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ค ำน ำ 

 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีภารกิจที่มีความส าคัญต่อการก าหนดทิศทางในการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสริมสร้างดุลยภาพในการ
พัฒนาทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
บริบทของการเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ด้วยการจัดท าแผนระยะยาวเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนา
กรุงเทพมหานครในอนาคต ระยะ ๒๐ ปี ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร
โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนั้น ยังสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 77 หน่วยงาน จัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานเป็นการเชื่อมโยงให้การบริหารและการปฏิบัติ
ราชการของกรุงเทพมหานครอยู่ในระบบเดียวกันเพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพในการด าเนินภารกิจขององค์กร 
“กรุงเทพมหานคร” 

 ดังนั้น การปฏิบัติราชการของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9            
ด้านแผนจะมุ่งเน้นการน าแผนต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ 
ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕60) แผนการบริหารราชการกรุงเทพเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ และ
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 และการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรภายในส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผลเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นศูนย์กลางใน
ประชาคมอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับนโยบาย แผน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครและการให้บริการ
ประชาชนรองรับการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บน
พ้ืนฐานของการเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนและมุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชียในปี 2575 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย เปูาหมาย การจัดท า

และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน รวมทั้งการแปลงนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การประสานแผนปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผน 
และเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการการให้บริการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรุงเทพมหานคร  

ช่วงกลางปี 2557  สถานการณ์ทางการเมืองได้คลี่คลายลง ท าให้เกิดเสถียรภาพทางเมือง ส่งผลต่อ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากภาวะความขัดแย้งทางการเมืองเริ่มฟ้ืนตัวขึ้น สภาพสังคมเข้าสู่ภาวะปกติ นโยบายของ
รัฐบาลที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกด้านเพ่ือเร่งฟ้ืนฟูสภาพเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนให้ความส าคัญ   
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘  กรุงเทพมหานครจึงต้องด าเนินการในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี        
(พ.ศ. 2556-2575) แผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2560 และแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. 2559 เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารและปฏิบัติงาน ดังนั้น การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล จึงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกรอบ
แผนดังกล่าวและการประเมินสถานการณ์ในอนาคต 

ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลในฐานะหน่วยงานหลักที่มีความส าคัญต่อการก าหนดทิศทางการ
พัฒนากรุงเทพมหานคร การติดตามประเมินผลการพัฒนาในมิติต่าง ๆ และการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งมีส่วนผลักดันให้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครและการ
ให้บริการประชาชน และสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและ
การให้บริการประชาชน จึงได้ก าหนดพันธกิจ วัตถุประสงค์ และเปูาหมายในการปฏิบัติราชการของส านัก -
ยุทธศาสตร์และประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ดังนี้ 

พันธกิจ 
๑. พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ 
๒. สนับสนุนระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศส่วนกลาง 
๓. นโยบายและการบริหารงานส่วนกลางสามารถสนับสนุนให้การด าเนินงานของส านักโดยองค์รวม

ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือพัฒนาระบบการก าหนดทิศทางการพัฒนา การวางยุทธศาสตร์ และมาตรการด าเนินงาน       
ซึ่งผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการวางแผน การจัดสรรทรัพยากร การติดตามและประเมินผลการบริหาร
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         ๒. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใช้ในการ
บริหารและจัดบริการให้แก่ประชาชน 

 ๓.  เพ่ือสร้างกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารงานส่วนกลางสามารถสนับสนุนให้การด าเนินงาน
ของส านักโดยองค์รวมประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 



๒ 
 

 
เป้าหมายหลัก 

๑. กรุงเทพมหานครมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖1 เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติ-
ราชการของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. กรุงเทพมหานครมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมุ่งสู่องค์กรชั้นเลิศด้านการบริการ              
(Best Service Organization) ด้วยบริการอิเล็กทรอนิกส์  

3. ข้าราชการของกรุงเทพมหานครมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ             
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารหรือปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ 

4. ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีการพัฒนาองค์กร และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ        
และคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

 
สรุปภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2559 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

1. ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี    
พ.ศ. ๒๕๕9 ตอบสนองแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ดังนี้ 

   ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหารจัดการ  
   1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก 

