกิจเชิงยุทธศาสตรของหนวยงานท่ีสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตอบสนองแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ป)  

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก 
 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ      
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

มหานครประชาธิปไตย (๕) 
- การกระจายอํานาจสูประชาชน 
(๕.๓) 

กรุงเทพมหานครยืนยัน
ความพรอมในการรับ
ถายโอนภารกิจของ
หนวยงานของรัฐตอ
คณะกรรมการกระจาย
อํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
ตามแผนการกระจาย
อํานาจฯ และ
แผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่
ประกาศใช 
(๕.๓.๒.๒) 

1. รอยละของการเขารวม
ประชุมกับคณะกรรมการฯ/
คณะอนุกรรมการฯ/คณะ
ทํางานฯ/หรือการประชุม
หารืออืน ๆ ที่เก่ียวของกับ
การกระจายอํานาจตามที่
ไดรับมอบหมาย และสรุป
รายงานผลเสนอผูบริหาร
เพื่อโปรดทราบและ/หรือ
พิจารณาสั่งการใหหนวยงาน
ดําเนินการในสวนที่
เก่ียวของ 
(ผลผลิต) 
 
 

- นิยาม 
การเขารวมประชุมฯ หมายถึง กา
ประชุมในคณะกรรมการฯ ตาง ๆ 
ดังนี้ คณะกรรมการฯ คณะอนุ
กรรมการฯ และคณะทํางานฯ ที่
เก่ียวของกับการกระจายอํานาจ 
หมายถึง 
  ๑. คณะกรรมการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
  ๒. คณะกรรมการฯ คณะอนุ
กรรมการฯ และคณะทํางานฯ ที่
เก่ียวกับการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินได
แตงตั้งหรือคณะทํางานที่
คณะอนุกรรมการฯ แตงตั้ง 
  ๓. คณะกรรมการฯ คณะอนุ
กรรมการฯ ที่เก่ียวของกับการ
กระจายอํานาจใหแก
กรุงเทพมหานครที่ ผว.กทม.  

กิจกรรมการเขารวมการประชุม
รวมกับคณะกรรมการฯ/คณะอนุ
กรรมการฯ/คณะทํางานฯ/
ระดับรัฐบาลและหรือหนวยงาน
ที่เก่ียวของกับภารกิจที่ถายโอน 
เพื่อรับมอบแนวทางการ
ดําเนินงานหรือติดตามความ
คืบหนาที่เก่ียวกับการกระจาย
อํานาจ (กยค.) 

 

๒๒ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก 

 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

 
ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ      

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
     แตงตั้งเพื่อใหการดําเนินการตาม

แผนการกระจายอํานาจฯของ
กรุงเทพมหานครดําเนินไปอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 

คาเปาหมาย  
รอยละ ๑๐๐ 
 

วิธีการคํานวณ  
นับจํานวนในการประชุมจาก
คณะกรรมการตางๆ ดังนี้  
๑. คณะกรรมการฯ คณะอนุ
กรรมการฯ และคณะทํางานฯ  
ที่เก่ียวของกับการกระจาย
อํานาจ หมายถึง 
๑.๑ คณะกรรมการฯ คณะอนุ
กรรมการฯ และ 
คณะทํางานฯ ท่ีคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดแตงตั้ง 
ไดแก 
๑) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือ
บริหารแผนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(อปท.) 

     

 

๒๓ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก 

 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

 
ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ      

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
         ๒) คณะอนุกรรมการสงเสริม

และเผยแพรนวัตกรรมทองถ่ินและ
การบริการสาธารณะของ อปท.     
    ๓) คณะอนุกรรมการเพ่ือ
ทบทวนและจัดทําแผนการกระจาย
อํานาจใหแก อปท. รวมท้ัง
คณะทํางานฯ ท่ีคณะกรรมการฯ 
และคณะอนุกรรมการฯ ไดแตง
ตั้งข้ึนเพ่ือชวยเหลือในการ
ปฏิบัติงาน 
    ๔) คณะอนุกรรมการปรับปรุง
แกไขกฎหมาย กําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก 
อปท. 
  ๑.๒ คณะกรรมการฯ คณะอนุ
กรรมการฯ ท่ี ผว.กทม. แตงตั้ง
เพ่ือใหการดําเนินการตามแผนการ
กระจายอํานาจฯ ของ กทม. ดําเนิน
ไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก 
    ๑) คณะกรรมการพิจารณาแนว
ทางการดําเนินการของ กทม. ตาม
แผนการกระจายอํานาจใหแก 
อปท. 
    ๒) คณะอนุกรรมการพิจารณา
ปญหาอุปสรรคการรับถายโอน
ภารกิจของ กทม. ตามแผนปฏิบัติ
การกําหนดข้ันตอนการกระจาย  

 

๒๔ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก 

 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

 
ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ      

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
     อํานาจให อปท.(ฉบับท่ี ๑ และฉบับ

ท่ี ๒) และขอเสนอในแผนปฏิบัติการ
กําหนดข้ันตอนการ กระจายอํานาจ
ใหแก อปท. (ฉบับท่ี ๓) 
๒. การประชุมอ่ืน ๆ หมายถึง การประ
กับหนวยงานหรือสวนราชการ ท้ังภายใน
และภายนอกท่ีเก่ียวของกับการกระจา
อํานาจ 

วิธีการคํานวณ 
จํานวนการเขารวมประชุม x ๑๐๐ 
จํานวนที่ไดรับมอบหมายทั้งหมด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด
กลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

มหานครแหงเศรษฐกิจ   
และการเรียนรู (6) 
 - ศูนยกลางการจัดประชุม 
นิทรรศการและศูนยรวม
การจัดตั้งสํานักงาน (6.5) 

 

ประสานงานและสนับสนุนให
กรุงเทพมหานครเปนศูนยกลาง
ของเมืองในการจัดประชุมใน
ระดับโลก (6.5.1.3) 

 

2. รอยละความสําเร็จของ
การจัดการประชุมผูนําเมือง
หลวงในระดับนานาชาติ 
(ผลลัพธ) 

- นิยาม 

ความสําเร็จของการจัดประชุมผูนําเมืองหลวง

ในระดับนานาชาติ หมายถึง การประชุม

ระดับผูนําเมืองหลวงในภูมิภาคอาเซียน 

คร้ังที่ 2 และการจัดประชุมผูนําเมืองหลวง

ในภูมิภาคเอเชียและยุโรป คร้ังที่ 3  โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อนําไปสูแนวทางการพัฒนา

เมืองใหเกิดความยั่งยืนเนนความรวมมือ

ระหวางเมืองในกลุมผูนําเมืองหลวง  
 

เปาหมาย 

สามารถจัดประชุมการประชุมระดับผูนําเมือง

หลวงในภูมิภาคอาเซียน คร้ังที่ 2 ระหวาง

วันที่ 4-6 พ.ย.57 และการจัดประชุมผูนํา                                       

เดือนมีนาคม 2558 ไดสําเร็จเรียบรอย 
 

วิธีการคํานวณ 

นําผลการดําเนินงานที่ดําเนินการได (ตาม
ข้ันตอนที่ไดกําหนดไว) คูณ 100 หารดวย
คาเปาหมายของการดําเนินการถาครบ
ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 

โครงการจัดประชุม ASEM 

Meeting for Governors 

and Mayors คร้ังที่ 3   

(กยค.) 

 
 

๒๖ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
- การบริหารแผนและ
ประเมินผล (๗.๒) 
 

จัดทําแผนในทุกระดับที่
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ๒๐ป
และใหหนวยงานจัดทําแผน
เพื่อแกไขปญหาเฉพาะดาน
และระดับพื้นที ่
(๗.๒.๒.๑) 

3. รอยละของความสําเร็จ  
ของแผนที่จัดทําและไดรับ
การบูรณาการ 
(ผลลัพธ) 
 
(กยบ. เปนผูรับผิดชอบหลัก  
กยม. กยล. กยภ. กยค. และ กส
เปนผูรับผิดชอบรวม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจําป 
พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 

นิยาม 
1. แผนบูรณาการ หมายถึง 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ 20 ป ระยะที่ 2 (พ.ศ.
2561-2565)และ
แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจําป 
พ.ศ. 2560 ซึ่งเปนแผนที่ได
บูรณาการภารกิจของ
กรุงเทพมหานครที่กําหนดไวใน
แผนตาง ๆ ใหดําเนินการในป 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
(แผนฯ 20 ป ระยะที่ 2) และ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560) 
2. ภารกิจของกรุงเทพมหานคร 
ที่จะนํามาบูรณาการซึ่งระบุไว
ในแผนดังตอไปนี้  
   1) แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 
ป พ.ศ. 2556 – 2575) 
    
 

โครงการจัดทําแผนบูรณาการ      
ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป 
(กยบ. กยม. กยล. กยภ. กยค.    
และ กสศ.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๗ 
 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

    2) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ป ระยะที่ 1   
(พ.ศ. 2556 – 2560) 
   3) แผนการบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร           
พ.ศ. 2556 – 2560  
   4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 – 2559) 
 
คาเปาหมาย  
รอยละ 100 
 
วิธีการคํานวณ 
จํานวนของแผนตามคํานิยาม
2 ที่นํามาบูรณาการเพื่อใชใน
การจัดทําแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 
ป ระยะที่ 2 และแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจําป พ.ศ. 2560โดย
นํามาคิดเปนรอยละ 
 

 

 

๒๘ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
- การบริหารแผนและ
ประเมินผล (๗.๒) 

 

ใหมีการจัดทําแผนในทุกระดับ
ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ๒๐ป
และใหหนวยงานจัดทําแผน
เพื่อแกไขปญหาเฉพาะดาน
และระดับพื้นที ่
(๗.๒.๒.๑) 

4. จํานวนหนวยงานที่จัดทํา
แผนปฏิบัตริาชการประจําป 
ที่สอดคลองกับแนวทางที่ 
สยป. กําหนด (ผลลัพธ) 
 
(กยบ. เปนผูรับผิดชอบหลัก  
กยม. กยล. กยภ. กยค. และ กส
เปนผูรับผิดชอบรวม)  
 

-กิจกรรมตรวจแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของ
หนวยงาน 77 หนวยงาน 

นิยาม 
การสนับสนุนหนวยงานใน
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป  หมายถึง การจัด
ประชุม/สัมมนา/ใหคําแนะนํา
หรือสงขอมูลใหหนวยงานใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อ
ใชในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของ
หนวยงาน 
 
คาเปาหมาย   
๗๗ หนวยงาน 
 
วิธีการคํานวณ นับจํานวน
หนวยงานทีน่ําความรู/
คําแนะนํา/ขอมูล ซึ่งสํานัก
ยุทธศาสตรฯ ใหการ
สนับสนุนไปใชในการจัดทํา 
แผนปฏิบัติราชการประจําป
ของหนวยงาน โดยมีแนวทางการ
พิจารณา ดังนี้ ๑. นับเฉพาะ
หนวยงานที่ไดรับการ
สนับสนุนความรู/คําแนะนํา/
ขอมูลจาก สยป. 

สงเสริมการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของ
หนวยงาน (กยบ. กยม. กยล. 
กยภ.กยค. และ กสศ.) 
 
 

๒๙ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

    ๒. ผลสรุปจากการตรวจ
แผนปฏิบัติราชการประจําป
ของหนวยงานโดย
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
สยป. วา หนวยงานตามขอ ๑ 
ไดนําความรู/คําแนะนํา/
ขอมูลที่ไดรับการสนับสนุน
จาก สยป. ไปใชในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําป
ของหนวยงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
- การบริหารแผนและ
ประเมินผล (๗.๒) 

 

ใหมีการจัดทําแผนในทุกระดับ
ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ๒๐ป
และใหหนวยงานจัดทําแผน
เพื่อแกไขปญหาเฉพาะดาน
และระดับพื้นที ่
(๗.๒.๒.๑) 

5. จํานวนคร้ังของการจัด   
กิจกรรมเสริมสรางความรู 
เก่ียวกับการใชขอมูล   
ประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาพื้นที่เขต 
(ผลผลิต) 

- นิยาม 
กิจกรรมเสริมสรางความรู
เก่ียวกับการใชขอมูล
ประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาพื้นที่ หมายถึง 
การจัดการประชุมเพื่อให
ความรูแกนักวิเคราะห
นโยบายและแผน หรือผูที่
เก่ียวของในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําป
ของสํานักงานเขตในเร่ือง
ความสําคัญของขอมูลและ
การใชขอมูลสนับสนุนการ
กําหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่
เขต 
 
คาเปาหมาย 
2 คร้ัง/ป 
 
วิธีการคํานวณ 
นับจํานวนคร้ังของการจัด
กิจกรรม 

กิจกรรมการเสริมสรางความรู
เก่ียวกับการใชขอมูล
ประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาพื้นที่ (กยภ.) 

 
 

๓๑ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
- การบริหารแผนและ
ประเมินผล (๗.๒) 

 

จัดทํารายงานการประเมินผล
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานค 
ระยะ 20 ป เปนประจํา   
และมีการรายงานตอ
ประชาชน (7.2.5.6) 

6. จํานวนรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  (ผลผลิต)  
 
(กยบ. เปนผูรับผิดชอบหลัก  
กยม. กยล. กยภ. กยค. และ  
กสศ. เปนผูรับผิดชอบรวม) 
 
 
 
  
 

-รายงานผลการดําเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการ- 
กรุงเทพมหานคร ประจําป 

 

นิยาม 
รายงานผลการดําเนินงานตาม 
แผนพัฒนกรุงเทพมหานคร 
หมายถึง  
1. รายงานผลการดําเนินงาน    
ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
2.รางรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
๓. รายงานผลการประเมินผล
โครงการขนาดใหญที่สงผลตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนากรุงเทพ-
มหานคร        
 

คาเปาหมาย   
๓  ฉบับ 
 

วิธีคํานวณ 
- จํานวนรายงานผลการดําเนินง
ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

1. กิจกรรมติดตามผลการ   
 ดําเนินงานตามแผนปฏิบัต ิ
 ราชการกรุงเทพมหานคร  
 ประจําปงบประมาณ  
 พ.ศ. 2558 (กยบ. กยม.  
 กยล.  กยภ. กยค. และ กสศ.)  
2. กิจกรรมการประเมินผล 
 โครงการขนาดใหญหรือ 
 กิจกรรมที่สงผลกระทบตอ 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาตาม 
 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  
 ระยะ 20 ป ระยะที่ 1     
 (พ.ศ.2556 - 2560)         
 และแผนปฏิบัติราชการ 
 กรุงเทพมหานคร ประจําป 
 งบประมาณ พ.ศ. 2558  
  (กยบ. กยม. กยล. กยภ. กยค.  
 และ กสศ.) 

 

 
๓๒ 

 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

    - รายงานผลการประเมินผล
โครงการขนาดใหญที่สงผลตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนากรุงเทพ-
มหานคร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๓ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
- การบริหารแผนและ
ประเมินผล (๗.๒) 

 

เสริมสรางความรูบุคลากร
ของกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
กํากับ/จัดทําแผนของ
หนวยงานใหมีความเขาใจ
และเห็นความสําคัญของ
กระบวนการจัดทําบริหาร
แผนและติดตามประเมินผล 
(๗.๒.๓.๒) 

 

7. รอยละของหนวยงาน 
สามารถแปลงแผนการเขาสู
ประชาคมอาเซียนของ
กรุงเทพมหานคร ในป 2558
ไปสูการปฏิบัติ (ผลผลิต)   
 
 

- นิยาม 
หนวยงาน หมายถึง หนวยงาน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
การแปลงแผนฯ ไปสูการปฏิบัต ิ
หมายถึง หนวยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครสามารถจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปท่ี
สอดคลองกับยุทธศาสตรการ
เขาสูประชาคมอาเซียนของ
กรุงเทพมหานคร 
ในป 2558 
 
คาเปาหมาย (ผลผลิต) 
รอยละ 80 
 
วิธีการคํานวณ 
= จํานวนหนวยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครท่ีจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปท่ี
สอดคลองกับยุทธศาสตรการเขาสู
ประชาคมอาเซียนของ
กรุงเทพมหานคร ในป 2558 ได 
(A)  คูณ 100 หารดวยจํานวน
หนวยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครท้ังหมด (N) 
=  ( A x 100) 
           N 

โครงการเสริมสรางความรู
ความเขาใจในการนําแผน     
การเขาสูประชาคมอาเซียน
ของกรุงเทพมหานคร ในป 
๒๕๕๘ ไปสูการปฏิบัต ิ      
(กยม.) 

๓๔ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
 - การบริหารทรัพยากร
บุคคล (7.๓) 

เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร (สนับสนุน
กลยุทธหลัก) 
 
 
 
 
 
 

8. รอยละของผูเขารวม
โครงการสามารถนําความรู        
ที่ไดรับจากการสัมมนา 
ศึกษาดูงานไปประยุกตใชให
เกิดประโยชนในหนวยงาน
ได (ผลลัพธ) 
 
 
 

- นิยาม 
การนําไปประยุกตใชใน
หนวยงาน หมายถึง การนํา
ความรูที่ไดรับจากการสัมมนา 
ศึกษาดูงานไปใชในการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางานใน
หนาที่ หรือถายทอดใหกับ
บุคลากรในหนวยงาน 
 
คาเปาหมาย (ผลลัพธ) 
รอยละ ๘๐  
 
วิธีการคํานวณ  
= จํานวนผูเขารวมโครงการฯ
ที่นําความรูจากการสัมมนา
ศึกษาดูงานไปประยุกตใชให
เกิดประโยชนในหนวยงานได 
(A) คูณดวย 100 หารดวย
จํานวนผูเขารวมโครงการฯ 
ทั้งหมด (B)  
= (A x 100) 
        B 

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
สํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผล พ.ศ. 2558 (สก.) 
 
 

 
 
 

๓๕ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ     
(7.๕) 

เพิ่มระบบสารสนเทศและ/
หรือระบบภูมิสารสนเทศเพื่อ
บริการประชาชนหรือ
หนวยงานภาครัฐ (e-
Service/m-Service)       
(กลยุทธ ๗.๕.๑.๑) 
 

9. ผลคะแนนการประเมินผล
การปรับปรุงขอมูลบน
เว็บไซตของ สยป. ตาม
เกณฑประเมินผล             
ที่กําหนด (ผลผลิต) 

 
(กคพ. เปนผูรับผิดชอบหลัก       
และทุกสวนราชการใน สยป. 
เปนผูรับผิดชอบรวม) 

- คํานิยาม 
ขอมูลบนเว็บไซต หมายถึง 
ขอมูลขาวสารท่ีจัดทําข้ึนโดยมี
วัตถุประสงคในการเผยแพร
ขอมูลขาวสารของสวนราชการ
ใน สยป.และเปนชองทางในการ
สื่อสารกับผูใชบริการโดย
ใหบริการบนเว็บไซต 
ประกอบดวย 

1. ปฏิทินกิจกรรม 
2. ขอมูลเก่ียวกับองคกร 
3. ขาวสาร 
4. การใหบริการ 
5. ติดตอเรา 

เกณฑการใหคะแนน 
มีแนวทางการใหคะแนน โดย
กําหนดระยะเวลาดําเนินการ
แตละหัวขอ ดังน้ี 
1.  ปฏิทินกิจกรรม(10 
คะแนน/ป) โดยดําเนินการตั้งแต
เดือนพฤศจิกายน 57 – 
สิงหาคม 58  ซึ่งจะตองลง
กิจกรรมตางๆ ท่ีวางแผนจะทํา
ไวลวงหนาเปนรายเดือนใน
ปฏิทินกิจกรรมอยางนอย 1 
เดือน และดําเนินการใหเสร็จ
ภายในวันท่ี 25 ของทุกเดือน 

กิจกรรมการปรับปรุงขอมูล
บนเว็บไซตของ สยป. (กคพ.) 

๓๖ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

    2.  เกี่ยวกับองคกร(20 
คะแนน/ป) ประกอบดวย 

2.1 ภารกิจหนาท่ีของ
หนวยงาน 

2.2. โครงสราง/ผูบริหาร 
2.3 แผนปฏิบัติราชการ 
2.4 สถิต/ิผลงานของ

หนวยงาน สวนราชการ 
โดยแบงการใหคะแนน ดังน้ี 
1) การนําเขาขอมูลใหครบถวน
ทุกรายการ(5 คะแนน) มี
กําหนดเวลาดําเนินการ ดังน้ี 
    -  บันทึกขอมูลครบถวน ภายใ  
ธ.ค. 2557 ไดรับ 5 คะแนน 
   -  บันทึกขอมูลครบถวน ภายใน 
ม.ค. 2558 ไดรับ 4 คะแนน 
  - บันทึกขอมูลครบถวน ภายใน 
ก.พ. 2558 ไดรับ 3 คะแนน 
  -  บันทึกขอมูลครบถวน 
ภายใน ม.ีค. 2558 ไดรับ 2 
คะแนน 
หากพนจากท่ีกําหนด จะไมไดรับ
คะแนนในสวนน้ี 
   2) การปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบัน (ขอ 2.2 และขอ 2.4)  

 

 

๓๗ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

    (15 คะแนน) ดังน้ี 
      -  ครั้งท่ี 1 แลวเสร็จ
ภายใน 25 มี.ค. 58 
      -  ครั้งท่ี 2 แลวเสร็จ
ภายใน 25 มิ.ย. 58 
      -  ครั้งท่ี 3 แลวเสร็จ
ภายใน 25 ก.ย. 58 
3.  ขาวสาร(48 คะแนน) โดย
ตองลงวันท่ีท่ีนําขอมูลออก
เผยแพรทายหัวขอขาวสารทุก
รายการหากไมลงวันท่ีจะไมนํา
เรื่องน้ันๆมารวมเพ่ือคิดเปน
ผลคะแนน ประกอบดวย 

3.1 ขาวประชาสัมพันธ เปน
การเผยแพรรายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีหนวยงานไดนําเขาใน 
ปฏิทินกิจกรรมในเดือนกอน และ
ไดดําเนินในเดือนน้ี 

3.2 ภาพกิจกรรมเปนการ
นําภาพถายการจัดกิจกรรมท่ี
ดําเนินการในแตละเดือนมา
เผยแพร 

3.3 ประกาศ เปนประกาศ
ตางๆ ของกรุงเทพมหานคร/
หนวยงาน/หนวยงานภายนอก 
เพ่ือเผยแพร เชน การรับสมัคร
งาน การดับไฟฟาในถนน การปด 

 

๓๘ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

    ใหบริการนํ้าประปา การซอม
ถนน  เปนตน 

3.4  การจัดซื้อ-จัดจาง เชน 
ประกาศประกวดราคา ประกาศ
สอบราคา ประมูลดวยระบบ-
อิเล็กทรอนิกส 
โดยแบงการใหคะแนน ดังน้ี 

-  ปรับปรุง 2 ครั้ง/เดือน  
ได 1 คะแนน 

-  ปรับปรุง 3 ครั้ง/เดือน 
ได 2 คะแนน 

-  ปรับปรุง 4 ครั้ง/เดือน  
ได 3 คะแนน 

-  ปรับปรุง 5  ครั้ง/เดือน  
ได 4 คะแนน 
4. การใหบริการ (18 คะแนน) 
ประกอบดวย 

4.1 การใหบริการของ
หนวยงาน (10 คะแนน) เปน
การแจงรายละเอียดเก่ียวกับ
การใหบริการของสํานัก-
ยุทธศาสตรและประเมินผล เชน 
เอกสารประกอบ ข้ันตอน
ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่ือ
และสถานท่ีตั้งของสวนราชการ
ท่ีติดตอ หมายเลขโทรศัพท 
และเวลาท่ีใหบริการ   โดยม ี

 

๓๙ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

    กําหนดเวลาดําเนินการ ดังน้ี 
   -  บันทึกขอมูลแลวเสร็จ 
ภายใน ก.พ. 58ไดรับ 10 
คะแนน 
   -  บันทึกขอมูลแลวเสร็จ 
ภายใน ม.ีค. 58 ไดรับ6 
คะแนน 
   -  บันทึกขอมูลแลวเสร็จ 
ภายใน เม.ย. 58ไดรับ 2 
คะแนน 
หากพนจากท่ีกําหนด จะไมไดรับ
คะแนนในสวนน้ี 

๔.๒ แบบฟอรมการ
ใหบริการท่ีสามารถ Download 
ได (8 คะแนน) แบงเปน 

1) แบบฟอรมการ
ใหบริการ ซึ่งดําเนินการเพ่ิมเติม
จากปท่ีผานมา 1 แบบฟอรม 
เสร็จภายในเดือน ก.พ. 58 ไดรับ 
4 คะแนน 

2) แบบฟอรมการ
ใหบริการ ซึ่งดําเนินการเพ่ิมเติม
จากเดือน ก.พ. 58 อีก 1 
แบบฟอรม เสร็จภายในเดือน 
พ.ค. 58 ไดรับ 4 คะแนน 
5. ติดตอเรา (4 คะแนน) ตอง
แสดงขอมูล ท่ีอยู พรอม
รหัสไปรษณีย หมายเลข
โทรศัพทของหนวยงานและสวน  

 

๔๐ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

    ราชการในสังกัด และท่ีอยูของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส         
(e-mail) และแผนท่ีแสดงสถาน 
ท่ีตั้งของหนวยงานโดย
ดําเนินการแลวเสร็จ ภายใน
เดือนธันวาคม 2557 
 
คาเปาหมาย  
80 คะแนน 
 
วิธีการคํานวณ 

ผลคะแนนการดําเนินการ
ปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตของ
สํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผล ตามเกณฑประเมิน
ท่ีกําหนด 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔๑ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ     
(7.๕) 

เพิ่มระบบสารสนเทศและ/
หรือระบบภูมิสารสนเทศเพื่อ
บริการประชาชนหรือ
หนวยงานภาครัฐ            
(e-Service/m-Service)    
(กลยุทธ ๗.๕.๑.๑) 
 

10. คะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินผลการปรับปรุง
ขอมูลบนเว็บไซตของ
หนวยงาน กทม. ตามเกณฑ
ประเมินผลที่กําหนด 
(ผลผลิต) 
 
 

- 
 

คํานิยาม 
๑. หนวยงาน หมายถึง หนวยงาน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับสํานั  
สํานักงาน สํานักงานเขต และสวน
ราชการในสังกัดสํานักปลัด 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 77 
หนวยงาน 
๒. เว็บไซต หมายถึง เว็บไซตของ
กรุงเทพมหานคร 
(www.bangkok.go.th) หรือเว็บไซต
ท่ีหนวยงานจัดทําข้ึนและมีการ Link 
มายังเว็บไซตของกรุงเทพมหานคร 
๓. ขอมูลบนเว็บไซต หมายถึง ขอ
ขาวสารของหนวยงาน (ตามขอ 1  
เผยแพรและใหบริการบนเว็บไซต 
ประกอบดวย 

3.1  ปฏิทินกิจกรรม 
3.2 ขอมูลเก่ียวกับองคกร 
3.3 ขาวสาร 
3.4 การใหบริการ 
3.5 ติดตอเรา 

การตรวจใหคะแนน 
มีแนวทางการใหคะแนนโดย
กําหนดเวลาการเขาตรวจแตละ
หัวขอ ดังน้ี 
1. ปฏิทินกิจกรรม(10 
คะแนน /ป) โดยเริ่มตั้งแตเดือน  

กิจกรรมการตรวจสอบการ
ปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซต
ของหนวยงาน (กสศ.) 

๔๒ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

   - 2. ธันวาคม 57– กันยายน 
58 
2.  เกี่ยวกับองคกร(20 
คะแนน) /ป)ประกอบดวย 

2.1 ภารกิจหนาท่ีของ
หนวยงาน 

2.2. โครงสราง/ผูบริหาร 
2.3 แผนปฏิบัติราชการ 
2.4 สถิติท่ีเก่ียวของ 
2.5 ขอมูลทางกายภาพ 

(เฉพาะสํานักงานเขต) 
โดยแบงการตรวจและใหคะแนน 
ดังน้ี 
1) การตรวจขอมูลใหครบถวน
ทุกรายการจะเขาตรวจเดือน
มกราคม 255๘ 
2)การปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบัน(ขอ 2.2 และขอ 2.5) 
จะเขาตรวจ ดังน้ี 
   - ครั้งท่ี 1 ภายใน 26มี.ค. 58  
   - ครั้งท่ี 2 ภายใน 26มิ.ย. 58 
   - ครั้งท่ี 3 ภายใน 26ก.ย. 58) 
3.  ขาวสาร(48 คะแนน / ป)
โดยจะเขาตรวจเดือนละ๑ ครั้ง 
ประกอบดวย 

3.1ขาวประชาสัมพันธ 
3.2ภาพกิจกรรม 

 
 

๔๓ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

    3.3ประกาศตางๆ (กทม. 
หนวยงาน) 

3.4 ประกาศเก่ียวกับการจัดซื้อ-
จัดจาง โดยแบงการใหคะแนน ดังน้ี 

   -  ปรับปรุง 2 ครั้ง/เดือน  ได 
1 คะแนน 

-  ปรับปรุง 3 ครั้ง/เดือน ได 2 
คะแนน 

-  ปรับปรุง 4 ครั้ง/เดือน ได 3 
คะแนน 

-  ปรับปรุง 5  ครั้ง/เดือนได 4 
คะแนน 
4.  การใหบริการ(18 คะแนน / ป) 
ประกอบดวย 

4.1 การใหบริการของหนวยงาน 
(10 คะแนน) 
จะเขาตรวจในเดือนมนีาคม 255๘ 
      -  ลงขอมูลแลวเสร็จ ภายใน 
ก.พ. 58 ไดรับ 10 คะแนน 

-  ลงขอมูลแลวเสร็จ ภายใน 
มี.ค. 58 ไดรับ 6 คะแนน 

-  ลงขอมูลแลวเสร็จ ภายใน 
เม.ย. 58 ไดรับ 2 คะแนน 
หากพนจากท่ีกําหนด จะไมไดรับคะแนน
ในสวนน้ี 

 

 

๔๔ 
 



B x 100 
77  

 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

    4.2 แบบฟอรมการ
ใหบริการท่ีสามารถ Download 
ได (8 คะแนน) แบงเปน 
        1) แบบฟอรมท่ีหนวยงาน
ใหบริการซึ่งดําเนินการเพ่ิมเติม
จากปท่ีผานมา 1 แบบฟอรม 
เสร็จภายในเดือน ก.พ. 58 ไดรับ 
4 คะแนน 
        2) แบบฟอรมท่ีหนวยงาน
ใหบริการ ซึ่งดําเนินการเพ่ิมเติม
จากเดือน ก.พ. 58 อีก 1 
แบบฟอรม เสร็จภายในเดือน 
พ.ค. 58 ไดรับ 4 คะแนน 
5. ติดตอเรา (4 คะแนน / ป)จะ
เขาตรวจเดือนมกราคม 255๘ 
  
คาเปาหมาย  
80 คะแนน 

วิธีการคํานวณ 
สูตรการคํานวณ  
 
A=  

 
 
A = คะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินผลการปรับปรุงขอมูล
บนเว็บไซตของหนวยงาน กทม.  

 

 

๔๕ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

    ตามเกณฑประเมินผลท่ีกําหนด 
B = ผลรวมคะแนนการ
ประเมินผลการปรับปรุงขอมูล
บนเว็บไซตของหนวยงาน สังกัด 
กทม. ท้ัง 77 หนวยงาน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๖ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ     
(7.๕) 

พัฒนาระบบฐานคลังขอมูล 
(Data Warehouse)              
(กลยุทธ 7.5.2.1) 

11. ผลคะแนนการนํา
กระบวนการทํางานตาม
ภารกิจหลัก (Core 
Business) ของสํานัก
ยุทธศาสตรและประเมินผล   
ที่ไดเสนอในรายงาน
การศึกษา/วิเคราะหฯ        
ไปสูการปฏิบัติ (ผลลัพธ) 

 

- 
 

นิยาม 
1. ภารกิจหลัก(Core Business) 
หมายถึง หนาท่ีความรับผิดชอบ
หลักของสํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผล ตามประกาศ
กรุงเทพมหานคร  
2. *กระบวนการทํางานตาม
ภารกิจหลัก(Core Business)
หมายถึง กระบวนการทํางานท่ี
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลได
เสนอในรายงานการศึกษา/วิเคราะห  
 

คาเปาหมาย  
๗๐ คะแนน 
 

หลักเกณฑและแนวทางการ
ดําเนินงาน 
1. กรณโีครงการ/กระบวนการ
ทํางานท่ีไดเสนอในปท่ีผานมา 
และไดรับงบประมาณป 255๘/ 
หรือเปนโครงการท่ีสามารถ
ดําเนินการไดเอง โดยไมใช
งบประมาณ 

1.1 จัดทําและสงโครงการ
ท่ีผานความเห็นชอบจาก CIO 
และไดรับการอนุมัติจากหัวหนา
หนวยงาน  พรอมปฏิทิน
ปฏิบัติงานให กสศ. ภายในวันท่ี 

กิจกรรมการพัฒนา
กระบวนการทํางานตาม
ภารกิจหลัก (Core 
Business) ของ สยป. 
(กยบ. และ กพพ.) 
ที่ไดเสนอไวในรายงาน
การศึกษา/วิเคราะหฯ          
ไปสูการปฏิบัต ิ
 

 

๔๗ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

    25 ธ.ค. 2557 (20 คะแนน) 
1.2 รายงานความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงานให กสศ. ภายในวันที่ 
20 ของทุกเดือน ต้ังแตเดือน
มกราคม ถึงเดือนสิงหาคม 2558 
(40 คะแนน) 

1.3 เตรียมขอมูล/เอกสาร
ประกอบ เพ่ือรับการตรวจ (20 
คะแนน) 

- ครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 
20 มี.ค. ถึง 10 เม.ย. 2558  

- ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 
20 ก.ย. ถึง 10 ต.ค. 2558 

1.4 สงรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานของแตละกระบวนการ
ทํางานตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว
ในรายงานการศึกษา/วิเคราะหฯ 
ให กสศ. ภายในวันท่ี 10 ก.ย. 
2558 (20 คะแนน) 
2. กรณท่ีีไมไดรับงบประมาณป 
2558 และไมสามารถดําเนินการ
ไดเอง 

2.1 สงหลักฐานการขอ
จัดสรรงบประมาณใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558       
และเอกสารท่ีเกี่ยวของ ให กสศ. 
ภายในวันท่ี 25 ธ.ค. 2557       
(10 คะแนน)  

 

๔๘ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

    2.2 สงรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการ หรือ
คณะทํางานของหนวยงานในการ
แกไขปญหาเพ่ือใหสามารถนํา
กระบวนการทํางานตามภารกิจ
บรรลุผลสําเร็จ ภายในวันท่ี 26 
ม.ค. 2558  (20 คะแนน) เชน 

- การจัดเก็บขอมูลของ
กระบวนการทํางานฯ ท่ีหนวยงาน/
สวนราชการเสนอ 

- ขอความรวมมือจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

- เสนอใหคณะ กก. 
นโยบายดาน IT พิจารณา 

- ขอจัดสรรจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติม/ใชเงินเหลือ
จาย/อื่นๆ 

2.3 สงปฏิทินการจัดเก็บ
ขอมูลท่ีกําหนดรายการขอมูลและ
ระยะเวลาการนําเขาขอมูลดวย
โปรแกรมท่ีเปนฐานขอมูล เชน  
Excel เพ่ือเตรียมใชในการ
ออกแบบฐานขอมูล ภายในวันท่ี 
26 มี.ค. 2558 (10 คะแนน) 

2.4 เตรียมขอมูล/เอกสาร
ประกอบ เพ่ือรับการตรวจ
ประเมินตามปฏิทินขอ 2.3 (40 
คะแนน) 

 

๔๙ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

    - ครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 
20 มี.ค. ถึง 10 เม.ย. 2558  

- ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 
20 ก.ย. ถึง 10 ต.ค. 2558 

2.5 สงรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานของแตละกระบวนการ
ทํางานตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว
ในรายงานการศึกษา/วิเคราะหฯ 
ให กสศ. ภายในวันท่ี 10 ก.ย. 
2558 (20 คะแนน) 
หมายเหต ุ
*การดําเนินกระบวนการทํางาน
ตามภารกิจหลัก 
แบงออกเปน 3 กรณี 
1) กรณีท่ีนําผลการศึกษา/วิเคราะหฯ 
ป 2556 ไปสูการปฏิบัติในป 
2557  แตยังดําเนินการไมเสร็จ 
ขอใหดําเนินการตอในป 2558 
ตามปฏิทินปฏิบัติงานจนไดผลงาน
ตามท่ีกําหนดในรายงาน
การศึกษา/วิเคราะหฯ  
2) กรณีไดรับการยกเวนการ
ประเมินในป 2557 (รายงาน
การศึกษา/วิเคราะหท่ีเสนอป 
2556) จะตองนําผลการศึกษาฯ 
มาดําเนินการตอในป 2558 
3) กรณีท่ีเสนอกระบวนการ
ทํางานใหมในป 2557 จะตอง
นําไปสูการปฏิบัติในป 2558 

 

๕๐ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

    **สําเนาโครงการฯ  หมายถึง 
โครงการท่ีเสนอกระบวนการ
ทํางานตามภารกิจในรายงาน
การศึกษา/วิเคราะหฯ ท้ังป 
2556 และ  ป 2557 
 
วิธีการคํานวณ 
ผลคะแนนการดําเนินการตามการ
นํากระบวนการทํางานตามภารกิจ
หลัก (Core Business) ของ 
หนวยงาน ตามหลักเกณฑท่ี
กําหนด 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๑ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ     
(7.๕) 

พัฒนาระบบฐานคลังขอมูล 
(Data Warehouse)              
(กลยุทธ 7.5.2.1) 
 

12.  รอยละของกระบวนการ
ทํางานตามภารกิจหลักที่เสนอใน
รายงานการศึกษา/วิเคราะหการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชใน
กระบวนการทํางานตามภารกิจ
หลัก (Core Business) 
ของหนวยงานไปสูการปฏิบัติ 
(ผลลัพธ) 

- 
 

นิยาม 
1. หนวยงาน หมายถึง 
หนวยงานระดับสํานัก/
สํานักงาน และสวนราชการ     
ในสังกัดสํานักปลัด
กรุงเทพมหานคร 
2. ภารกิจหลัก (Core 
Business)หมายถึง หนาท่ีความ
รับผิดชอบหลักของหนวยงาน/
สวนราชการตามประกาศ
กรุงเทพมหานคร  
3. กระบวนการทํางานตาม
ภารกิจหลัก(Core Business)
หมายถึง กระบวนการทํางานท่ี
หนวยงานไดเสนอในรายงาน
การศึกษา/วิเคราะหฯ ท้ังป 
2556 และ ป 2557 
 
คาเปาหมาย 
รอยละ ๘๐ 
 
วิธีการคํานวณ 

สูตรการคํานวณ   A =  

 

กิจกรรมติดตามความกาวหนา
และประเมินผลการนํา
กระบวนการทํางานตามภารกิจ
หลัก (Core Business) ของ
หนวยงานไปสูการปฏิบัต ิ
 (กสศ.) 