2 กลยุทธ์ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 8 ตัวชี้วัด มีโครงการสนับสนุน จ านวน 6 
โครงการ และกิจกรรมสนับสนุน จ านวน 5 กิจกรรม แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ จ านวน 6 โครงการ 
วงเงิน 16,757,150.- บาท และเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ จ านวน 5 กิจกรรม มีโครงการส าคัญ ๆ   
เช่น โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2561 และโครงการจัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2563) เป็นต้น 

    1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก 2 กลยุทธ์  
ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 8 ตัวชีว้ัด มีโครงการสนับสนุน จ านวน 6 โครงการ        
และกิจกรรมสนับสนุน จ านวน 2 กิจกรรม แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ จ านวน 6 โครงการ วงเงิน 
97,913,800.- บาท และกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ จ านวน 2 กิจกรรม มีโครงการส าคัญ ๆ เช่น โครงการ
คลังข้อมูลกลางกรุงเทพมหานคร (BMA Data Warehouse) ระยะที่ 2 และ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (BMA HELP DESK) เป็นต้น 

2. ภารกจิประจ าที่หน่วยงานด าเนินการเพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕9 และ/หรือตอบสนองวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหาร
จัดการ ดังนี้ 

    2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มหานครประชาธิปไตย ประเด็นยุทธศสตร์ที่ 5.3  การกระจาย
อ านาจสู่ประชาชน ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 1 ตัวชี้วัด มีกิจกรรมสนับสนุน จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการ
เข้าร่วมกับคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะท างานฯ/ระดับรัฐบาลและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจที่ถ่ายโอนเพ่ือรรับมอบแนวทางการด าเนินงานหรือติดตามความคืนหน้าที่เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 

   2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์หลัก 
3 กลยุทธ์ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 4 ตัวชี้วัด มีโครงการสนับสนุน จ านวน 1 
โครงการ และกิจกรรมสนับสนุน จ านวน 4 กิจกรรม แยกเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ จ านวน 2 
โครงการ/กิจกรรม วงเงิน 5,979,500.- บาท และกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ จ านวน 3 กิจกรรม             
มีโครงการ/กิจกรรมส าคัญ ๆ เช่น โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อ   
การบริหารตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร และกิจกรรมติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 
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    2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์หลัก 5 กลยุทธ์

ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 9 ตัวชีว้ัด มีโครงการสนับสนุน จ านวน 7 โครงการ/
กิจกรรมสนับสนุน 8 กิจกรรม เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ จ านวน 7 โครงการ วงเงิน 1,459,000.-บาท
เป็นกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ จ านวน 1 กิจกรรม วงเงิน 420,000.- บาท  และเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช้
งบประมาณ จ านวน 7 กิจกรรม มีโครงการ/กิจกรรมส าคัญ ๆ เช่น โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร โครงการอบรมการใช้งานและดูแลระบบคอมพิวเตอร์บนระบบ
เครือข่ายของกรุงเทพมหานคร และกิจกรรมการจัดท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร             
เพ่ือประชาคมเมือง เป็นต้น 

3. ภารกิจ (เชิงยุทธศาสตร/์ประจ า) ที่หน่วยงานด าเนินการเพ่ือสนับสนุนนโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ประเทศหรือแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย  กลยุทธ์หลกั ขับเคลื่อนแผน      
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานครในปี 2558 มี กิจกรรมสนับสนุน จ านวน 1 กิจกรรม ไม่ใช้
งบประมาณ ได้แก่ กิจกรรมการติดตามและรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
กรุงเทพมหานคร 

4. ภารกิจสนับสนุนมิติที่ ๒-๔ ประกอบด้วย ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก 8 กลยุทธ์ ตัวชี้วัด        
กลยุทธ์ 13 ตัวชี้วัด มีโครงการ/กิจกรรมรองรับจ านวน 12 โครงการ/กิจกรรม ไม่ใช้งบประมาณ ดังนี้ 

   4.1 กลยุทธ์หลัก พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล           
และกิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนของทุกส่วนราชการ 

   4.2 กลยุทธ์หลัก พัฒนาระบบการให้บริการ ตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ
ให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) 

   4.3 กลยุทธ์หลัก พัฒนาแหล่งข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด 
จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ในส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

   4.4 กลยุทธ์หลัก พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการสร้างบรรยากาศการท างานที่มี
ความสุข ตัวชี้วัด 1 ตัวชีว้ัด จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการด าเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการ
ท างานของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