 

 
 
 

๕๒ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

   - A = รอยละกระบวนการทํางาน
ตามภารกิจหลักที่เสนอในรายงา
การศึกษา/วิเคราะหการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใชใน
กระบวนการทํางานตามภารกิจ
หลัก (Core Business) ของ
หนวยงานไปสูการปฏิบัติ 
B = จํานวนกระบวนการทํางาน
ตามภารกิจหลักฯ ที่ไดคะแนน     
ไมนอยกวา 70 คะแนน 
C = จํานวนกระบวนการทํางาน
ตามภารกิจหลักฯที่หนวยงาน
นํามาดําเนินการในป 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

๕๓ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ     
(7.๕) 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อมุงสูองคกรชั้น
เลิศดานการบริการ (Best 
Service Organization)   
ดวยบริการอิเล็กทรอนิกส 

13. จํานวนมาตรฐานดานการ
ใหบริการ  (ผลลัพธ) 
 

 

- 
 

นิยาม/คําอธิบาย 
การที่จะจัดเตรียม
กรุงเทพมหานครใหเปน   
หนวยราชการอิเล็กทรอนิกส        
(e-Government) หนวยงาน
ตางๆ ของกรุงเทพมหานคร
จะตองปฏิบัติงานดวยระบบ
สารสนเทศเปนหลัก งานที่  
กองบริการระบบคอมพิวเตอร 
ดําเนินการจะเปนการเสริม
การทํางานของหนวยงาน
ตางๆ ของกรุงเทพมหานคร
ใหสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ไดแก การดูแล 
การบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร 
 
คาเปาหมาย/ผลสัมฤทธิ ์
1 มาตรฐาน 
 
วิธีการคํานวณ 
- นับจํานวนมาตรฐานการ
ใหบริการ 
 

กิจกรรมกําหนดมาตรฐาน
ของ กองบริการระบบ
คอมพิวเตอรเพื่อการ
ใหบริการดานการใชงาน   
การดูแล การบํารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร 
(กบพ.) 

 

 

๕๔ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ     
(7.๕) 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อมุงสูองคกรชั้น
เลิศดานการบริการ (Best 
Service Organization)   
ดวยบริการอิเล็กทรอนิกส 

14. รอยละความสําเร็จของ
การใหบริการแกไขขอขัดของ
เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร
ตามมาตรฐานการใหบริการ
นอกสถานที่  (ผลลัพธ) 
 

 

- 
 

นิยาม/คําอธิบาย 
การท่ีจะจัดเตรียม
กรุงเทพมหานครใหเปน     
หนวยราชการอิเล็กทรอนิกส 
(e-Government) หนวยงาน
ตางๆ ของกรุงเทพมหานคร
จะตองปฏิบัติงานดวยระบบ
สารสนเทศเปนหลัก งานท่ี  
กองบริการระบบคอมพิวเตอร 
ดําเนินการจะเปนการเสริมการ
ทํางานของหนวยงานตางๆ ของ
กรุงเทพมหานครใหสามารถใช
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
คาเปาหมาย/ผลสัมฤทธิ ์
รอยละ  80 
 
วิธีการคํานวณ 
๑. จําแนกข้ันตอนในการดําเนิน

กิจกรรมท้ังหมด  คิดเปน
รอยละ ๑๐๐ 

๒. คิดคํานวณหาระดับ
ผลสําเร็จ โดยการนําจํานวน
ข้ันตอนท่ีดําเนินการได คูณ
ดวย ๑๐๐ หารดวยจํานวน
ข้ันตอนท้ังหมด 

กิจกรรมการใหบริการแกไข
ขอขัดของเก่ียวกับระบบ
คอมพิวเตอรตามมาตรฐาน
การใหบริการนอกสถานที ่
(กบพ.) 
 
 

 

๕๕ 
 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ      

(7.๕) 

พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศแกบุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร  
(ตัวชี้วัด 7.5.3 ICT and 
BMA People เพิ่มทักษะ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหกับผูบริหาร
กรุงเทพมหานครระดับสูงและ
ผูบริหารหนวยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร) 

15. รอยละของบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครที่ไดรับการ
พัฒนาความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพิ่มข้ึน (ผลลัพธ) 
 
(กพพ.เปนผูรับผิดชอบหลัก 
กบพ.เปนผูรับผิดชอบรวม) 

- 
 

นิยาม/คําอธิบาย 
บุคลากรของกรุงเทพมหานคร
ที่ไดรับความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพิ่มข้ึน หมายถึง บุคลากร
ของกรุงเทพมหานครเขารับ
การประชุม สัมมนา/ ศึกษาดู
งาน แลวไดรับความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพิ่มข้ึน ซึ่ง
ดําเนินการโดยสํานัก
ยุทธศาสตรและประเมินผล 
 
คาเปาหมาย 
รอยละ 80 
 
วิธีการคํานวณ 
จํานวนบุคลากรท่ีไดรับความรู
เพ่ิมข้ึน หารดวยจํานวน
บุคลากรท่ีเขารวมโครงการ
ท้ังหมดคูณดวย 100  
 

1. โครงการสัมมนาเชิง
วิชาการนวัตกรรม
คอมพิวเตอรสมัยใหม (กบพ.) 
2. โครงการสัมมนาแนว
ทางการจัดหาระบบ
สารสนเทศของ
กรุงเทพมหานคร (กพพ.) 

 

๕๖ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการบริการ
และพัฒนามหานคร 
 
 
 
การบริหารจัดการ (๗) 
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ     

(7.๕) 

พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศแกบุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร (ก.5.7.3) 
(แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  
12 ป ระยะที่ 2 พ.ศ.
2556-2559) 
 
เพิ่มทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหกับบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางสม่ําเสมอและให
สามารถทันตอวิทยาการที่
เปลี่ยนแปลงไป (กลยุทธ
๗.๕.๓.๑) 
(แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  
20 ป พ.ศ.2556-2575) 
 

16. รอยละของผูเขารับการ
ฝกอบรมที่ผานตามเกณฑ     
ที่กําหนด (ผลลัพธ) 
 
 (กพพ.เปนผูรับผิดชอบหลัก 
กสศ. และ กบพ.เปน
ผูรับผิดชอบรวม) 

- 
 

นิยาม/คําอธิบาย 
ผูเขารับการฝกอบรม หมายถึง  
ผูเขารับการฝกอบรมดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และระบบงานท่ี
เก่ียวของกับเทคโนโลยี
สารสนเทศเฉพาะทาง 
เกณฑการประเมิน 
1. ผูเขารับการฝกอบรมจะตอง
เขารับการฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของระยะเวลาของ
การฝกอบรม 
2. ผูเขารับการฝกอบรมจะตอง
ผานการทดสอบความรูหลังการ
ฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 60 
 
คาเปาหมาย 
รอยละ 70 ของผูผานเกณฑ
ประเมิน 
 
วิธีการคํานวณ 

จํานวนผูเขารับการฝกอบรมที่ผาน
เกณฑที่กําหนดX 100 
จํานวนผูเขารับการฝกอบรมทั้งหมด 

1. โครงการฝกอบรม
หลักสูตรระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรกรุงเทพมหานคร 
(กสศ.) 
2. โครงการฝกอบรม
หลักสูตรระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรผานระบบ
อินเตอรเน็ตสวนกลาง (BMA 
GIS ONLINE) (กสศ.) 
3. โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ืองการตรวจสอบ 
ซอมแซม   และบํารุงรักษาเคร่ือ
คอมพิวเตอรเบื้องตน (กบพ.) 
4. โครงการอบรมการใชงาน
และดูแลระบบคอมพิวเตอร
บนระบบเครือขายของ
กรุงเทพมหานคร (กบพ.) 
5. โครงการการใชโปรแกรม 
Open Source เพื่อการ
บริหารจัดการกระบวนการ
การทํางาน (Workflow 
Management) (กบพ.) 
6. โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอ
แกขาราชการตามมติ
คณะรัฐมนตรี  (COM-๐๓) (กพพ.) 

๕๗ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

     7. โครงการฝกอบรมระบบ
ขอมูลและขายงานระบบ
คอมพิวเตอรของกรุงเทพมหาน 
(ระบบ MIS) (กพพ.) 
8. โครงการฝกอบรมการใช
ระบบงานสิ่งแวดลอมและ
สุขาภิบาล (กพพ.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๘ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ     
(7.๕) 

พัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนผูบริหาร (EIS)    
ของแตละหนวยงานและหรือ
กลุมภารกิจ  (7.5.2.2) 
 

17. รอยละของจํานวนเคร่ือง
คอมพิวเตอรและอุปกรณ   
ตอพวงที่สามารถสํารวจ
ขอมูลคุณสมบัติเฉพาะ 
(ผลลัพธ) 

- 
 

นิยาม/คําอธิบาย 

จํานวนเคร่ืองที่สามารถ
สํารวจขอมูลคุณสมบัติเฉพาะ
หมายถึง จํานวนเคร่ืองที่    
สามรถจัดเก็บรายละเอียด
คุณสมบัติเฉพาะดาน
ฮารดแวรและซอฟทแวรของ
เคร่ืองคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวง ประกอบดวย 
คุณสมบัติของฮารดแวร 
ซอฟแวร (ชื่อยี่หอ/รุน) อายุ
การใชงาน วันเดือนปที่ไดมา 
เปนตน ไวในระบบฐานขอมูล
ของกรุงเทพมหานคร 
 
คาเปาหมาย 
รอยละ 70  
 
วิธีคํานวณ 
จํานวนเคร่ืองที่สามารถ
สํารวจขอมูลคุณสมบัติเฉพาะ
หารดวยจํานวนเคร่ืองที่สํารวจ
ทั้งหมด คูณดวย ๑๐๐ 
 

โครงการจัดทําฐานขอมูล
คุณสมบัติเฉพาะเคร่ือง
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอ
พวง เพื่อสนับสนุนการ
ใหบริการแกไขปญหาระบบ
คอมพิวเตอรของ
กรุงเทพมหานคร (กบพ.) 

 

๕๙ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(7.๕) 

เผยแพรความรู  ความเขาใจ
ดานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

18. จํานวนคร้ังในการ
จัดทําและเผยแพรเอกสาร
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
(ผลผลิต) 

- 
 

นิยาม 
เอกสาร/หนังสือที่เผยแพร หมายถึง 
เอกสารอิเล็กทรอนิกสหรือบทความเชิง
วิชาการหรือวารสารอิเล็กทรอนิกส ซึ่ง
มีสาระเก่ียวกับการเผยแพรความรู  
ความเขาใจดานเทคโนโลยี รวมทั้ง
ขอมูลที่เก่ียวของ 
 
คาเปาหมาย 
3 คร้ัง/ป 
 
วิธีการคํานวณ 
นับจํานวนคร้ังที่จัดทําเปนวารสาร
อิเล็กทรอนิกสและเผยแพร 
 
 
 
 

กิจกรรมจัดทําวารสาร          
ไมโครวิชั่น (กบพ.) 

 
 
  
                                                                                      
สรุป 2 ข. มี 18 ตัวช้ีวัด  
 

๖๐ 
 



 
 
ตารางท่ี ๒ ค. ภารกิจประจําท่ีหนวยงานดําเนินการเพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ และ/หรือตอบสนองวิสัยทัศนของหนวยงาน  
 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา 
 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด
กลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ    
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
- การบริหารแผนและ
ประเมินผล (๗.๒) 
 
 

พัฒนาขอมูลสถิติกรุงเทพมหานคร
เพื่อเอ้ือตอการบริหารจัดการ             
ในดานตางๆ แกทุกหนวยงาน    
ที่เก่ียวของ  
(สนับสนุนกลยุทธหลัก) 
 
 

1. รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการขอมูลสถิติ กทม.  
(ผลลัพธ) 

  

รอยละ 93.94 
 
 
 

นิยาม 
ขอมูลสถิติกรุงเทพมหานคร หมายถึง ขอมูล
พ้ืนฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับกรุงเทพมหานคร 
สามารถนํามาใชเปนขอมูลอางอิง และ
ประกอบในการดําเนินงานตาง ๆ 
การเผยแพรขอมูลสถิติกรุงเทพมหานคร ใน
ท่ีน้ี หมายถึง การเผยแพรขอมูลสถิติ
กรุงเทพมหานคร ในลักษณะรูปเลมและผาน
ทางเว็บไซตของกรุงเทพมหานคร (เว็บไซต
ของสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล) 
ผูรับบริการ หมายถึง ผูรับบริการการเผยแพร
ขอมูลสถิติ กทม. ในลักษณะรูปเลมและผาน
ทางเว็บไซตi 
 
คาเปาหมาย  รอยละ 90 
 
วิธีการคํานวณ 
จํานวนผูรับหนังสือสถิติ กทม. และผูเขาเยี่ยม
ชมขอมูลสถิติ กทม. ท่ีมีความพึงพอใจคูณดวย 
๑๐๐ หารดวยจํานวนผูรับหนังสือสถิติ กทม. 
และผูเขาเยี่ยมชมขอมูลสถิติ กทม. ท่ีตอบ
แบบสอบถาม 

๑. เผยแพรขอมูลสถิติ
พื้นฐานของกรุงเทพมหานคร
ทางเว็บไซตของ
กรุงเทพมหานคร 
(กยบ.) 
๒. จัดทําหนังสือสถิติ
ประจําป ของ กทม. (กยบ.) 
 
 

 

๖๑ 
 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา 
 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด
กลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ    
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
- การบริหารแผนและ
ประเมินผล (๗.๒) 
 

ติดตามและประเมินความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอการ 
ดําเนินงานของกรุงเทพมหานคร 
(ป ๕.๒.๓) 

๒. รอยละความสําเร็จใน
การสํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนชาว
กรุงเทพมหานครที่มีตอการ
บริหารตามนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร คร้ังที่ 1 
(ผลผลิต) 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํานิยาม                                      
 การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนชาว
กรุงเทพมหานครท่ีมีตอการบริหารตาม
นโยบายของกรุงเทพมหานคร หมายถึง การ
สํารวจความพึงพอใจของประชาชนชาว
กรุงเทพฯ ท่ีมีตอการบริหารตามนโยบายของ
กรุงเทพมหานครดวยวิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Method) ประกอบดวย                               
การวิจัยเชิงปริมาณ โดยสํารวจแบบใชตัวอยาง
ซ้ํา (Panel survey) จํานวน 4 ครั้ง และการ
สํารวจในภาพรวม 1 ครั้ง                                      
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการสัมภาษณ
กลุมแบบเจาะจง (Focus Group 
Discussions) จํานวน 4 ครั้ง                  
การสํารวจความพึงพอใจฯ ครั้งท่ี 1 หมายถึง 
การสํารวจความพึงพอใจฯ ในรอบท่ี 1 ของ
ปงบประมาณ 2557  ซึ่งประกอบดวย                                              
การสํารวจแบบใชตัวอยางซ้ํา (Panel 
Survey)   ใชขนาดตัวอยางไมนอยกวา 900 
คน จํานวน 1 ครั้ง และการสัมภาษณกลุม
แบบเจาะจง (Focus Group  Discussions) 
จํานวน 1 ครั้ง ( โดยสัมภาษณ 3 รอบ ๆ ละไม
นอยกวา  25 คน) 

คาเปาหมาย รอยละ 100 

โครงการสํารวจความพึง
พอใจของประชาชนชาว
กรุงเทพมหานครที่มีตอ
การบริหารตามนโยบาย
ของกรุงเทพมหานคร 
(กยบ.) 
 

 

๖๒ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา 

 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด

กลยุทธหลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการคํานวณ 
รอยละของการดําเนินการ รายละเอียด ดังน้ี                                               
- รอยละ 12 เมื่อประสานและรวบรวมขอมูล
ตาง ๆ เรื่องท่ีจะดําเนินการสํารวจ                                     
- รอยละ 32 เมื่อวางแผนและดําเนินการ
รวมกับท่ีปรึกษาโครงการฯ ดําเนินการ
เก่ียวกับการจัดทําแบบสอบถาม เพ่ือใหตรง
ตามวัตถุประสงค                              -  
- รอยละ 40 เมื่อสนับสนุนท่ีปรึกษา
โครงการฯ เก่ียวกับขอมูลตาง ๆ ของ 
กรุงเทพมหานคร เอกสารอางอิง และหนังสือ
ช้ีแจงตาง ๆ เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการเก็บ
ขอมูลในการสํารวจ  พรอมท้ังกํากับ ดูแล                          
- รอยละ 80 เมื่อท่ีปรึกษาโครงการ
ดําเนินการสํารวจขอมูลโดยใชตัวอยางซ้ําและ
สัมภาษณกลุมแบบเจาะจง   ครั้งท่ี ๑                                          
- รอยละ 92 เมื่อตรวจสอบผลการวิเคราะห 
การสํารวจ ครั้งท่ี ๑ จากท่ีปรึกษาโครงการฯ  
- รอยละ 100 เมื่อท่ีปรึกษาดําเนินการสํารวจ
ครั้งท่ี 1 เสร็จเรียบรอย พรอมสงรายงานสรุป
ประเด็นและวิเคราะหผลการสํารวจ ซึ่งในเลม
รายงานมีผลสํารวจจากการสํารวจแบบใช
ตัวอยางซ้ํา (Panel Survey) และการ
สัมภาษณกลุมแบบเจาะจง (Focus Group 
Discussions) ในครั้งท่ี 1 จํานวนไมนอยกวา 
120 เลม                              

 

๖๓ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด
กลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ      
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
- การบริหารแผนและ
ประเมินผล (๗.๒) 
 

เพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม
และประเมินผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมตาม
นโยบายของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร 
(สนับสนุนกลยุทธหลัก) 

3. รอยละของความสําเร็จ        
ในการติดตามและประเมินผล 
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม      
ตามนโยบายของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ) 
 
(กยบ.เปนผูรับผิดชอบหลัก    
และ กยม. กยล. กยภ. กยค.  
กสศ. เปนผูรับผิดชอบรวม) 
 

รอยละ 100 
(2 กิจกรรม) 

นิยาม 
การติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมตามนโยบายของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร หมายถึงการติดตาม
ความกาวหนาและประเมินผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมของหนวยงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามนโยบายของผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร 
- ผลผลิต หมายถึง จํานวนครั้งท่ีดําเนิน
กิจกรรมติดตาม ความกาวหนาและ
ประเมินผล 
- ผลลัพธ หมายถึง จํานวนครั้งท่ีจัดทํารายงาน
เสนอ  ผว.กทม. 
- ความสําเร็จ หมายถึง การดําเนินกิจกรรมท้ัง
สองกิจกรรมไดแก 
- กิจกรรมติดตามความกาวหนาและ
ประเมินผล รวม ๒ ครั้ง 
- กิจกรรมจัดทํารายงานติดตามความกาวหนา
และประเมินผลฯ เสนอ ผว.กทม. รวม ๒ ครั้ง 
 

คาเปาหมาย  รอยละ ๑๐๐ 
 

วิธีคํานวณ 
นับจํานวนครั้งของการดําเนินกิจกรรมการ
ติดตามความกาวหนาและประเมินผล และ
กิจกรรมจัดทํารายงานเสนอ ผว.กทม. 

กิจกรรมการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ/
กิจกรรมตามนโยบายผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร 
(กยบ. กยม. กยล. กยภ. 
กยค. และ กสศ.) 

 

๖๔ 
 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด
กลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
 

เสริมศักยภาพงานดานการ
สื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร 
 

4. จํานวนเอกสาร/หนังสือ     
ที่เผยแพร  (ผลผลิต) 
 
 (กยม.เปนผูรับผิดชอบหลัก 
และทุกสวนราชการใน สยป.
เปนผูรับผิดชอบรวม) 

 

18,000 เลม/ชิ้น นิยาม 
เอกสาร/หนังสือที่เผยแพร หมายถึง 
เอกสารรายงาน เอกสารบทความเชิงวิชาการ 
หนังสือ หรือวารสาร ซึ่งมีสาระเก่ียวกับการ
เผยแพรความรูความเขาใจดานนโยบาย/แผน 
รวมทั้งขอมูลที่เก่ียวของ       
 
คาเปาหมาย  
- เอกสาร/หนังสือที่เผยแพร จํานวน 
๑๐,๐๐๐ ฉบับ 
 
วิธีคํานวณ 
นับจํานวนเอกสาร/หนังสือ/วารสารที่สํานัก
ยุทธศาสตรและประเมินผลจัดทําเปนรูปเลมแ
เผยแพรทั้งหนวยงานภายในและภายนอก
กรุงเทพมหานคร 
 

กิจกรรมจัดทําวารสาร   
ของสํานักยุทธศาสตร   -
และประเมินผล  
(กยม.) 

 
 
 
 
 
 

๖๕ 
 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด
กลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ      
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(7.5) 

ศึกษาวิเคราะหและพิจารณา
ความเปนไปได/ความ
เหมาะสมในการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
หนวยงาน/สวนราชการใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

5. รอยละของคําขอที่ไดรับ
การศึกษาวิเคราะหและ
พิจารณาความเปนไปได/
ความเหมาะสมไดรับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกตใช  
(ผลผลิต) 

 

รอยละ 86 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นิยาม 
รอยละของคําขอท่ีไดรับการศึกษาวิเคราะห
และพิจารณาความเปนไปได/ความเหมาะสม
ไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ จะได
ขอยุติหรือเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการกําหนด 
 

คาเปาหมาย รอยละ ๘๐ 
 

วิธีคํานวณ 
จํานวนคําขอท่ีไดรับการพิจารณา หรือเปนไป
ตามหลักเกณฑ คูณดวย ๑๐๐  หารดวย 
(จํานวนคําขอท้ังหมดท่ีไดรับ บวกดวย เรื่องคง
คางรับในปงบประมาณ) 

กิจกรรมการศึกษา 
วิเคราะห และพิจารณา
ความเปนไปได/ ความ
เหมาะสมในการจัดหา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(กพพ.) 

 

การแกไขปญหาการใชงาน
ระบบโปรแกรมประยุกต
ระบบงานตาง ๆ 

6. รอยละของจํานวนปญหา
การใชงานระบบโปรแกรม
ประยุกตระบบงานตาง ๆ ที่
ไดรับการแกไข 
(ผลลัพธ) 

รอยละ 100 
 
 
 
 

นิยาม 
 เมื่อผูใชงานระบบโปรแกรมประยุกตท่ีสํานัก
และสํานักงานเขตใชงานระบบโปรแกรมแลว
เกิดปญหาในการใชงานไดมีหนังสือแจงมายัง 
กพพ. และเจาหนาท่ีของ กพพ. ไดดําเนินการ
แกไขปญหาการใชงานไดแลวเสร็จตามท่ีแจง 
 

คาเปาหมาย  รอยละ ๘๐ 
 

วิธีคํานวณ 
จํานวนเรื่องท่ีแกไขแลวเสร็จ คูณ ๑๐๐ หาร
ดวยจํานวนเรื่องแจงปญหาการใชงานท่ีรับ
ท้ังหมด 

กิจกรรมการแกไขปญหา
การใชงานระบบโปรแกรม
ประยุกตระบบงานตางๆ 
ตามที่หนวยงาน/สวน
ราชการมีหนังสือขอแกไข  
(กพพ.) 

๖๖ 
 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด
กลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ      
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(7.5) 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อมุงสูองคกร  
ชั้นเลิศดานการบริการ    
(Best Service 
Organization) ดวยบริการ
อิเล็กทรอนิกส 

7. รอยละของจํานวนเคร่ือง
คอมพิวเตอรที่สามารถแกไข
และใชงานได  
(ผลลัพธ) 

รอยละ 92.98 
 
 
 

นิยาม 
เคร่ืองคอมพิวเตอรที่สามารถแกไขและใช
งานได หมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวงที่เกิดขอขัดของและไดรับ
การซอมแซมและบํารุงรักษาจากกอง
บริการระบบคอมพิวเตอรใหสามารถใชงาน
ไดปกติ โดยเคร่ืองคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวงดังกลาวเปนของทุก
หนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได
โอนงบประมาณคาวัสดุซอมแซมใหกับกอง
บริการระบบคอมพิวเตอร 
 
คาเปาหมาย   
รอยละ ๗5  
 
วิธีการคํานวณ  
จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ
พวงที่สามารถแกไขและใชงานได หารดวย
จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ
พวงทั้งหมดที่หนวยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครสงซอม คูณดวย 100 
 

กิจกรรมการใหบริการ
ซอมแซมและบํารุงรักษา   
ไมโครคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวง (กบพ.) 

 

 
 

๖๗ 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด 
กลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ      
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(7.5) 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อมุงสูองคกร  
ชั้นเลิศดานการบริการ    
(Best Service 
Organization) ดวยบริการ
อิเล็กทรอนิกส 

8. ระดับการทํางานดาน
คอมพิวเตอรแมขายขัดของตอ
เดือน (เฉลี่ย/เดือน) (ผลลัพธ) 

ไมเกิน ๙ ชั่วโมงทํางาน/เดือน 
(โดยเฉลี่ย) 

 

นิยาม 
เครื่องแมขายคอมพิวเตอรขัดของไมสามารถ
ใชงานไดโดยเฉลีย่เดือนละไมเกิน ๙ ช่ัวโมง 
 

คาเปาหมาย 
ไมเกิน ๙ ชั่วโมงทํางาน/เดือน (โดยเฉลี่ย) 
 

วิธีการคํานวณ 
พิจารณาจาก log file ของเคร่ือง 

กิจกรรมการควบคุมดูแล
ซอมบํารุงเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขาย 
(กคพ.) 

9. รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการเชื่อมโยงเว็บไซต 
(ผลลัพธ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 90 นิยาม 
การใหบริการเช่ือมโยงเว็บไซต หมายถึง 
เว็บไซตกรุงเทพมหานครสามารถเช่ือมโยง
เว็บไซตหนวยงานอ่ืน เชน หนวยงานภายใน
และหนวยงานภายนอก ท่ีไดรองขอรับบริการ
ไดสําเร็จ 
 

คาเปาหมาย 
รอยละ ๘๐ 
 

วิธีการคํานวณ 
ผลรวมคาระดับความพึงพอใจหารดวยจํานวน
หนวยงานท่ีขอรับบริการ 
หมายเหตุ 
พอใจมาก  เทากับ 100% 
พอใจ       เทากับ   80% 
พอใจนอย เทากับ   50% 
ไมพอใจ    เทากับ     0% 

กิจกรรมการเชื่อมโยง
เว็บไซตกรุงเทพมหานคร 
(www.bangkok.go.th) 
(กคพ.) 
 

๖๘ 
 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) 

กลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธหลัก 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ขอมูลฐาน/ผลงานที่ผานมา นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด 
กลยุทธหลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ      
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
-เทคโนโลยีสารสนเทศ (7.5) 

 

เพิ่มระบบสารสนเทศ และ/
หรือระบบภูมิสารสนเทศเพื่อ
บริการประชาชนหรือ
หนวยงานภาครัฐ (e- Service 
/m-Service 
 (กลยุทธ ๗.๕.1.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. รอยละความพึงพอใจใน
การใชขอมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตรแกหนวยงานใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
(ผลลัพธ) 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยาม 
การใหการสนับสนุนขอมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร หมายถึง การนําเขาและ
ปรับปรุงขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร การ
ใหบริการขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อ
สนับสนุนการใหบริการแกหนวยงานใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
คาเปาหมาย 
เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 
  
วิธีการคํานวณ 
      คาเปาหมาย x จํานวนจริงที่มาขอรับ
การสนับสนุนหารดวย 100 
 

กิจกรรมการใหบริการและ
สนับสนุนขอมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตรแกหนวยงานใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร  
(กสศ.) 

 
 
สรุป ๒ ค. มี 10 ตัวช้ีวัด 
 

๖๙ 
 



 
 
ตารางท่ี ๒ ง. ภารกิจ (เชิงยุทธศาสตร/ประจาํ) ท่ีหนวยงานดําเนินการเพ่ือสนับสนุนนโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติการยุทธศาสตรประเทศ หรือ แผนปฏิบัติการการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 
การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) 

แนวทาง/กลยุทธ เปาหมาย แผนงาน/โครงการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน
เจาภาพ

บูรณาการ 

หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ 

หมายเหตุ 
๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 

พัฒนาทักษะและศักยภาพของกําลังคนภาครัฐและเตรียมความพรอมบุคลากรภาครัฐเขาสูประชาคมอาเซียน 
เตรียมความพรอมของ
บุคลากรในสังกัด
กรุงเทพมหานครใหมี
ความพรอมทั้งในดาน
ทักษะ สมรรถนะ และ
ทัศนคติในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

กรุงเทพมหานคร
มีความพรอม   
ในดานบุคลากร 
ในการเขาสู
ประชาคม
อาเซียน 

โครงการเสริมสรางความรู
ความเขาใจในการนํา
แผนการ เขาสูประชาคม
อาเซียนของ
กรุงเทพมหานคร ในป 
๒๕๕๘ ไปสูการปฏิบัต ิ

      125,900- บาท กยม. สยป. หนวยงาน
สังกัด กทม. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๐ 
 



 
 
ตารางท่ี ๒ จ. ภารกิจสนับสนุนมิติท่ี ๒-๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก ตัวช้ีวัด 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ

ตัวช้ีวัดกลยุทธหลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ 

สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (7) ๑) พัฒนาคุณภาพการปฏิบัต-ิ

ราชการ 

 

๑. ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 
(มิติท่ี ๓.3 ของ ผตร.) 

ตามท่ี ผตร.กําหนด 
 

กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจ 
ของผูรับบริการตอการใหบริการ 
ของสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 
(สก.และทุกสวนราชการใน สยป.) 

  

 

 

๒. ระดับความสําเร็จในการแกไข
เรื่องรองเรียนจากประชาชน/
ผูรับบริการ 
(มิติท่ี ๓.1 ของกองกลาง)                        

ตามท่ีกองกลางกําหนด 
 

กิจกรรมตรวจสอบและแกไขเรื่อง
รองเรียนของทุกสวนราชการ           
(สก.และทุกสวนราชการใน สยป.) 

 ๒) พัฒนาระบบการใหบริการ ๓. รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการใหบริการท่ีดีท่ีสุด 
(Best Service)                   
(มิติท่ี ๓.2 ของ สกก.) 

ตามท่ี สกก.กําหนด 
 
 
 
 
 

๑. โครงการใหบริการท่ีดีท่ีสุด            
(Best Service) (กยค.) 

 
 
 
 
 

๗๑ 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก ตัวช้ีวัด 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ

ตัวช้ีวัดกลยุทธหลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ 

สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (7) ๓) พัฒนาแหลงขอมูลท่ีเปน
องคความรูใหแกบุคลากร
อยางตอเนื่อง 
 
 

๔. รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการจัดการความรูใน
หนวยงาน (มิติท่ี ๔.๑ ของ สกก.) 
 

ตามท่ี สกก.กําหนด 
 
 
 
 

กิจกรรมการดําเนินการจัดการความรู     
ในสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 
(กยภ.) 

๔) พัฒนาสภาพแวดลอมทาง
กายภาพท่ีเอ้ือตอการสราง
บรรยากาศการทํางานท่ีมี
ความสุข 

๕. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการพัฒนาสภาพแวดลอม
ในการทํางาน 
(มิติท่ี ๓.4 ของ ผตร.) 

ตามท่ี ผตร.กําหนด กิจกรรมการดําเนินการพัฒนา
สภาพแวดลอมในการทํางาน 
ของสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล  

(สก.และทุกสวนราชการใน สยป.) 

๕) พัฒนาการเบิกจายเงินตาม
แผนงบประมาณประจําปให
รวดเร็วเปนไปตามแผนปฏิบัติ
การเบิกจายเงิน 
 
 

๖. รอยละของความสําเร็จของ
การกอหนี้ผูกพัน                       
(มิติท่ี ๒.๒.๑ ของ สงม.) 

ตามท่ี สงม.กําหนด 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการติดตามการใชจาย
งบประมาณประจําป (ความสําเร็จของ
การกอหนี้ผูกพัน)                        
(สก.และทุกสวนราชการใน สยป.) 

๗.รอยละของความสําเร็จของการ

เบิกจายงบประมาณในภาพรวม                          

(มิติท่ี ๒.๒.๒ ของ สงม.) 

ตามท่ี สงม.กําหนด กิจกรรมการติดตามการใชจาย

งบประมาณประจําป (ความสําเร็จของ

การเบิกจายงบประมาณในภาพรวม)  

(สก.และทุกสวนราชการใน สยป.) 

 
 

๗๒ 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก ตัวช้ีวัด 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ

ตัวช้ีวัดกลยุทธหลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ 

สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (7) ๖) พัฒนาการจัดทํางบการเงิน

ของกรุงเทพมหานคร 

๘. คะแนนความสําเร็จของการ

จัดทํางบการเงินทันเวลา        

และถูกตอง  

(มิติท่ี ๒.๓.๑ ของ สนค.) 

ตามท่ี สนค.กําหนด 
 

กิจกรรมการบันทึกรายการบัญชี      

และการจัดทํางบการเงินของสํานัก-

ยุทธศาสตรและประเมินผล            

(สก.และทุกสวนราชการใน สยป.) 

๙. คะแนนความสําเร็จของการ
จัดทํารายงานบัญชีมูลคา
ทรัพยสินประจําป ๒๕๕6   
ทันเวลาและถูกตอง                           
(มิติท่ี ๒.๓.๒ ของ สนค.) 

ตามท่ี สนค.กําหนด 
 

กิจกรรมการจัดทําบัญชีเปรียบเทียบ
มูลคาทรัพยสินของสํานักยุทธศาสตร -
และประเมินผล (สก.และทุกสวนราชการ
ใน สยป.) 

๗) ปรับปรุงกระบวนการ
บริหารราชการประจําให
เก้ือหนุนตอการนํายุทธศาสตร
และแผนงานดานตาง ๆ ไปสู
การปฏิบัติ 

๑๐. รอยละความสําเร็จของการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน    
ดวยระบบ Lean 
(มิติท่ี ๒.2 ของ สกก.) 

ตามท่ี สกก.กําหนด โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน  
ดวยระบบ Lean กระบวนงานการพัฒนา
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กระบวนงานยอย การดําเนิน
โครงการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (กพพ.) 

๘) พัฒนามาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากร
กรุงเทพมหานคร 

๑๑. รอยละของความมี
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบหรือ
แกไขเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากร
ในหนวยงาน  
(มิติท่ี ๔.๒.๑) ของ สกก.) 

ตามท่ี สกก.กําหนด 
 

กิจกรรมตรวจสอบและแกไขเรื่อง

รองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ

มิชอบของบุคลากรในสํานักยุทธศาสตร

และประเมินผล  (สก.และทุกสวน

ราชการใน สยป.) 

๗๓ 
 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก ตัวช้ีวัด 
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ

ตัวช้ีวัดกลยุทธหลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ 

สวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (7) 

 

๑๒. รอยละของจํานวนเรื่อง
รองเรียนเก่ียวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบของบุคลากรใน
หนวยงานลดลง                    
(มิติท่ี ๔.๒.๒) ของ สกก.) 

ตามท่ี สกก.กําหนด 
 

กิจกรรมตรวจสอบและแกไขเรื่อง
รองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของบุคลากรในสํานักยุทธศาสตร
และประเมินผล  (สก.และทุกสวน
ราชการใน สยป.) 
 

๑๓. ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน         
(มิติท่ี ๒.๔ ของ สตน.) 

ตามท่ี สตน.กําหนด 
 

กิจกรรมการจัดทําระบบบริหาร      
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน            
(สก.และทุกสวนราชการใน สยป.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๔ 
 



 
ตารางท่ี ๓ โครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนภารกิจเชิงยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 
 
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ความ

สอดคลองตาม
แผนฯ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ สวนราชการ
รับผิดชอบ ลงทุน ดําเนินการ 

1 กิจกรรมการเขารวมการประชุมรวมกับคณะกรรมการฯ/คณะอน
กรรมการฯ/คณะทํางานฯ/ระดับรัฐบาลและหรือหนวยงานที่เก่ีย
กับภารกิจที่ถายโอน เพื่อรับมอบแนวทางการดําเนินงานหรือติด
ความคืบหนาที่เก่ียวกับการกระจายอํานาจ 

๒ ไมใชงบประมาณ       - - - กยค. 

2 โครงการจัดประชุม ASEM Meeting for Governors and 
Mayors คร้ังที่ 3 

2 20,631,547.- 
(งบประมาณป พ.ศ. 2557 

กันเงินไวเบิกเหลื่อมป) 

- / กทม. กยค. 

3 โครงการจัดทําแผนบูรณาการที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป 

2 3,361,000.- - / กทม. กยบ.เปนหนวยงานหลั 
กยม.กยล.กยภ.กยค.
และ กสศ.เปน
หนวยงานรวม 

4 สงเสริมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน 2 ไมใชงบประมาณ - - - กยบ.เปนหนวยงานหลั 
กยม.กยล.กยภ.กยค.

และ กสศ.เปน
หนวยงานรวม 

5 กิจกรรมการเสริมสรางความรูเก่ียวกับการใชขอมูล
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาพื้นที ่

2 ไมใชงบประมาณ - - - กยภ. 

6 กิจกรรมติดตามผลการ ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2558 ของ
หนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 

2 ไมใชงบประมาณ - - - กยบ.เปนหนวยงานหลั 

กยม.กยล.กยภ.กยค.

และ กสศ.เปน

หนวยงานรวม 

๗๕ 
 



 
 
 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ความ
สอดคลองตาม

แผนฯ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ สวนราชการ
รับผิดชอบ ลงทุน ดําเนินการ 

7. กิจกรรมการประเมินผลโครงการขนาดใหญหรือกิจกรรมทีส่งผล
ตอยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระย    
ระยะที่ 1 (พ.ศ.2556-2560) และแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

2 ไมใชงบประมาณ - - - กยบ.เปนหนวยงานหลั  

กยม.กยล.กยภ.กยค.แ  

กสศ.เปนหนวยงานรว 

8. โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจในการนําแผนการเขาสู
ประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานคร ในป ๒๕๕๘ ไปสูการ
ปฏิบัติ 

2/๓ 125,900-  - / กทม. กยม. 

9. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของเจาหนาที่สํานักยุทธศาสตร
และประเมินผล พ.ศ.2558 

2 1,125,500.- 
(งบประมาณอยูที่ สพข.) 

- / กทม. สก.สยป. 

10. กิจกรรมการปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตของ สยป. 2 ไมใชงบประมาณ - - - กคพ.เปนหนวยงาน
หลักทุกสวนราชการ
เปนหนวยงานรวม 

11. กิจกรรมการตรวจสอบการปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตของ
หนวยงาน 

2 ไมใชงบประมาณ - - - กสศ. 

12. กิจกรรมการพัฒนากระบวนการทํางานตามภารกิจหลัก 
(Core Business) ของ สยป.  

2 ไมใชงบประมาณ - - - กยบ. และ กพพ. 

13. กิจกรรมติดตามความกาวหนาและประเมินผลการนํา
กระบวนการทํางานตามภารกิจหลัก (Core Business)       
ของหนวยงานไปสูการปฏิบัต ิ

2 ไมใชงบประมาณ - - - กสศ. 

 
 

๗๖ 
 



 
 
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ความ

สอดคลองตาม
แผนฯ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ สวนราชการ
รับผิดชอบ ลงทุน ดําเนินการ 

14. กิจกรรมกําหนดมาตรฐานของกองบริการระบบคอมพิวเตอร

เพื่อการใหบริการดานการใชงานการดูแล การบํารุงรักษา

ระบบคอมพิวเตอร 

2 ไมใชงบประมาณ - - - กบพ. 

15. กิจกรรมการใหบริการแกไขขอขัดของเก่ียวกับระบบ

คอมพิวเตอรตามมาตรฐานการใหบริการนอกสถานที ่

2 ไมใชงบประมาณ - - - กบพ. 

16. โครงการการสัมมนาเชิงวิชาการนวัตกรรมคอมพิวเตอร 
สมัยใหม 

2 385,200.- - / กทม. กบพ. 

17. โครงการสัมมนาแนวทางการจดัหาระบบสารสนเทศของ
กรุงเทพมหานคร 

๒ 72,700.- - / กทม. กพพ. 

18. โครงการฝกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
กรุงเทพมหานคร  

2 174,200.- - / กทม. กสศ. 

19. โครงการฝกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร     
ผานระบบอินเตอรเน็ตสวนกลาง (BMA GIS ONLINE) 

2 64,400.- - / กทม. กสศ. 

20. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการตรวจสอบ ซอมแซม 
และบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรเบื้องตน 

2 145,๐๐๐.- - / กทม. กบพ. 

21. โครงการอบรมการใชงานและดูแลระบบคอมพิวเตอร         
บนระบบเครือขายของกรุงเทพมหานคร 

2 ๗๐,000.- - / กทม. กบพ. 

22. โครงการฝกอบรมการใชโปรแกรม Open Source เพื่อการ
บริหารจัดการกระบวนการทํางาน (Workflow 
Management) ภายในกรุงเทพมหานคร 

2 344,800.- - / กทม. กบพ. 

๗๗ 
 



 
 
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ความ

สอดคลองตาม
แผนฯ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ สวนราชการ
รับผิดชอบ ลงทุน ดําเนินการ 

23. โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอรแกขาราชการตามมติ  
คณะรัฐมนตรี (COM-03) 

2 338,100.- - / กทม. กพพ. 

24. โครงการฝกอบรมระบบขอมูลและขายงานระบบคอมพิวเตอร
ของกรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS) 

2 250,500.- - / กทม. กพพ. 

25. โครงการฝกอบรมการใชระบบงานสิง่แวดลอมและสุขาภิบาล 2 33,9๐๐.- - / กทม. กพพ. 

26. โครงการจัดทําฐานขอมูลคุณสมบัติเฉพาะเคร่ืองคอมพิวเตอร
และอุปกรณตอพวง เพื่อสนับสนุนการใหบริการแกไขปญหา
ระบบคอมพิวเตอรของกรุงเทพมหานคร  

2 ไมใชงบประมาณ - - - กบพ. 

27. กิจกรรมการจัดทําวารสารไมโครวิชั่น 
 

2 ไมใชงบประมาณ - - - กบพ. 

 งบประมาณรวม  ๖,491,200.-   กทม.  

 
         รวมโครงการ/กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร.........27............โครงการ/กิจกรรม 
          ใชงบประมาณ.....................14...................โครงการ/กิจกรรม   เปนเงิน.........6,491,200.-..........บาท   (งบประมาณป พ.ศ. 2557 กันเงินไวเบิกเหลื่อมป  

                                                                                                                                                  จํานวน 1 โครงการ เปนเงิน 20,631,547.-บาท) 
  ไมใชงบประมาณ.................13...................โครงการ/กิจกรรม  
 
หมายเหตุ ***เติมหมายเลข ๑ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย ผว.กทม. /เติมหมายเลข ๒ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนแผนพัฒนาฯ 20 ป/  
                   เติมหมายเลข ๓ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนแผนอ่ืน ๆ/ เติมหมายเลข ๑ และ ๒ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนทั้งนโยบาย ผว.กทม. และแผนพัฒนาฯ ๒๐ ป          
 
 
 

๗๘ 
 



 
ตารางท่ี ๔ โครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนภารกิจประจําตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 
 
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ความสอดคลอง 

ตามแผนฯ 
งบประมาณ 

(บาท) 
โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ สวนราชการ

รับผิดชอบ ลงทุน ดําเนินการ 

1. เผยแพรขอมูลสถิติพื้นฐานของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต
ของกรุงเทพมหานคร 

2 ไมใชงบประมาณ   - กยบ. 

2. การจัดทําหนังสือสถิติประจําปของ กทม. 2 463,000.- 
(ใชเงินเหลือจาย) 

 / กทม. กยบ. 

3. โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร          
ที่มีตอการบริหารตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 

2 ๕,516,500.-  / กทม. กยบ. 

4. กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตาม
นโยบายผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

2 ไมใชงบประมาณ - -  กยบ.เปนหนวยงานหลั 
กยม.กยล.กยภ.กยค.

และ กสศ.เปน
หนวยงานรวม 

5 กิจกรรมจัดทําวารสารของสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 2 420,000.- - / กทม. กยม.เปนหนวยงาน
หลักและทุกสวน

ราชการเปน
หนวยงานรวม 

6. กิจกรรมการศึกษา วิเคราะหและพิจารณาความเปนไปได/
ความเหมาะสมในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 ไมใชงบประมาณ - - - กพพ. 

7. การแกไขปญหาการใชงานระบบโปรแกรมประยุกตระบบงาน
ตาง ๆ ตามที่หนวยงาน/สวนราชการมีหนังสือขอแกไข 

2 ไมใชงบประมาณ - - - กพพ. 

8. กิจกรรมการใหบริการซอมแซมและบํารุงรักษา
ไมโครคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง   

๒ ไมใชงบประมาณ - - - กบพ.  

 
 
 

๗๙ 
 



 
 
 
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ความสอดคลอง 

ตามแผนฯ 
งบประมาณ 

(บาท) 
โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ สวนราชการ

รับผิดชอบ ลงทุน ดําเนินการ 

9. กิจกรรมการควบคุมดูแลซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย  2 ไมใชงบประมาณ - - - กคพ. 

10. กิจกรรมการเชื่อมโยงเว็บไซตกรุงเทพมหานคร (www.bangkok.go.th) 2 ไมใชงบประมาณ - - - กคพ. 

11. กิจกรรมการใหบริการและสนับสนุนขอมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตรแกหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

2 ไมใชงบประมาณ - - - กสศ. 

 งบประมาณรวม  6,399,500.-   กทม. สยป. 

 
               รวมโครงการ/กิจกรรมภารกิจประจํา..........11..............โครงการ/กิจกรรม 
      ใชงบประมาณ.........................3....................โครงการ/กิจกรรม   เปนเงิน.......6,399,500.......บาท   
               ไมใชงบประมาณ.....................8...................โครงการ/กิจกรรม 
 
หมายเหตุ ***เติมหมายเลข ๑ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย ผว.กทม. /เติมหมายเลข ๒ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนแผนพัฒนาฯ 20 ป/  
                   เติมหมายเลข ๓ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนแผนอ่ืน ๆ/ เติมหมายเลข ๑ และ ๒ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนทั้งนโยบาย ผว.กทม. และแผนพัฒนาฯ ๒๐ ป          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๐ 
 

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


 
ตารางท่ี ๕ โครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนภารกิจในมิติท่ี ๒-๔ สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ความ

สอดคลองตาม
แผนฯ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ สวนราชการ
รับผิดชอบ ลงทุน ดําเนินการ 

๑ กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการ 
ของสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 

๒ ไมใชงบประมาณ   - สก.และ 
ทุกกอง 

2 กิจกรรมตรวจสอบและแกไขเร่ืองรองเรียนของทุกสวนราชการ            ๒ ไมใชงบประมาณ   - สก.และ 
ทุกกอง 

3 โครงการใหบริการที่ดีที่สุด  ๒ ไมใชงบประมาณ   - กยค. 

4 กิจกรรมการดําเนินการจัดการความรูในสํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผล 

๒ ไมใชงบประมาณ   - กยภ. 

5 กิจกรรมการดําเนินการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล                           

๒ ไมใชงบประมาณ   - สก.และ 
ทุกกอง 

6 กิจกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณประจําป 
(ความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน)                         

๒ ไมใชงบประมาณ   - สก.และ 
ทุกกอง 

7. กิจกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณประจําป 
(ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม)   

๒ ไมใชงบประมาณ   - สก.และ 
ทุกกอง 

8 กิจกรรมการบันทึกรายการบัญชีและการจัดทํางบการเงินของ
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล             

๒ ไมใชงบประมาณ   - สก.และ 
ทุกกอง 

9 กิจกรรมการจัดทําบัญชีเปรียบเทียบมูลคาทรัพยสินของสํานัก
ยุทธศาสตรและประเมินผล    

๒ ไมใชงบประมาณ   - สก.และ 
ทุกกอง 

10 โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน  ดวยระบบ 
Lean กระบวนงานการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กระบวนงานยอย การดําเนิน
โครงการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒ ไมใชงบประมาณ   - กพพ. 

๘๑ 
 



 
 
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ความ

สอดคลองตาม
แผนฯ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ สวนราชการ
รับผิดชอบ ลงทุน ดําเนินการ 

11 กิจกรรมตรวจสอบและแกไขเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของบุคลากรในสํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผล            

๒ ไมใชงบประมาณ   - สก.และ 
ทุกกอง 

12 กิจกรรมการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน             

๒ ไมใชงบประมาณ   - สก.และ 
ทุกกอง 

 งบประมาณรวม  -    สยป. 

 
 
 รวมโครงการ/กิจกรรมภารกิจประจํา...........12.............โครงการ/กิจกรรม  
  ใชงบประมาณ...................-..........................โครงการ/กิจกรรม   เปนเงิน.................-.........................บาท  
  ไมใชงบประมาณ................12.........................โครงการ/กิจกรรม  
 
หมายเหตุ ***เติมหมายเลข ๑ กรณีท่ีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย ผว.กทม. /เติมหมายเลข ๒ กรณีท่ีโครงการ/กิจกรรมสนับสนนุแผนพัฒนาฯ 20 ป/  
                 เติมหมายเลข ๓ กรณีท่ีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนแผนอ่ืน ๆ/ เติมหมายเลข ๑ และ ๒ กรณีท่ีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนท้ังนโยบาย ผว.กทม.  
                 และแผนพัฒนาฯ ๒๐ ป 
 
 
 
 
 
 

๘๒ 
 



 
ตารางท่ี 6  ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2558 สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 

 
2 ข ๑ 
ชื่อตัวชี้วัด      รอยละของการเขารวมประชุมกับคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะทํางานฯ หรือการประชุมหารืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการกระจายอํานาจตามท่ีไดรับ

มอบหมาย และสรุปรายงานผลเสนอผูบริหารเพ่ือโปรดทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการใหหนวยงานดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ  
ชื่อโครงการ    กิจกรรมการเขารวมการประชุมรวมกับคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะทํางานฯ/ระดับรัฐบาลและหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกับภารกิจท่ีถายโอน  (กยค.) 

                 ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน
ของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
โครงการ 
(รอยละ) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

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

- เขารวมการประชุมรวมกับคณะกรรมการฯ/คณะอนุ
กรรมการฯ/คณะทํางานฯ/ระดับรัฐบาล และหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของกับภารกิจท่ีถายโอน เพ่ือรับมอบแนวทางการ
ดําเนินงานหรือติดตามความคืบหนาท่ีเก่ียวกับการกระจายอํานาจ 

๑๐๐ 
 

 

๑๐๐             

รวม ๑ ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๓ 
 



2 ข ๒  
ชื่อตัวชี้วัด รอยละความสําเร็จของการจัดการประชุมผูนําเมืองหลวงในระดับประเทศ 
ชื่อโครงการ       โครงการจัดประชุม ASEM Meeting for Governors and Mayors ครั้งท่ี 3  (กยค.) 
หมวดรายจายอ่ืน รายการคาใชจายในการจัดประชุม ASEM Meeting for Governors and Mayors ครั้งท่ี 3 ภายในวงเงิน 25,000,000.- บาท (ยี่สิบหาลานบาทถวน)  

กันเงินไวเบิกเหลื่อมป 20,631,547.- บาท (ยี่สิบลานหกแสนสามหม่ืนหนึ่งพันหารอยสี่สิบเจ็ดบาทถวน) ชวงระหวางเดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ 

เน้ืองานของ ติดตาม พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

ข้ันตอน ความกาวหนา             
(รอยละ) โครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 (รอยละ)             
1. จัดประชุมคณะทํางานจัดการประชุม MGM-ASEAN    
    ครั้งท่ี 2 และการประชุม ASEM-MGM ครั้งท่ี 3 

10 10             

2. จัดประชุมคณะกรรมการจัดการประชุม MGM-ASEAN    
    ครั้งท่ี 2 และการประชุม ASEM-MGM ครั้งท่ี 3 เพ่ือ 
    กําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานตามโครงการฯ 

10 20             

3. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ 5 25             
4. จัดทําขอบเขตงานการจัดประชุม MGM-ASEAN    
    ครั้งท่ี 2 และการประชุม ASEM-MGM ครั้งท่ี 3 
    และวางแผนการดําเนินงานจัดการประชุม 

10 35             

5. ดําเนินการจางเหมา ลงนามสัญญาจาง และสงมอบงาน 
    5.1 จัดการประชุม MGM-ASEAN ครั้งท่ี 2  
    5.2 การประชุม ASEM-MGM ครั้งท่ี 3 

 
10 
10 

 
45 
55 

            

6. ออกหนังสือเชิญ ติดตามการตอบรับ จัดหาสถานท่ีจัด   
    ประชุม ท่ีพัก และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
    6.1 จัดการประชุม MGM-ASEAN ครั้งท่ี 2  
    6.2 การประชุม ASEM-MGM ครั้งท่ี 3 

 
 

10 
10 

 
 

65 
75 

            

7. จัดการประชุม ณ โรงแรมในเขต กทม. 
    7.1 จัดการประชุม MGM-ASEAN ครั้งท่ี 2  
    7.2 การประชุม ASEM-MGM ครั้งท่ี 3 

 
10 
10 

 
85 
95 

            

8. จัดทํารายงานผลการประชุมเสนอผูบริหาร กทม. 5 100             

๘๔ 
 



 
2 ข 3  
 
ชื่อตัวชี้วัด    รอยละของความสําเร็จของแผนท่ีจัดทําและไดรับการบูรณาการ 
ชื่อโครงการ  โครงการจัดทําแผนบูรณาการท่ีเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (กยบ.และทุกกอง) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ
ข้ันตอน (รอย

ละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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. 

๑. เตรียมการและกําหนดแนวทางจัดทําแผนฯ ๑๐ ๑๐              
๒. ขออนุมัติดําเนินโครงการและขออนุมัติเงินงวด ๑๐ ๒๐              
๓. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนฯ ๑๐ 3๐              
๔. ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาและจัดทํารางแผนฯ        
    ตามแนวทางท่ีกําหนด 

๓๐ 6๐              

๕. นํารางแผนฯ ขอความเห็นชอบจากผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร 

1๐ 7๐              

6. จัดพิมพหนังสือแผนฯ 10 80              
7. ประเมินผลโครงการและจัดทํารายงานเสนอ ผอ.
สยป. 

20 100              

รวม 7 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐               
 
 
 
 
 
 
 

๘๕ 
 



 
2 ข 4 
ช่ือตัวช้ีวัด    :  จํานวนหนวยงานท่ีจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยสอดคลองกับแนวทางท่ีสํานักยุทธศาสตรและประเมินผลกําหนด  
ช่ือโครงการ  :  สงเสริมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน (สวนท่ี 1 : การบริหารจัดการโครงการ) (กยบ.) กยม. กยล. กยภ. กยค. และ กสศ. 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เน้ืองาน 

รายขั้นตอน 

(รอยละ) 

คิดความกาวหนา

โครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

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. ต.ค. 