   4.5 กลยุทธ์หลัก พัฒนาการเบิกจ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจ าปีให้รวดเร็วเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
เบิกจ่ายเงิน ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ความส าเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน และความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 

   4.6 กลยุทธ์หลัก พัฒนาการจัดท างบการเงินของกรุงเทพมหานคร ตัวชี้วัด 2 ตัวชีว้ัด             
จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการบันทึกรายการบัญชีและการจัดท างบการเงินของส านักยุทธศาสตร์-    
และประเมินผล และกิจกรรมการจัดท าบัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

   4.7 กลยุทธ์หลัก ปรับปรุงกระบวนการบริหารราชการประจ าให้เก้ือหนุนต่อการน ายุทธศาสตร์     
และแผนงานด้านต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ ตัวชี้วัด 1 ตัวชีว้ัด จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่ โครงการการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้วยระบบ Lean 

   4.8 กลยุทธ์หลัก พัฒนามาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรกรุงเทพมหานคร              
ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต     
และประพฤติมิชอบของบุคลากรในส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล และกิจกรรมการจัดท าระบบบริหาร    
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
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สาระของแผน 
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บทที่ ๑  
สภาพทั่วไป การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ 

 
สภาพทั่วไป 
 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย เปูาหมาย การจัดท า
และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน รวมทั้งการแปลงนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การประสานแผนปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผล และเป็นศูนย์กลางในการ
บริหารจัดการ การให้บริการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร แบ่งส่วนราชการ
ภายในเป็น ๑๐ ส่วนราชการ ประกอบด้วย ส านักงานเลขานุการ กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ กองยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์  กองควบคุมระบบ
คอมพิวเตอร์ กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ และกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีอัตราก าลัง ๒๘๒ ต าแหน่ง มี
บุคลากรครองต าแหน่งในปัจจุบันจ านวน 265 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม ๒๕๕๗) ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 313.97 ล้านบาท  
 
การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ 
 ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครมุ่งสู่การเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ด้วยการ “รวมพลังคนรักกรุงเทพฯ ร่วมสร้างกรุงเทพฯ” ให้เป็น (๑) มหานครแห่งความปลอดภัย (๒) มหานคร
แห่งความสุข (๓) มหานครสีเขียว (๔) มหานครแห่งการเรียนรู้ (๕) มหานครแห่งโอกาสของทุกคน และ (๖) 
มหานครแห่งอาเซียน และเพ่ือผลักดันให้การด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลต้องให้ความส าคัญเกี่ยวกับการประเมินผลการด าเนินการ (โครงการ/กิจกรรม)  
ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แก่  

๑. การด าเนินการตามมาตรการเร่งด่วน ๑๐ มาตรการ ดังนี้ 
 ๑.๑  ติดตั้งกล้อง CCTV  ทุกถนน ทุกซอย เพิ่มอีก ๒๐,๐๐๐ ตัว และติดตั้งไฟส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยง
อีก ๒๐,๐๐๐ ดวง 
 ๑.๒  จัดตั้งอาสาสมัครชุมชนเฝูาระวังภัยและยาเสพติด 
 1.๓  ปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟูา BTS อ่อนนุช-แบริ่ง และสะพานตากสิน-บางหว้า เหลือ ๑๐ บาท    
และรถ BRT เหลือ ๕ บาท 
 1.๔  โรงรับจ าน า กทม. รับจ าน าดอกเบี้ย ๑ สลึง ๕,๐๐๐ บาทแรก 
 1.๕  เพ่ิมทักษะอาชีพ พร้อมสอนภาษาอังกฤษ จีน มลายู ฟรีเพื่อเพ่ิมรายได้ ๒๐๐,๐๐๐ คน 
 1.๖  ปรับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเป็นลูกจ้างชั่วคราว    
และเพ่ิมเงินเดือนปริญญาตรีเป็น ๑๕,๐๐๐ บาท ปวส. ๑๐,๐๐๐ บาท และ ปวช. ๘,๖๐๐ บาท 
 1.๗  เพ่ิมจุดบริการพิเศษงานทะเบียนราษฎรในห้างสรรพสินค้า และขยายเวลาให้บริการถึง ๒๒.๐๐ น. 
 1.๘  ฟรี Hi-Speed Wi-Fi ๔ MB ๕,๐๐๐ จุด 
 1.๙   เพ่ิมบริการเก็บขยะไม่ให้ตกค้างในตรอก ซอย 
 1.๑๐ เพ่ิมแท็กซี่เพ่ือคนพิการและผู้สูงอายุ ๑๐๐ คัน 
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          2. การด าเนินการตามนโยบาย “รักกรุงเทพฯ ร่วมสร้างกรุงเทพฯ” 6 นโยบาย  
         1) การท าให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยเพิ่มข้ึน ด้วยการขยายเครือข่าย 