ขั้นตอนที่ ๑ ปรับหลักเกณฑ/แนวทางการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานประจําป พ.ศ. 2559 

10 10               

ขั้นตอนที่ 2 เวียนแจงหลักเกณฑ/แนวทางใหหนวยงาน 

ในสังกัด กทม.จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2559 

เพื่อใชประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป 

พ.ศ. ๒๕๕9 

5 15               

ขั้นตอนที่ 3 ตอบขอซักถามหลักเกณฑ/แนวทางการ

จัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ แกหนวยงาน 

15 30               

ขั้นตอนที่ 4 หนวยงานสงแผนปฏิบัติราชการประจําป 

พ.ศ. 2559 ใหสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 

5 35               

ขั้นตอนที่ 5 จัดสงแผนฯ พรอมรายงานการตรวจ

แผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงานใหกอง 

ที่รับผิดชอบในการตรวจหนวยงาน 

30 65               

๘๖ 
 



 

 

 

 

 

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เน้ืองาน 

รายขั้นตอน 

(รอยละ) 

คิดความกาวหนา

โครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

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. ต.ค. 

ขั้นตอนที่ 6 แจงหนวยงานในสังกัด กทม.ปรับแผน 

ปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2559 ตามขอบัญญัติ

งบประมาณฯ ที่ไดรับ 

5 70               

ขั้นตอนที่ 7 จัดสงแผนฯ ที่หนวยงานปรับแกใหกอง 

ที่รับผิดชอบในการตรวจเพื่อใชในการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการประจําป 

30 100               

รวม 7 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100 100                

๘๗ 
 



 
2 ข 5  
ช่ือตัวช้ีวัด    :  จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมเสริมสรางความรูเก่ียวกับการใชขอมูลประกอบการจัดทําแผนพัฒนาพ้ืนท่ีเขต   
ช่ือโครงการ  :  กิจกรรมการเสริมสรางความรูเก่ียวกับการใชขอมูลประกอบการจัดทําแผนพัฒนาพ้ืนท่ี (กยภ.)  

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เน้ืองาน 

รายขั้นตอน 

(รอยละ) 

คิดความกาวหนา

โครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

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

ขั้นตอนที่ ๑ ประชุมผูบริหารและเจาหนาที่ของ สยป. 
เพื่อชี้แจง ทําความเขาใจแนวทางในการดําเนินกิจกรรม 

10 10             

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษา รวบรวมความรูเก่ียวกับการใชขอมูล
เพื่อการวางแผน และจัดทําชุดความรูเพื่อดําเนินกิจกรรม 

30 40             

ขั้นตอนที่ 3 ประชุมนักวิเคราะหนโยบายและแผนของ
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลเพื่อตรวจสอบ ทบทวน
ทําความเขาใจชุดความรูและแนวทางการประยุกตใช
ความรูในการดําเนินงาน 

10 50             

ขั้นตอนที่ 4 จัดทําปฏิทินการจัดกิจกรรมเสริมสราง
ความรูเจาหนาที่ที่เก่ียวของของสํานักงานเขต 

5 55             

ขั้นตอนที่ 5 ดําเนินกิจกรรมการเสริมสรางความรู
เก่ียวกับการใชขอมูลประกอบการจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่เข 

35 90             

ขั้นตอนที่ 6 ติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 10 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปน 100              

๘๘ 
 



 
2 ข 6/1 
ช่ือตัวช้ีวัด    :  จํานวนรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ช่ือโครงการ  :  กิจกรรมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (กยบ. กยค. กยภ. กยล. กยม. และ กสศ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เน้ืองาน 

รายขั้นตอน 

(รอยละ) 

คิด

ความกาวหนา

โครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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. ก.ย. 

ข้ันตอนที่ 1 จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานตาม

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2557 ฉบับสมบูรณและเวียนแจง

คณะผูบริหารกรุงเทพมหานครและหนวยงานสังกัด

กรุงเทพมหานคร 

25 25               

ข้ันตอนที่ 2 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

5 30               

ข้ันตอนที่ 3 ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อมอบหมาย
ภารกิจในการติดตามผลการดาํเนินงานรายประเด็น
ยุทธศาสตร 

5 35               

ข้ันตอนที่ 4 จัดทําหนังสือถึงหนวยงานติดตามขอมูล
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของหนวยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร ระยะ 6 เดือน 

5 40               

๘๙ 
 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เน้ืองาน 

รายขั้นตอน 

(รอยละ) 

คิด

ความกาวหนา

โครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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. ก.ย. 

ข้ันตอนที่ 5 รวบรวมขอมูลและสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการกรุงเทพมหานคร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระยะ 6 เดือน 

20 60               

ข้ันตอนที่ 6 เสนอผูบริหารสํานักยุทธศาสตรและ

ประเมินผลและเวียนแจงสวนราชการสังกัดสํานัก

ยุทธศาสตรและประเมินผล 

5 65               

ข้ันตอนที่ 7 จัดทําหนังสือถึงหนวยงานติดตามขอมูล

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของหนวยงานสังกัด

กรุงเทพมหานคร 

5 70               

ข้ันตอนที่ 8 ประชุมคณะทํางานฯ ติดตามประเมินผล

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 

5 75               

ข้ันตอนที่ 9 ติดตามขอมูลและสรุปรางรายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการกรุงเทพมหานคร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

20 95               

๙๐ 
 



 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เน้ืองาน 

รายขั้นตอน 

(รอยละ) 

คิด

ความกาวหนา

โครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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. ก.ย. 

ข้ันตอนที่ 10 เสนอรางรายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตอผูบริหารสํานัก

ยุทธศาสตรและประเมินผล 

5 100               

รวม 9 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100                

ข้ันตอนที่ 11 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับสมบูรณและเวียนแจง

คณะผูบริหารกรุงเทพมหานครและหนวยงานสังกัด

กรุงเทพมหานคร 

                

๙๑ 
 



 
2 ข 6/2 
ช่ือตัวช้ีวัด    :  จํานวนรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ช่ือโครงการ  :  กิจกรรมการประเมินผลโครงการขนาดใหญหรือกิจกรรมท่ีสงผลกระทบตอยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะท่ี 1  
                   (พ.ศ. 2556 – 2560) และแผนปฏิบัตริาชการกรงุเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (กยบ. กยค. กยภ. กยล. กยม. และ กสศ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เน้ืองาน 

รายขั้นตอน 

(รอยละ) 

คิด

ความกาวหนา

โครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

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

ข้ันที่ 1. ตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลของ

โครงการขนาดใหญของกรุงเทพมหานคร 

5 5             

ข้ันที่ 2 ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล

โครงการฯ เพื่อกําหนดภารกิจและกรอบการ

ดําเนินงาน 

5 10             

ข้ันที่ 3 กําหนดหนวยงานสงแผนการดําเนินการ 

รายละเอียดโครงการขนาดใหญที่ไดรับการประเมินผล 

5 15             

ข้ันที่ 4 คณะกรรมการฯ ออกประเมินผลโครงการ

ขนาดใหญฯ ระยะ 6 เดือน 

30 45             

ข้ันที่ 5 จัดทําผลสรุปการประเมินโครงการขนาดใหญ

ฯ ระยะ 6 เดือน เสนอผูบริหารฯ 

10 55             

๙๒ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เน้ืองาน 

รายขั้นตอน 

(รอยละ) 

คิด

ความกาวหนา

โครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

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

ข้ันที่ 6 คณะกรรมการฯ ออกประเมินผลโครงการ

ขนาดใหญฯ เมื่อสิ้นสุดแผน 

30 85             

ข้ันที่ 7 จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการขนาด

ใหญของกรุงเทพมหานครประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 

15 100             

รวม 7 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100              

๙๓ 
 



 
2 ข 7 
ช่ือตัวช้ีวัด    :  รอยละของหนวยงานสามารถแปลงแผนการเขาสูประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปสูการปฏิบัติ  
ช่ือโครงการ  :  โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจในการนําแผนการเขาสูประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปสูการปฏิบัติ (กยม.) . 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องาน

ของข้ันตอน  
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

1. เตรียมการและขออนุมัติดําเนินโครงการฯ 
 

10 10             

2. แตงตั้งคณะทํางานท่ีเก่ียวของ 
 

10 20             

3. ดําเนินงานเตรียมการอบรมฯ ตามโครงการ ฯ  
 

30 50             

3. ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

20 70             

4. ประเมินผลการดําเนินโครงการ 
 

20 90             

5. รายงานผลตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ 
 

10 100             

รวม ๕ ข้ันตอน คิดเปน 100              

 
 
 
 

๙๔ 
 



 
2 ข 8 
ช่ือตัวช้ีวัด  รอยละของผูเขารวมโครงการสามารถนําความรู ท่ีไดรับจากการสัมมนา ศึกษาดูงานไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในหนวยงานได (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล พ.ศ.2558 (สก.สยป.)  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ เนื้องาน
ของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิด
ความกาวหนา

โครงการ 
(รอยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

1. สํานักงานเลขานุการขอตั้งงบประมาณประจําป  
    พ.ศ. 2558 

15 15             

2. ประสานสวนราชการภายในสํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผล เพื่อสํารวจปญหาของแตละสวนราชการ
และพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการดําเนินการ
สัมมนา 

15 30             

3. ขออนุมัติโครงการฯ และขออนุมัติการเดินทาง และ
จัดทําคําสั่งใหขาราชการกรุงเทพมหานครเขาสัมมนา 

15 45             

4. บริหารโครงการดานแผน การดําเนินการ วิชาการ
และการเงิน 

20 65             

5. ดําเนินการสัมมนาตามกําหนด 20 85             
6. ประเมินผลและรายงานผลการสัมมนาตอผูบริหาร
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 

15 100             

รวม 6 ข้ันตอนคิดเปนรอยละ 100              

 
 
 
 
 

๙๕ 
 



 
2 ข 9 
ช่ือตัวช้ีวัด    :   ผลคะแนนการประเมินผลการปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตของ สยป. ตามเกณฑประเมินผลท่ีกําหนด  (เปาหมาย 80 คะแนน) 
ช่ือโครงการ  :   กิจกรรมการปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตของ สยป. (กคพ.เปนผูรับผิดชอบหลัก และทุกสวนราชการใน สยป.เปนผูรับผิดชอบ) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙) 

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

การปรับปรุงขอมูลในเว็บไซตตามหลักเกณฑท่ีกําหนด               
๑. ติดตอเรา 4 4             
๒. การใหบริการของหนวยงาน 1๐ 14             
๓. แบบฟอรมการใหบริการ 8 22             
๔. ปฏิทินกิจกรรม  ๑๐ 32             
5. เก่ียวกับองคกร 20 52             
6. ขาวสาร 48 100             

รวม 6 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๖ 
 



 
    2 ข 10 
    ช่ือตัวช้ีวัด    :   คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลการปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงาน กทม. ตามเกณฑประเมินผลที่กําหนด (ผลผลิต)   

    ช่ือโครงการ  :  กิจกรรมการตรวจสอบการปรับปรุงขอมูลบนบนเว็ปไซตของหนวยงาน (กสศ.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

พ.ศ.2557 พ.ศ. 2558 

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

1.ประชุมเจาหนาท่ีเพ่ือทําความเขาใจในการดําเนินงาน 
หลักเกณฑการใหคะแนนและการตรวจประเมินผลในการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

5 10             

2.ประชุมหนวยงานเพ่ือแจงแนวทางการดําเนินงาน และ
หลักเกณฑการใหคะแนนการปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตของ
หนวยงาน กทม. ตามเกณฑประเมินผลท่ีกําหนด 

10 15             

3. เจาหนาท่ีดําเนินการตรวจสอบและใหคะแนนการปรับปรุง
ขอมูลในเว็บไซตหนวยงาน กทม. ตามหลักเกณฑประเมินผล
ท่ีกําหนด 

30 45             

4. สรปุผลการตรวจสอบการปรับปรุงขอมูลในเว็บไซตของ
หนวยงานเสนอหัวหนาฝายเปนประจําทุกเดือน 

20 65             

5. จัดทํารายงานสรุปผลคะแนนการปรับปรุงเว็บไซตของ
หนวยงานเสนอ   ผอ.กสศ.รายไตรมาส 

15 80             

6.ประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของกิจกรรมฯ  20 100             
รวม 5 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             

 
 
 

๙๗ 
 



 
2 ข 11 
ช่ือตัวช้ีวัด: ผลคะแนนการนํากระบวนการทํางานตามภารกิจหลัก (Core Business) ของสํานักยุทธศาสตรฯ ท่ีไดเสนอในรายงานการศึกษา/วิเคราะหฯ  ไปสูการปฏิบัติ  

(เปาหมาย ๗๐ คะแนน) 
ช่ือโครงการ: กิจกรรมการพัฒนากระบวนการทํางานตามภารกิจหลัก (Core Business) ของ สยป. ท่ีไดเสนอไวในรายงานการศึกษา/วิเคราะหฯ  ไปสูการปฏิบัติ 

 (กยล.) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เน้ืองานของ

ข้ันตอน 

(รอยละ) 

ความกาวหนา

ของโครงการ 

(รอยละ) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 

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. 

1.กรณีไดรับงบประมาณป 255๘/ ดําเนินการไดเองโดยไมใชงบประมาณ                

ข้ันตอนท่ี 1 จัดทําและสงโครงการผานความเห็นชอบจาก CIO ท่ีไดรับ

การอนุมัติจาก หัวหนาหนวยงาน  พรอมปฏิทินปฏิบัติงาน

ให กสศ. (ภายในวันท่ี 25 ธ.ค. 2557) (20 คะแนน) 

20 20                

ข้ันตอนท่ี 2 รายงานความกาวหนาในการปฏิบัติงานให กสศ. ภายใน
วันท่ี 20 ของทุกเดือน (ตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือน
สิงหาคม 2558) (40 คะแนน) 

40 60              

ข้ันตอนท่ี 3 ตรียมขอมูล/เอกสาร ประกอบการตรวจประเมิน (20 

คะแนน) 

- ครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 20 มี.ค. – 10 เม.ย. 2558  
- ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 20 ก.ย. – 10 ต.ค. 2558 

20 80              

 
 

๙๘ 
 



 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เน้ืองานของ

ข้ันตอน 

(รอยละ) 

ความกาวหนา

ของโครงการ 

(รอยละ) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 

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. 

ข้ันตอนท่ี 4 สงรายงานสรุปผลการดําเนินงานของแตละกระบวนการ

ทํางานตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในรายงานการศึกษา/

วิเคราะหฯ ให กสศ. (ภายในวันท่ี 10 ก.ย. 2558) (20 

คะแนน) 

20 100              

 รวม 100               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๙ 
 



 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เน้ืองานของ

ข้ันตอน 

(รอยละ) 

ความกาวหนา

ของโครงการ 

(รอยละ) 
พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 

2.กรณีไมไดรับการจัดสรรงบประมาณป 2558    ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

ข้ันตอนท่ี 1 สงหลักฐานการขอจดัสรรงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 และเอกสารท่ีเก่ียวของ ให กสศ. ภายในวันท่ี    25 

ธ.ค. 2557 (10 คะแนน) 

10 10              

ข้ันตอนท่ี 2 สงรายงานการประชุมของคณะกรรมการ หรือคณะทํางาน
ของหนวยงานในการแกไขปญหาเพ่ือใหสามารถนํา
กระบวนการทํางานตามภารกิจบรรลุผลสําเร็จ ภายในวันท่ี 
26 ม.ค. 2558 (20 คะแนน) เชน 

- การจัดเก็บขอมูลของกระบวนการทํางานฯ ท่ี
หนวยงาน/สวนราชการเสนอ 

- ขอความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
- เสนอใหคณะกก. นโยบายดาน IT พิจารณา 
- ขอจัดสรรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม/ 

ใชเงินเหลือจาย/อ่ืนๆ  

20 30              

ข้ันตอนท่ี 3 สงปฏิทินการจัดเก็บขอมูลท่ีกําหนดรายการขอมูลและ
ระยะเวลาการนําเขาขอมูลดวยโปรแกรมท่ีเปนฐานขอมูล 
เชน  Excel เพ่ือเตรียมใชในการออกแบบฐานขอมูล ภายใน
วันท่ี 26 มี.ค. 2558 (10 คะแนน) 

10 40              

๑๐๐ 
 



 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เน้ืองานของ

ข้ันตอน 

(รอยละ) 

ความกาวหนา

ของโครงการ 

(รอยละ) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 

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. 

ข้ันตอนท่ี 4 เตรียมขอมูล/เอกสารประกอบ เพ่ือรับการตรวจตามปฏิทิน
ขอ 2.3 (40 คะแนน) 

-ครั้งท่ี 1 ระหวาง 20 มี.ค. – 10 เม.ย. 2558  
-ครั้งท่ี 2 ระหวาง 20 ก.ย. – 10 ต.ค. 2558 

40 80              

ข้ันตอนท่ี 5 สงรายงานสรุปผลการดําเนินงานของแตละกระบวนการ
ทํางานตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในรายงานการศึกษา/
วิเคราะหฯ ให กสศ. ภายในวันท่ี 10 ก.ย. 2558 (20 
คะแนน) 

20 100              

 รวม 100 100              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๑ 
 



 
 
2 ข 12 
ช่ือตัวช้ีวัด : รอยละของกระบวนการทํางานตามภารกิจหลักท่ีเสนอในรายงานการศึกษา/วิเคราะหการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในกระบวนการทํางานตามภารกิจ

หลัก (Core Business) ของหนวยงานไปสูการปฏิบัติ  (เปาหมายรอยละ ๘๐) (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามความกาวหนาและประเมินผลการนํากระบวนการทํางานตามภารกิจหลัก (Core Business) ของหนวยงานไปสูการปฏิบัติ (กสศ.) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องาน
ของ

ข้ันตอน  
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 

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. 