กล้อง CCTV จ านวน 50,000 ตัว โดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายเอกชน 200,000 ตัว การติดตั้งไฟส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์น าร่อง 10 เส้นทางริมคลองและสถานที่เอกชนที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันการขยายโครงการ 
“ชุมชนร่วมใจ ระวังภัยยาเสพติด” ครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติเร่งด่วน (OEM) 
เพ่ือปูองกัน แจ้งเตือน ลดความเสียหายจากอัคคีภัย อุทกภัยและแผ่นดินไหว การเพ่ิมประสิทธิภาพดับเพลิง
อาคารสูง พร้อมชุดปฏิบัติการดับเพลิงขนาดเล็กส าหรับชุมชน และการสร้างเพ่ิมอุโมงค์ยักษ์ระบายน้ า 6 แห่ง 
พร้อมระบบตรวจสภาพและเตือนภัยน้ าท่วม 

   2) การท าให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความสุขมากขึ้น โดยด าเนินการ 
        2.1) ท าให้การเดินทางสะดวก การจราจรคล่องตัวยิ่งขึ้น ด้วยการเพ่ิมเส้นทางรถไฟฟูา  5 
เส้นทาง (Light Rail/Monorail) เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนทุกประเภทสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางรถไฟและ
ปรับปรุงถนนจุดตัดทางแยก ตรอก ซอย ทางลัด 100 สาย การเพ่ิมทางเลือกการเดินทางด้วยเรือโดยสาร   
เริ่มที่คลองภาษีเจริญ การเพ่ิม 30 เส้นทางจักรยาน เพ่ิมจักรยานให้เช่า 10,000 คันการเพ่ิมจุดจอดและจร 
(Park & Ride) 4 มุมเมืองและการตรวจสอบสภาพจราจรที่เป็นปัจจุบันฟรี ด้วยระบบ BMA Live Traffic 
Application  

        2.2) ท าให้ประชาชนมีสุขภาพดีมากขึ้น ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองโดย
การสร้างแรงจูงใจกรณีไม่ปุวยทั้งปีรับฟรี 1,000 บาท แถมตรวจสุขภาพฟรีการดูแลผู้สูงอายุครบวงจรการ
ยกระดับศูนย์ผู้สูงอายุใกล้บ้านการเพ่ิมบริการสุขภาพ 24 ชั่วโมง ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ ทุกพ้ืนที่และการสร้าง
ศูนย์กีฬาทันสมัยครบวงจร 4 มุมเมือง พร้อมยกระดับลานกีฬาเดิม 200 แห่ง 

     3) ท าให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียวด้วยการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวอีก5,000ไร่ พร้อม 
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ 10 แห่ง สร้างสวนลอยน้ าแห่งแรก สร้างสวนสุนัข (Dog Park) 4 มุมเมือง ส่งเสริม
การจัดสวนแบบอาคารสูง (Green Roof) และแนวก าแพงอย่างต่อเนื่องเพ่ิมระบบจัดการขยะที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่จัดเก็บ ขนถ่าย จนถึงเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานไฟฟูาด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและสะอาด
สร้างเพ่ิมโรงบ าบัดน้ าเสีย 5 แห่ง พร้อมวางแผนขยายการบ าบัดน้ าเสียครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯปรับภูมิทัศน์
ถนนสายหลัก น าสายไฟฟูาลงดิน 3 เส้นทาง ย้ายสายโทรศัพท์-เคเบิ้ลลงดินและสร้างห้องน้ าสาธารณะสะอาด
ครอบคลุมจุดเชื่อมต่อการเดินทางและพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
             4) ท าให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ โดยด าเนินการให้นักเรียนโรงเรียน 
ในสังกัด กทม.เรียนฟรี 20+1 “อ่ิมท้อง สมองดี มีวินัย โตไปไม่โกง”มีทักษะภาษาอังกฤษแข็งแรง พร้อมรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จัดกวดวิชาให้นักเรียน ม.3 และ ม. 6 ครบทุกโรงเรียน โดยสถาบันกวดวิชาชื่อดัง
ด าเนินการเพ่ือให้มีรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียน กทม. ในพ้ืนที่เดินทางไม่สะดวก ฟรี จัดให้บริการหมวกกันน็อค
ส าหรับนักเรียนโรงเรียน กทม. ส่งเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในการผลิตบัณฑิต สอน
หลักสูตรต่อเนื่องและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศส่งเสริมการเรียนรู้ ตามอัธยาศัยนอก
ห้องเรียน เปิดห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้มิติใหม่เพ่ิมจ านวนบ้านหนังสือ สร้างศูนย์เยาวชนมิติใหม่ส่งเสริมการอ่าน 
และเพ่ิมโรงเรียนรองรับนักเรียนความสามารถพิเศษ รวมถึงเด็กออทิสติก อีก 100 โรงเรียน 
              5) ท าให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งโอกาสของทุกคน โดยด าเนินการให้ภาคประชาชนร่วม
เสนอความคิดเห็นและตรวจสอบการบริหารของ กทม. ผ่านระบบ i-Bangkok ส่งเสริมความสามารถและความ
สนใจของคนรุ่นใหม่โดยสร้างโรงเรียนดนตรี และโรงเรียนกีฬาเปิดศูนย์กีฬามิติใหม่และ Extreme Sport       
4 มุมเมืองเปิดพ้ืนที่สร้างสรรค์ สร้างตลาดส าหรับคนรุ่นใหม่ Young Designer Market ทั้งแบบถาวร และ
แบบครั้งคราว และเปิดเว็บไซต์เพ่ือคนรุ่นใหม่ ขยายช่องทางสื่อสารงานสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้ทุกคนทุกกลุ่ม 
ได้พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ฝึกอาชีพ เรียนคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ จีน และมาลายู ฟรี และขยายปริมาณ
และมูลค่าเศรษฐกิจภาคกลางคืน เช่น การขนส่งและกระจายสินค้าและการท่องเที่ยว 
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              6) ท าให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งอาเซียนด้วยการเปิดโอกาสและส่งเสริมอาชีพ 
ในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลเพ่ิมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงอนุรักษ์
ทั้งฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี จัดตั้งศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนจัดตั้งสภามหานคร
อาเซียน ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง กทม.และองค์กรในอาเซียนจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม 
SMEs อาเซียน และจัดท า BMA SMEs ASEAN Data Bank ร่วมมือกับโรงพยาบาลรัฐ มหาวิทยาลัย และ
เอกชน เพ่ือให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางการบริการด้านการแพทย์และการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพของอาเซียน
และของโลกจัดท าแผนที่ ปูายบอกทาง ปูายรถประจ าทาง และจุดให้ข้อมูล เป็นภาษาอังกฤษ ทั่วกรุงเทพฯ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้สื่อสารภาษาอังกฤษได้และให้บริการที่
ประทับใจ อาทิ คนขับรถแท็กซี่และรถโดยสารสาธารณะ 
 นอกจากนั้น กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ก าหนดให้การพัฒนา
กรุงเทพฯ มุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชียหรือวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ : มหานครแห่งเอเชีย ซ่ึงได้ก าหนด
เปูาหมายการพัฒนาในระยะแรกไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖-
๒๕๖๐) ประกอบกับในปี ๒๕๕9 กรุงเทพมหานครควรมีมาตรการในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยให้มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยสามารถบูรณาการให้เป็นแผนที่สอดคล้อง
และมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวง 

 อย่างไรก็ตาม จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ในระดับ
ท้องถิ่นและระดับโลก ในยุคโลกาภิวัตน์ และการสื่อสารไร้พรมแดน ท าให้กรุงเทพมหานครมีความจ าเป็นต้อง
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คณะผู้บริหารและบุคลากรของกรุงเทพมหานครใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
ขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานครด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้นตามแนวทางของ
การบริหารราชการอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือให้บริการประชาชน
อีกทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางประเมินผลและติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของ
กรุงเทพมหานคร และสามารถส่งเรื่องร้องทุกข์หรือแสดงความเห็นและให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้บริหารของ
กรุงเทพมหานครได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และประชาชนเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด  

สรุปผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) 
 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลด าเนินงานภายใต้ภารกิจหลักในการผลักดันนโยบายตามแผนบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 – 2560 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ.2556-
2560) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี ๒๕๕7 มีการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงานให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
โดยแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้ก าหนด
ตัวชี้วัดไว้ ๔0 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 19 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดงานประจ า 8 ตัวชี้วัด (เป็นตัวชี้วัด
มิติที่ ๑ จ านวน 27  ตัวชี้วัด  มิติที่ ๒ - ๔  จ านวน ๑3 ตัวชี้วัด) สามารถด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้สูง
กว่าเปูาหมาย 13 ตัวชี้วัด และมีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัดรวม 47  โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสามารถ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในระดับผลลัพธ์และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฎิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเป็นค่าคะแนน 4.906 จาก
คะแนนเต็ม 5  โดยมีโครงการ/กิจกรรมส าคัญซ่ึงด าเนนิการดังน้ี  
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1. ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการบริหารตามนโยบายของ

กรุงเทพมหานคร โดยด าเนินการส ารวจ รวม 5 ครั้ง เพ่ือรับทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานตามนโยบายด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครและการให้บริการของส านักงานเขตและน าผลการ
ส ารวจไปประกอบการพิจารณาด าเนินการหรือปรับปรุงนโยบายด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครให้สอดคล้อง
ต่อความต้องการของประชาชน  

2. กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
โดยส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 10 มาตรการเร่งด่วน และผลการด าเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้ง ๖ 
มหานคร เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ 

3. โครงการฝึกอบรม/สัมมนา ซึ่งจัดโดยส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
    ด้านแผน 
    1) จัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2559 แล้วเสร็จและใชเ้ป็นกรอบ

แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 77 หน่วยงาน 

    2) จัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากร    
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหารและบุคลากรของส านักยุทธศาสตร์-
และประเมินผล จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรส าหรับผู้บริหาร หลักสูตรเพื่อการน าเสนอ และหลักสูตร
ส าหรับการปฏิบัติงาน จ านวน 132 คน 
              3) จัดให้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ
กรุงเทพมหานคร โดยจัดสัมมนาให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 212 คน และจัดพิมพ์
รายงานการสัมมนาและเผยแพร่ จ านวน 1,000 เล่ม 

    ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    1) จัดฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้นให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครระดับส านักและส านักงานเขต        
จ านวน 1๐๐ คน  

    2) จัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (COM - 03) เพ่ือเสริมสร้างความรู้
พ้ืนฐานและวิธีการใช้งานในขั้นพื้นฐานให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 350 คน  

    3) จัดฝึกอบรมระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS)
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบงาน MIS ที่เก่ียวข้องให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 945 คน 

4. จัดท าคลังข้อมูลกลางกรุงเทพมหานคร (BMA Data Warehouse) เพ่ือพัฒนาระบบคลังข้อมูล 
รวมถึงเครื่องมือในการน าข้อมูลเข้าและการบริหารจัดการระบบงาน เพื่อใช้ในรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ 
ให้สามารถเชื่อมโยงเข้าถึงระบบสารสนเทศบนเครือข่ายของกรุงเทพมหานครทั้งหมดได้ สะดวกต่อผู้ใช้        
จากทุกหน่วยงานและสะดวกต่อการน าไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายรูปแบบที่สนับสนุนการวางแผนของ
กรุงเทพมหานคร 

5. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร โดยการ
จัดหาอุปกรณ์พร้อมระบบด้านรักษาความปลอดภัย เพื่อน าไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การปูองกันภัยที่อาจ
มีต่อระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร  
 
 
 



๙ 
 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT  Analysis) 
จุดแข็ง (Strength) 
๑. เป็นผู้น าด้านการวางแผน ด้านการติดตามและประเมินผลและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. บุคลากรมีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการวางแผน ด้านการติดตามและประเมินผล และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย สามารถน าความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
4. บุคลากรมีความสามารถในการท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง 
    และมีประสิทธิภาพ 
 
จุดอ่อน (Weakness) 
1. ยังไม่มีการใช้การวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ในการปฏิบัติงานเท่าท่ีควร 
2. ขาดการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในแนวทางการด าเนินการและผลงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
3. ขาดระบบคอมพิวเตอร์ส ารองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Site) 
4. บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนรับบริการท าให้ไม่สามารถให้บริการ 
    ผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว 
 