ข้ันตอนท่ี 1 ทบทวนหลักเกณฑ/แนวทาง/คํานิยามและวิธีการคํานวณ 10 10              
ข้ันตอนท่ี 2 ประชุมกับเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ ของ กสศ. เพ่ือทําความเขาใจ

หลักเกณฑ /แนวทาง การดําเนินงานและการตรวจ 
10 20              

ข้ันตอนท่ี 3 ประชุมกับหนวยงาน เพ่ือทําความเขาใจหลักเกณฑ /แนวทาง 
การดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

10 30              

ข้ันตอนท่ี 4 รายงานความกาวหนาภายในระบบ Daily Plans  10 40              
ข้ันตอนท่ี 5 ใหคําปรึกษา/แนะนํา  ติดตามการดําเนินงานของหนวยงาน 20 60              
ข้ันตอนท่ี 6 ตรวจเอกสารและหลักฐานของหนวยงาน 

 
20 80              

ข้ันตอนท่ี 7 สรุปรายงานความกาวหนาภายในระบบ Daily Plans และ
ผูบังคับบัญชาทราบ 

10 90              

ข้ันตอนท่ี 8 สรุปและประเมินผลการดําเนินการ 10 100              
 รวม 8 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100              

 
 
 

๑๐๒ 
 



 
 
2 ข 13 
ช่ือตัวช้ีวัด    :   จํานวนมาตรฐานดานการใหบริการ (ผลลัพธ)   

ช่ือโครงการ  :   กิจกรรมกําหนดมาตรฐานของกองบริการระบบคอมพิวเตอรเพือ่การใหบริการดานการใชงานการดูแล การบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร (กบพ.)   
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 

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

1.  แตงตั้งคณะทํางานกําหนดมาตรฐาน 10 10 
            

2.  วิเคราะหกระบวนการใหบริการ 20 30 
            

3.  จัดทํารางมาตรฐานการใหบริการตามมาตรฐานสากล 25 55             

4.  ระดมสมองและรับฟงความคิดเห็นจากผูเก่ียวของ 25 80             

5.  ผลักดันการนํามาตรฐานฯ ไปสูการปฏิบัติ 20 100             

รวม 5 ขั้นตอน  คิดเปนรอยละ 100 100              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๓ 
 



 
 
2 ข 14  
ช่ือตัวช้ีวัด    :   รอยละความสําเร็จของการใหบริการแกไขขอขัดของเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอรตามมาตรฐานการใหบริการนอกสถานที่ (ผลลัพธ)   

ช่ือโครงการ  :   กิจกรรมการใหบริการแกไขขอขัดของเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอรตามมาตรฐานการใหบริการนอกสถานที่ (กบพ.)   
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 

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

1.  ประชุมทําความเขาใจแนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 20 20             

2.  เจาหนาท่ีดําเนินการตามแนวทาง 20 40             

3.  รายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 20 60             

4.  ติดตามและประเมินผล 20 80             

5.  ปรับปรุงแกไข 20 100             

รวม 5 ขั้นตอน  คิดเปนรอยละ 100 100              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๔ 
 



 
 
2 ข 15/1  
ช่ือตัวช้ีวัด    :    รอยละของบุคลากรของกรุงเทพมหานครท่ีไดรับการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ิมข้ึน  
ชื่อโครงการ  :   โครงการสัมมนาเชิงวิชาการนวัตกรรมคอมพิวเตอร (กบพ.) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 

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

1.  วางแผน จัดเตรียม ประสานงานเก่ียวกับหลักสูตรวิทยากร 5 5 
            

2.  ขออนุมัติโครงการ แตงตั้งเจาหนาท่ีดําเนินโครงการ 10 15 
            

3.  เวียนแจงหลักสูตร/กําหนดการฝกอบรมไปยังหนวยงานตาง ๆ  
     เพ่ือขอรายช่ือเขารับการฝกอบรม 

5 20 
 

           

4.  ขออนุมัติเบิกจายคาสมนาคุณวิทยากร 5 25             

5. ขออนุมัติเงินประจํางวด 5 30             

6. รวบรวมและสรุปรายช่ือผูเขารับการฝกอบรมแตละรุน 5 35             

7. ขออนุมัติคําสั่งกรุงเทพมหานครใหเจาหนาท่ีกลุมเปาหมายเขารับ 
     การฝกอบรม 

10 45    
 

        

8. ประสานวิทยากรใหการฝกอบรม 5 50             

9. ดําเนินการตามแผนการดําเนินการโครงการฝกอบรมท่ีกําหนด 40 90             

10. สรุปและประเมินผลโครงการฝกอบรม 5 95             

11. จัดทํารายงานประเมินผลโครงการเสนอผูบังคับบัญชา 5 100             

รวม 11 ขั้นตอน  คิดเปนรอยละ 100 100              

 
 

๑๐๕ 
 



 
 
2 ข 15/2  
ช่ือตัวช้ีวัด    :    รอยละของบุคลากรของกรุงเทพมหานครท่ีไดรับการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ิมข้ึน  
ชื่อโครงการ  โครงการ สัมมนาแนวทางการจัดหาระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร (กพพ.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

   ป พ.ศ. 2557                                   ป พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. วางแผน จัดเตรียม ประสานงาน เก่ียวกับหลักสูตร วิทยากร          5 5             
2. ขออนุมัติโครงการ แตงตั้งเจาหนาท่ีดําเนินโครงการ                              10 10             
3. เวียนแจงหลักสูตร/กําหนดการฝกอบรมไปยังหนวยงาน 
ตาง ๆ เพ่ือขอรายชื่อเขารับการฝกอบรม        

5 15             

4. ขออนุมัติเบิกจายคาสมนาคุณวิทยากร                                   5 20             
5. ขออนุมัติเงินประจํางวด                                                    5 25             
6. รวบรวมและสรุปรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมแตละรุน                 5 30             
7. ขออนุมัติคําสั่งกรุงเทพมหานครใหเจาหนาท่ีกลุมเปาหมาย           
เขารับการฝกอบรม                

10 35             

8. ประสานวทิยากรใหการฝกอบรม                                          5 40             
9. ดําเนินการตามแผนการดําเนินการโครงการฝกอบรม 
ท่ีกําหนด       

40 50             

10. สรุปและประเมินผลโครงการฝกอบรม                                 5 90             
11. จัดทํารายงานการประเมินผลโครงการฝกอบรมเสนอ                
ผูบังคับบัญชาทราบ  

5 100             

รวม 11 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100               
 

๑๐๖ 
 



 
2 ข 16/1 
ช่ือตัวช้ีวัด     :   รอยละของผูเขารับการฝกอบรมท่ีผานตามเกณฑท่ีกําหนด 
ช่ือโครงการ    :   โครงการฝกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตรกรุงเทพมหานคร (กสศ.)  

  ข้ันตอนการปฏิบัติงานของ
โครงการ 

เนื้องานของ
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙) 

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.จัดทําและขออนุมัติโครงการ รวมถึงรายละเอียด
คาใชจายโครงการ 

10 10             

๒.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการฝกอบรม 
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร คณะเจาหนาท่ีดําเนินการ
ฝกอบรมและคณะกรรมการรับ-สงและเก็บรักษาเงิน 

5 15             

3. จัดประชุมและกําหนดหลักสูตรฯ 5 20             
4. ประสานและขออนุมัติวิทยากรผูเช่ียวชาญดานระบบ
สารสนเทศ-ภูมิศาสตรจากภาครัฐและภาคเอกชน 

5 25             

5. ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของสงรายช่ือขาราชการเขา
รับการฝกอบรมและจัดทําคําสั่งใหขาราชการเขารับการ
ฝกอบรม 

10 35             

6. ขออนุมัติเงินประจํางวด 5 40             
7. ขออนุมัติเงินยืมทดรองราชการ 5 45             
8. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการฝกอบรม 5 50             
9. จัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรมและแบบประเมินผล 10 60             
10. ดําเนินการฝกอบรม 20 80             
11. รวบรวมเอกสารเพ่ือดําเนินข้ันตอนการเบิกจายเงิน 5 90             
12. จัดทําวุฒิบัตรใหแกผูผานเกณฑการฝกอบรมฯ 5 95             
13. รายงานการประเมินผลการฝกอบรม  10 100             

รวม 13 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             

๑๐๗ 
 



 
2 ข 16/๒ 
ช่ือตัวช้ีวัด    :   รอยละของผูเขารับการฝกอบรมท่ีผานตามเกณฑท่ีกําหนด 
ชื่อโครงการ    :   โครงการฝกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตรผานระบบอินเตอรเน็ตสวนกลาง (BMA GIS-Online) (กสศ.)  

 ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙) 

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.ดําเนินการขออนุมัติโครงการและรายละเอียด
คาใชจายโครงการ 

10 10             

๒.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการฝกอบรม 
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรคณะเจาหนาท่ีดําเนินการ
ฝกอบรมและคณะกรรมการรับ-สงและเก็บรักษาเงิน 

5 15             

3. จัดประชุมและกําหนดหลักสูตรฯ 5 20             
4. ประสานและขออนุมัติวิทยากรผูเช่ียวชาญดานระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรจากภาครัฐและภาคเอกชน 

5 25             

5. ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของสงรายช่ือขาราชการเขา
รับการฝกอบรมและจัดทําคําสั่งใหขาราชการเขารับการ
ฝกอบรม 

10 35             

6. ขออนุมัติเงินประจํางวด 5 40             
7. ขออนุมัติเงินยืมทดรองราชการ 5 45             
8. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการฝกอบรม 5 50             
9. จัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรมและแบบประเมินผล 10 60             
10. ดําเนินการฝกอบรม 20 80             
11. รวบรวมเอกสารเพ่ือดําเนินข้ันตอนการเบิกจายเงิน 5 90             
12. จัดทําวุฒิบัตรใหแกผูผานเกณฑการฝกอบรมฯ 5 95             
13. รายงานการประเมินผลการฝกอบรม 10 100             

รวม 13 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             

๑๐๘ 
 



 
 
2 ข 16/3 
ช่ือตัวช้ีวัด    :   รอยละของผูเขารับการฝกอบรมท่ีผานตามเกณฑท่ีกําหนด 
ชื่อโครงการ       โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบ ซอมแซม และบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน  (กบพ.)                                                                           

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน  
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 

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

1. วางแผน จัดเตรียม ประสานงาน เก่ียวกับหลักสูตร 
วิทยากร    

๑๐ ๑๐             

2. ขออนุมัติโครงการ แตงตั้งเจาหนาท่ีดําเนินโครงการ   ๑๐ ๒๐             

3. เวียนแจงหลักสูตร กําหนดการฝกอบรมไปยังหนวยงานตาง 
ๆ เพ่ือขอรายชื่อเขารับการฝกอบรม 

๑๐ ๓๐             

4. รวบรวมและสรุปรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมแตละรุน           ๑๐ ๔๐             

5. ขออนุมัติคําสั่งกรุงเทพมหานครใหเจาหนาท่ีกลุมเปาหมาย                 
เขารับการฝกอบรม                 

๑๐ ๕๐             

6. ดําเนินการฝกอบรม ประสานงานตามกําหนด                     ๔๐ ๙๐             

7. ประเมินผลการฝกอบรม                                                    ๑๐ ๑๐๐             

รวม ๗ ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐              

 
 
 

๑๐๙ 
 



 
 
2 ข 16/4 
ช่ือตัวช้ีวัด     :   รอยละของผูเขารับการฝกอบรมท่ีผานตามเกณฑท่ีกําหนด  
ช่ือโครงการ   :   โครงการอบรมการใชงานและดูแลระบบคอมพิวเตอรบนระบบเครือขายของกรุงเทพมหานคร (กบพ.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

   ป พ.ศ. 2557                                    ป พ.ศ. 2558 

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

1.  เตรียมการและขออนุมัติดําเนินการ 25 25             

2.  ดําเนินการกิจกรรม 25 50             

3.  ประเมินผลระหวางการดําเนินกิจกรรม 25 75             

4.  ประเมินผลหลังการดําเนินกิจกรรม 25 100             

รวม 4 ขั้นตอน  คิดเปนรอยละ 100 100              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๐ 
 



 
 
2 ข 16/5 
ช่ือตัวช้ีวัด    :   รอยละของผูเขารับการฝกอบรมท่ีผานตามเกณฑท่ีกําหนด  

ชื่อโครงการ  โครงการการใชโปรแกรม Open Source เพื่อการบริหารจัดการกระบวนการการทํางาน (Workflow Management) (กบพ.) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

    ป พ.ศ. 2557                                    ป พ.ศ. 2558 

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

1.  วางแผน จัดเตรียม ประสานงานเก่ียวกับหลักสูตรวิทยากร 5 5             

2.  ขออนุมัติโครงการ แตงตั้งเจาหนาท่ีดําเนินโครงการ 10 15             

3.  เวียนแจงหลักสูตร/กําหนดการฝกอบรมไปยังหนวยงานตาง ๆ  
     เพ่ือขอรายช่ือเขารับการฝกอบรม 

5 20    
 

        

4.  ขออนุมัติเบิกจายคาสมนาคุณวิทยากร 5 25             

5. ขออนุมัติเงินประจํางวด 5 30             

6. รวบรวมและสรุปรายช่ือผูเขารับการฝกอบรมแตละรุน 5 35             

7. ขออนุมัติคําสั่งกรุงเทพมหานครใหเจาหนาท่ีกลุมเปาหมายเขารับ 
     การฝกอบรม 

10 45      
 

      

8. ประสานวิทยากรใหการฝกอบรม 5 50             

9. ดําเนินการตามแผนการดําเนินการโครงการฝกอบรมท่ีกําหนด 40 90             

10. สรุปและประเมินผลโครงการฝกอบรม 5 95             

11. จัดทํารายงานประเมินผลโครงการเสนอผูบังคับบัญชา 5 100             

รวม 11 ขั้นตอน  คิดเปนรอยละ 100 100              

 

๑๑๑ 
 



 
2 ข 16/6 
ช่ือตัวช้ีวัด    :   รอยละของผูเขารับการฝกอบรมท่ีผานตามเกณฑท่ีกําหนด 
ช่ือโครงการ  โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอรแกขาราชการตามมติคณะรัฐมนตรี ( COM-๐๓) (กพพ.) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

     ป พ.ศ. 2557                                    ป พ.ศ. 2558 

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 แตงตั้งเจาหนาท่ีดําเนินโครงการ                              ๑๐ ๑๐             
๓. เวียนแจงหลักสูตร กําหนดการฝกอบรมสงใหหนวยงาน 
   ตาง ๆ        

๕ ๑๕             

๔. ขออนุมัติเบิกจายคาสมนาคุณวิทยากร                                   ๕ ๒๐             
๕. ขออนุมัติเงินประจํางวด                                                    ๕ ๒๕             
๖. รวบรวมและสรุปรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมแตละรุน                 ๕ ๓๐             
๗. ขออนุมัติคําสั่งกรุงเทพมหานครใหเจาหนาท่ีกลุมเปาหมาย 
    เขารับการฝกอบรม                

๑๐ ๓๕             

๘. ประสานวทิยากรใหการฝกอบรม                                          ๕ ๔๐             
๙. ดําเนินการตามแผนการดําเนินการโครงการฝกอบรม 
   ท่ีกําหนด       

๓๕ ๕๐             

๑๐. สรุปและประเมินผลโครงการฝกอบรม                                 ๕ ๙๐             
๑๑. จัดทํารายงานการประเมินผลโครงการฝกอบรมเสนอ                
      ผูบังคับบัญชาทราบ  

๕ ๙๕             

๑๒. จัดทําวุฒิบัตรสําหรับผูผานการฝกอบรมตามเกณฑ 
      ท่ีกําหนด        

๕ ๑๐๐             

รวม ๑๒ ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐              
 

๑๑๒ 
 



 
2 ข 16/7 
ช่ือตัวช้ีวัด    :   รอยละของผูเขารับการฝกอบรมท่ีผานตามเกณฑท่ีกําหนด 
ช่ือโครงการ    :   โครงการฝกอบรมระบบขอมูลและขายงานระบบคอมพิวเตอรของกรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS) (กพพ.)  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

     ป พ.ศ. 2557                                    ป พ.ศ. 2558 

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 แตงตั้งเจาหนาที่ดําเนินโครงการ                              ๑๐ ๑๐             

๓. เวียนแจงหลักสูตร กําหนดการฝกอบรมสงใหหนวยงานตาง ๆ        ๕ ๑๕             

๔. ขออนุมัติเบิกจายคาสมนาคุณวิทยากร                                   ๕ ๒๐             

๕. ขออนุมัติเงินประจํางวด                                                    ๕ ๒๕             

๖. รวบรวมและสรุปรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมแตละรุน                 ๕ ๓๐             

๗. ขออนุมัติคําสั่งกรุงเทพมหานครใหเจาหนาที่กลุมเปาหมายเขารับ 
     การฝกอบรม                

๑๐ ๓๕             

๘. ประสานวิทยากรใหการฝกอบรม                                          ๕ ๔๐             

๙. ดําเนินการตามแผนการดําเนินการโครงการฝกอบรมที่กําหนด       ๔๐ ๕๐             

๑๐. สรุปและประเมินผลโครงการฝกอบรม                                 ๕ ๙๐             

๑๑. จัดทํารายงานการประเมินผลโครงการฝกอบรมเสนอ           
ผูบังคับบัญชาทราบ  

๕ ๑๐๐             

๑๑๓ 
 



 
2 ข 16/8 
ช่ือตัวช้ีวัด    :    รอยละของผูเขารับการฝกอบรมท่ีผานตามเกณฑท่ีกําหนด  
ช่ือโครงการ    :    โครงการฝกอบรมการใชระบบงานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล (กพพ.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

    ป พ.ศ. 2557                                    ป พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. วางแผน จัดเตรียม ประสานงาน เก่ียวกับหลักสูตร วิทยากร          5 5             
2. ขออนุมัติโครงการ แตงตั้งเจาหนาท่ีดําเนินโครงการ                              10 10             
3. เวียนแจงหลักสูตร/กําหนดการฝกอบรมไปยังหนวยงาน 
ตาง ๆ เพ่ือขอรายชื่อเขารับการฝกอบรม        

5 15             

4. ขออนุมัติเบิกจายคาสมนาคุณวิทยากร                                   5 20             
5. ขออนุมัติเงินประจํางวด                                                    5 25             
6. รวบรวมและสรุปรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมแตละรุน                 5 30             
7. ขออนุมัติคําสั่งกรุงเทพมหานครใหเจาหนาท่ีกลุมเปาหมาย           
เขารับการฝกอบรม                

10 35             

8. ประสานวทิยากรใหการฝกอบรม                                          5 40             
9. ดําเนินการตามแผนการดําเนินการโครงการฝกอบรม 
ท่ีกําหนด       

40 50             

10. สรุปและประเมินผลโครงการฝกอบรม                                 5 90             
11. จัดทํารายงานการประเมินผลโครงการฝกอบรมเสนอ                
ผูบังคับบัญชาทราบ  

5 100             

รวม 11 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100               
 
 

๑๑๔ 
 



 
2 ข 17 
ช่ือตัวช้ีวัด    :   รอยละของจํานวนเคร่ืองที่สามารถสํารวจขอมูลคุณสมบัติเฉพาะ (ผลลัพธ)   

ชื่อโครงการ    :   โครงการจัดทําฐานขอมูลคุณสมบัติเฉพาะเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงเพื่อสนับสนุนการใหบริการแกไขปญหาระบบคอมพิวเตอรของกรุงเทพมหานคร (กบพ.) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

    ป พ.ศ. 2557                                    ป พ.ศ. 2558 

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

1.  จัดเตรียมการและขออนุมัตโิครงการ 10 10 
            

2.  ประสานและขอสําเนาขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 10 20             

3.  วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาฐานขอมูลเพ่ือใชเปนแนวทางในการ
บริการจัดการการจัดเก็บขอมูลของระบบ 

20 40    
 

        

4.  ติดตั้งโปรแกรมท่ีเครื่องแมขาย (Server) ของกองบริการระบบ
คอมพิวเตอร เพ่ือสนับสนุนการใหบริการแกเจาหนาท่ีของสํานักและ
สํานักงานเขตตาง ๆ 

10 50     

 

       

5. ออกหนังสือเวียนแจงหนวยงานและมอบหมายใหเจาหนาท่ีของ
หนวยงานตาง ๆ สามารถดาวนโหลดโปรแกรมไปใชงานไดทันที (ไมตอง
ติดตั้งโปรแกรม) และอัพโหลดขอมูลมายังเครื่องแมขายกองบริการ
ระบบคอมพิวเตอร 

30 80 

       

 

    

6. สรุปรายงานผลการดําเนินการ 10 90             

7. จัดทํารายงานเสนอผูบริหาร 10 100             

รวม 4 ขั้นตอน  คิดเปนรอยละ 100 100              

 
 
 
 
 

๑๑๕ 
 



 
2 ข 18 
ช่ือตัวช้ีวัด    :   จํานวนคร้ังในการจัดทําและเผยแพรเอกสารในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส (ผลผลิต) 

ชื่อโครงการ  กิจกรรมการจัดทําวารสารไมโครวิชั่น (กบพ.) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ 

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

    ป พ.ศ. 2557                                    ป พ.ศ. 2558 

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

1.  วางแผน จัดเตรียม ประสานขอบทความ 30 30             

2.  จัดรูปแบบ รูปเลม ปกและตรวจสอบบทความ 50 80             

3.  ขอความเห็นชอบในการจัดทํารูปเลมและบทความในรูปแบบ 
     อิเล็กทรอนิกส 

10 90     
 

 
 

  
 

  

4.  จัดทําหนังสือเวียนแจงหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 10 100             

รวม 4 ขั้นตอน  คิดเปนรอยละ 100 100              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๖ 
 



 
2 ค ๑/1 
ชื่อตัวชี้วัด รอยละของ ผูไดรับทราบขอมูลสถิติ กทม. มีความพึงพอใจ 
ชื่อกิจกรรม เผยแพรขอมูลสถิติพ้ืนฐานของ กทม.ทางเว็บไซตของกรุงเทพมหานคร (กยบ.) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความ 
กาวหนา
โครงการ 
(รอยละ) 

      ป พ.ศ. 2557                                       ป พ.ศ. 2558 

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. นําขอมูลสถิติพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานครท่ี
รวบรวมและประมวลผลมาจัดรูปแบบเพ่ือให
เหมาะสมตอการเผยแพรในเว็บไซตของ
กรุงเทพมหานคร (เว็บไซตของ สยป.) 

๓๐ ๓๐ 

        

 

   

๒. ออกแบบ หนาเว็บเพจหลักท่ีจะนําขอมูลสถิติ
พ้ืนฐานกรุงเทพมหานครเผยแพร 

๑๐ ๔๐ 
        

 
   

๓. ดําเนินการ Link ขอมูลสถิติกรุงเทพมหานคร ๑๐ ๕๐             
๔. ตรวจสอบความถูกตองของเว็บเพจและข้ันตอน
ในการเขาคนหาขอมูล 

๑๐ ๖๐ 
        

 
   

๕. นําเว็บเพจหลักขอมูลสถิติพ้ืนฐาน กทม. ท่ีจัดทํา
ไวเผยแพรโดยใชโปรแกรม FileZilla Client บน
เว็บไซตของ สยป. กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ 

๒๐ ๘๐ 
        

 
   

๖. ตรวจสอบความถูกตองโดยเขา 
Url : http//office.bangkok.go.th/pipd        
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

๑๐ ๙๐ 
        

 
   

๗. ประเมินผลความพึงพอใจจากผูรับบริการ ๑๐ ๑๐๐             
รวม ๗  ข้ันตอน ๑๐๐              

 

๑๑๗ 
 



 
2 ค ๑/2 
ชื่อตัวชี้วัด รอยละของ ผูไดรับทราบขอมูลสถิติ กทม. มีความพึงพอใจ 
ชื่อกิจกรรม จัดทําหนังสือสถิติประจําปของกรุงเทพมหานคร (กยบ.) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความ 
กาวหนา
โครงการ 
(รอยละ) 

     ป พ.ศ. 2557                                        ป พ.ศ. 2558 

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/กําหนดเปาหมาย การรวบรวมขอมูล
สถิติพ้ืนฐานตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร พรอมท้ัง
พิจารณาขอมูลท่ีตองการจัดเก็บและวินิจฉัย
ประโยชน ความสําคัญของขอมูลท่ีจะนําไปใช 

๑๐ ๑๐             

๒. ประสานหนวยงานท้ังภายในและภายนอก
กรุงเทพมหานครท่ีเก่ียวของ เพ่ือขอรับขอมูลปฐม
ภูมิ                                                  

๑๐ ๒๐             

๓. รวบรวมขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกกรุงเทพมหานคร       

๑๐ ๓๐             

๔. พิจารณาคัดเลือกขอมูลเพ่ือใหไดขอมูลท่ีดีและ
สามารถนํามาใชประโยชนไดตามเปาหมายและ
จัดแยกขอมูลตามยุทธศาสตรหลักแตละดานของ
กรุงเทพมหานคร                             

๑๐ ๔๐             

๕. จัดแยกขอมูลแตละดานเพ่ือออกแบบและระบุ
รูปแบบการนําเสนอขอมูลใหเหมาะสมและสะดวก
ตอการคนหาขอมูลในหนังสือ                                            

๑๐ ๕๐             

 
 

๑๑๘ 
 



 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความ 
กาวหนา
โครงการ 
(รอยละ) 

     ป พ.ศ. 2557                                        ป พ.ศ. 2558 

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. พัฒนารูปแบบการนําเสนอขอมูลในแบบตาง ๆ 
เพ่ือความชัดเจนและสะดวกตอการนําไปใช พรอม
ท้ังบันทึกขอมูลตามรูปแบบการนําเสนอขอมูลท่ี
กําหนดไว 

๑๐ ๖๐ 

      

 

     

๗. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและความ
เหมาะสมของรูปแบบการนําเสนอ 

๑๐ ๗๐ 
      

 
     

๘. ออกแบบปก รูปเลมและสวนประกอบตาง ๆ 
เพ่ือเปนตนฉบับในการจัดพิมพหนังสือ พรอม
ประสานโรงพิมพเพ่ือจัดพิมพหนังสือ 

๑๐ ๘๐ 
      

 
     

๙. รวบรวมรายชื่อหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเผยแพร
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานครและดําเนินการ
เผยแพร 

๑๐ ๙๐ 
        

 
   

๑๐. ประเมินผลความพึงพอใจจากผูรับบริการ ๑๐ ๑๐๐             
รวม ๑๐ ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐              

 
 
 
 
 
 

๑๑๙ 
 



 
 
2 ค 2 
ช่ือตัวช้ีวัด รอยละความสําเร็จในการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครท่ีมีตอการบริหารตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 1  

ช่ือโครงการ โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครท่ีมีตอการบริหารตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร  (กยบ.) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน

ของ

ข้ันตอน 

(รอยละ) 

ความกาวหนา

โครงการ 

(รอยละ) 

ป 2558 ป 2559 

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. 

1. ประสานและรวบรวมขอมูลตาง 

ๆ เรื่องท่ีจะดําเนินการสํารวจ  
3 3 

                 

2. วางแผนและดําเนินการรวมกับท่ี

ปรึกษาโครงการฯ ดําเนินการ

เก่ียวกับการจัดทําแบบสอบถาม 

เพ่ือใหตรงตามวัตถุประสงค 

5 8 

                 

3. สนับสนุนท่ีปรึกษาโครงการฯ 

เก่ียวกับขอมูลตาง ๆ ของ 

กรุงเทพมหานคร เอกสารอางอิง 

และหนังสือชี้แจงตาง ๆ เพ่ือ

ดําเนินการเก่ียวกับการเก็บขอมูลใน

การสํารวจ พรอมท้ังกํากับ ดูแล  

2 10 

                 

๑๒๐ 
 



 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน

ของ

ข้ันตอน 

(รอยละ) 

ความกาวหนา

โครงการ 

(รอยละ) 

ป 2558 ป 2559 

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. 

4. ท่ีปรึกษาโครงการดําเนินการ

สํารวจขอมูลโดยใชตัวอยางซํ้าและ

สัมภาษณกลุมแบบเจาะจง ครั้งท่ี ๑ 

10 20 

                 

5. ตรวจสอบผลการวิเคราะห ครั้งท่ี 

๑ จากท่ีปรึกษาโครงการฯ 3 23 
                 

6. ท่ีปรึกษาสงรายงานสรุปประเด็น

และวิเคราะหผลการสํารวจ ในครั้งท่ี 

1 จํานวนไมนอยกวา 120 เลม 

2 25 

                 

 

* ความกาวหนาโครงการรอยละ 25 จะเทากับรอยละ 100 ของการสํารวจครั้งท่ี 1 ท่ีระบุเปนตัวชี้วัดในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 
 
 

๑๒๑ 
 



 
 
2 ค 3  
ช่ือตัวช้ีวัด    :   รอยละของความสําเร็จในการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) 

ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (กยบ.เปนผูรับผิดชอบหลัก และกยม.กยล.กยภ.กยค.กสศ.เปนผูรับผิดชอบรวม) 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เน้ืองาน 

รายขั้นตอน 

(รอยละ) 

คิดความกาวหนา

โครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

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. ต.ค. 

ขั้นตอนที่ ๑  ติดตามความกาวหนาฯ   30 30               

ขั้นตอนที่ 2  รายงานความกาวหนา คร้ังที่ 1 20 50               

ขั้นตอนที่ 3  ติดตามความกาวหนาฯ  30 80               

ขั้นตอนที่ 4 รายงานความกาวหนา คร้ังที่ 2 20 100               

รวม  4  ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100  100                

๑๒๒ 
 



 
 
2 ค 4 
ชื่อตัวชี้วัด    :      รอยละคําขอท่ีไดรับการศึกษาวิเคราะห และพิจารณาความเปนไปได/ความเหมาะสมไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม  
                       การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช (ผลผลิต) 
ชื่อกิจกรรม    :    กิจกรรมการศึกษา วิเคราะหและพิจารณาความเปนไปได/ความเหมาะสมในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (กพพ.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ เนื้องาน
ของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิด
ความกาวห
นาโครงการ 
(รอยละ) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

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. รับคําขอจากหนวยงาน  
๒. ผูบังคับบัญชาสั่งการเสนอคณะกรรมการ 
   พิจารณาความเหมาะสมการนําเทคโนโลยี 
   สารสนเทศมาประยุกตใชและคณะกรรมการ 
   กําหนดมาตรการแนวทางและกรอบงบประมาณ 
   จนไดขอยุติ  
๓. มีหนังสือตอบกลับแกหนวยงาน/สวนราชการฯ  
๔. รายงานผูบังคับบัญชาทราบ  

๑๐ 
๗๐ 

 
 
 

๑๐ 
๑๐ 

 
 
 

 
 

๑๐ 
๘๐ 

 
 
 

๙๐ 
๑๐๐ 

 
 
 
 

            

รวม ๔ ข้ันตอน คิดเปน ๑๐๐              
 
 

๑๒๓ 
 



 
 
2 ค 5 
ช่ือตัวช้ีวัด    :      รอยละของจํานวนปญหาการใชงานระบบโปรแกรมประยุกตระบบงานตางๆ ท่ีไดรับการแกไข 
ช่ือโครงการ  :      การแกไขปญหาการใชงานระบบโปรแกรมประยุกตระบบงานตางๆ ตามท่ีหนวยงาน/สวนราชการ มีหนังสือขอแกไข  (กพพ.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ เนื้องาน
ของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิด
ความกาวหนา

โครงการ 
(รอยละ) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

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

๑. หนวยงาน/สวนราชการมีหนังสือแจงขอแกไข 
   ปญหาการใชงานระบบโปรแกรมประยุกต 
๒. เจาหนาท่ี กพพ. ตรวจสอบและวิเคราะหปญหา 
   การใชงาน 
๓. เจาหนาท่ี กพพ. ทําการแกไขปญหา  
๔. กพพ. มีหนังสือตอบกลับแกหนวยงาน/สวน 
   ราชการฯ 

๒๕ 
๒๕ 

 
 

๓๐ 
๒๐ 

 

๒๕ 
๕๐ 

 
 

๘๐ 
๑๐๐ 

 

            

รวม ๔ ข้ันตอน คิดเปน ๑๐๐              

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒๔ 
 



 
 
   2 ค 6 
   ช่ือตัวช้ีวัด    :      รอยละของจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีสามารถแกไขและใชงานได  (ผลลัพธ) 
   ชื่อโครงการ   :      กิจกรรมการใหบริการซอมแซมและบํารุงรักษาไมโครคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง (กบพ.) 
    

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน  
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

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

1. หนวยงานสงหนังสือแจงซอมพรอมเครื่องคอมพิวเตอรท่ี 
    ขัดของท่ี กบพ. หรือหนวยงานแจงซอมทางโทรศัพท 

๒๕ ๒๕             

2.  เจาหนาท่ี กบพ. ดําเนินการตรวจสอบและแกไขขอขัดของ 
 

๓๕ ๖๐             

3. แจงหนวยงานรับเครื่องคอมพิวเตอรท่ีดําเนินการซอม 
    เรียบรอยแลว 

20 80 
 

            

4. รายงานผูบังคับบัญชาทราบผลการซอม 
 

20 100             

     รวม ๔ ข้ันตอน คิดเปน รอยละ  ๑๐๐ 
 

๑๐๐              

 
 
 
 
 
 
 

๑๒๕ 
 



 
 
   2 ค 7 
   ช่ือตัวช้ีวัด    :     ระดับการทํางานดานคอมพิวเตอรแมขายขัดของตอเดือน (เฉลี่ย/เดือน)  
   ชื่อโครงการ   :     กิจกรรมควบคุมดูแล ซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (กคพ.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน  
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

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

1. ควบคุมดูแลซอมบํารุงรักษาเครื่องฯ ประจําเดือน ต.ค.57 8.33 8.33             
2. ควบคุมดูแลซอมบํารุงรักษาเครื่องฯ ประจําเดือน พ.ย.57 8.33 16.66             
3. ควบคุมดูแลซอมบํารุงรักษาเครื่องฯ ประจําเดือน ธ.ค.57 8.33 25.00             
4. ควบคุมดูแลซอมบํารุงรักษาเครื่องฯ ประจําเดือน ม.ค.58 8.33 33.33             
5. ควบคุมดูแลซอมบํารุงรักษาเครื่องฯ ประจําเดือน ก.พ.58 8.33 41.66             
6. ควบคุมดูแลซอมบํารุงรักษาเครื่องฯ ประจําเดือน มี.ค.58 8.33 50.00             
7. ควบคุมดูแลซอมบํารุงรักษาเครื่องฯ ประจําเดือน เม.ย.58 8.33 58.33             
8. ควบคุมดูแลซอมบํารุงรักษาเครื่องฯ ประจําเดือน พ.ค.58 8.33 66.66             
9. ควบคุมดูแลซอมบํารุงรักษาเครื่องฯ ประจําเดือน มิ.ย.58 8.33 75.00             
10. ควบคุมดูแลซอมบํารุงรักษาเครื่องฯ ประจําเดือน ก.ค.58 8.33 83.33             
11. ควบคุมดูแลซอมบํารุงรักษาเครื่องฯ ประจําเดือน ส.ค.58 8.33 91.66             
12. ควบคุมดูแลซอมบํารุงรักษาเครื่องฯ ประจําเดือน ก.ย.58 8.33 100.00             

รวม 12 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ  100              
 
 
 

๑๒๖ 
 



 
 
    2 ค 8 
    ช่ือตัวช้ีวัด    :     รอยละพึงพอใจของผูรับบริการเชื่อมโยงเว็บไซต 
    ชื่อโครงการ   :     กิจกรรมการเชื่อมโยงเว็บไซตกรุงเทพมหานคร (www.bangkok.go.th) (กคพ.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน  
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

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

1. ดําเนินการใหบริการเชื่อมโยงเว็บไซตกรุงเทพมหานครกับ
เว็บไซตหนวยงานอ่ืน เชน หนวยงานภายในและหนวยงาน
ภายนอกท่ีไดรองขอรับบริการ 

80 80             

2. มีหนังสือตอบกลับแกหนวยงานท่ีรองขอรับบริการ 5 85             
3. สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 15 100             

รวม 3 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒๗ 
 

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


 
 
2 ค 9 
ช่ือตัวช้ีวัด    :   จํานวนเอกสาร/หนังสือท่ีเผยแพร (ผลผลิต) 

ชื่อกิจกรรม     :   กิจกรรมจัดทําวารสารของสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล (กยม. และทุกสวนราชการใน สยป.) 

 
หมายเหตุ การรวบรวมบทความเพ่ือจัดพิมพ จะแบงเปน ๓ งวด  
    งวดท่ี 1 ระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม 
    งวดท่ี 2 ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 
             งวดท่ี 3 ระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เน้ืองาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

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. ต.ค. 

ขั้นตอนที่ ๑ แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําวารสาร 10 10               

ขั้นตอนที่ 2 จัดประชุมกําหนดรูปแบบวารสาร 20 30               

ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการจางเพื่อจัดพิมพวารสาร 20 50               

ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมบทความเพื่อจัดพิมพ โดยแบง 
                เปน 3 งวด 
 

30 80               

ขั้นตอนที่ 5 รวมรวมเอกสารสําหรับการเบิกจาย 20 100               

รวม 5 ขั้นตอน คิดเปน 100                

๑๒๘ 
 



 
 
2 ค 10 
 

ตัวช้ีวัด : รอยละของความพึงพอใจในการใชขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรแกหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80) 
ชื่อโครงการ : กิจกรรมการใหบริการและสนับสนุนขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรแกหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กสศ.)  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ
ข้ันตอน (รอย

ละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

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

1. จัดเตรียมขอมูลเชิงพ้ืนท่ี แผนท่ีฐานเชิงรหัส ( Basemap) 
และขอมูลเฉพาะดาน (Thematic Data) 

10 10             

2. ปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตองและทันสมัย และจัดทําขอมูล
ใหอยูในรูปแบบของ Shape file แผนท่ีสําเร็จรูปและ Map 
Service ใหระบบงานผานระบบอินเตอรเน็ต 

40 50             

3.เผยแพรขอมูลในรูปแบบของ Shape File แผนท่ีสําเร็จรูป
ผานระบบ GIS Online และ Map Service ใหระบบงานผาน
ระบบอินเตอรเน็ต 

30 80             

4. ประเมินผลความพึงพอใจของผูมาใชบริการ 20 100             
รวม 4 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             

 
 
 
 
 
 
 

๑๒๙ 
 



 
 
 
2 ง 1 
ช่ือตัวช้ีวัด    :     รอยละของผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับแผนฯ และสามารถแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติได 
ชื่อโครงการ   :     โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจในการนําแผนการเขาสูประชาคมอาเซียนของกรงุเทพมหานคร ในป ๒๕๕๘ ไปสูการปฏิบัติ (กยม.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องาน

ของข้ันตอน  
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

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

1. เตรียมการและขออนุมัติดําเนินโครงการฯ 
 

10 10             

2. แตงตั้งคณะทํางานท่ีเก่ียวของ 
 

10 20             

3. ดําเนินงานเตรียมการอบรมฯ ตามโครงการ ฯ  
 

30 50             

3. ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

20 70             

4. ประเมินผลการดําเนินโครงการ 
 

20 90             

5. รายงานผลตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ 
 

10 100             

รวม ๕ ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100              

 
 

๑๓๐ 
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