โอกาส (Opportunity) 
1. กรุงเทพมหานครใช้การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นหลักในการปฏิบัติราชการ 
2. กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานครและแผนเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับแผนระดับชาติ รวมทั้ง  
   มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน  
3. มีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
4. ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความหลากหลายและสามารถน ามาพัฒนาให้เหมาะสมกับกรุงเทพมหานคร 
   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
อุปสรรค (Threat) 
1. สถานที่ท างานของกองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ และกองควบคุม 
   ระบบคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
   และไม่สะดวกในการประสานงานภายในส่วนราชการของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
2. ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานครในการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผล 
    (Daily Plans)  
3. งบประมาณในการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับการจัดสรรตามแผนที่ก าหนดไว้ 
4. กฎ ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้สามารถรองรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ของกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 
 

ภารกิจ (พันธกิจ) ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 
 จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น เป็นปัจจัยให้ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินภารกิจในความรับผิดชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ดังนี้  

1. จัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2561 และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดท าแผน การประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินการตามแผนต่าง ๆ เช่น แผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2563) ฯลฯ แก่ผู้เกี่ยวข้อง อาทิ 
ผู้บริหารซึ่งก ากับดูแลการจัดท าแผนของหน่วยงาน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรวมทั้งผู้รับผิดชอบใน
การจัดท าแผนของหน่วยงานในสังกัด/ก ากับของกรุงเทพมหานคร โดยจัดประชุมสัมมนาและการฝึกอบรม
ตามที่ปรากฎในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 ซึ่งเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที ่๗.๒ การบริหารแผนและประเมินผล 

   2. สนับสนุนระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศส่วนกลางด้วยการสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพ การเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครมีความรู้ ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การให้บริการแก่คนกรุงเทพฯ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเป็นผลให้กรุงเทพมหานครเป็นเมือง
ที่มีศักยภาพ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นตัวเร่งในการขับเคลื่อนให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครที่น่าอยู่
อย่างยั่งยืน รวมทั้งมุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียนในปี 2559 และเป็นมหานครเอเชียในปี ๒๕๗๕ 

    ๓. พัฒนานโยบายและบริหารจัดการของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้วยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติราชการ พัฒนาระบบการให้บริการด้านการวางแผน ประเมินผลและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาแหล่งข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง พัฒนา
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการสร้างบรรยากาศการท างานที่มีความสุข พัฒนาการเบิกจ่ายเงินตามแผน
งบประมาณประจ าปีให้รวดเร็วเป็นไปตามแผนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน พัฒนาการจัดท างบการเงิน ปรับปรุง
กระบวนการบริหารราชการประจ าให้เก้ือหนุนต่อการน ายุทธศาสตร์และแผนงานด้านต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ 
และพัฒนามาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 
บทที่ ๒  

 

การขับเคลื่อนสู่การเป็นผู้น าในการวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร 
 

วิสัยทัศน์   
 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นองค์กรหลักด้านบริหารจัดการแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือชี้น าและผลักดันนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ  

พันธกิจ 
๑. พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ 
๒. สนับสนุนระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศส่วนกลาง 
๓. นโยบายและการบริหารงานส่วนกลางสามารถสนับสนุนให้การด าเนินงานของส านักโดยองค์รวม

ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือพัฒนาระบบการก าหนดทิศทางการพัฒนา การวางยุทธศาสตร์ และมาตรการด าเนินงาน       
ซึ่งผู้บริหารสามารถใช้ในการวางแผน การจัดสรรทรัพยากร การติดตามและประเมินผลการบริหารราชการ      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         ๒. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใช้ในการ
บริหารและจัดบริการให้แก่ประชาชน 

 ๓.  เพ่ือสร้างกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารงานส่วนกลางสามารถสนับสนุนให้การด าเนินงาน
ของส านักโดยองค์รวมประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เป้าหมายหลัก 
๑. กรุงเทพมหานครมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖1 เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติ-

ราชการของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. กรุงเทพมหานครมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมุ่งสู่องค์กรชั้นเลิศด้านการบริการ              

(Best Service Organization) ด้วยบริการอิเล็กทรอนิกส์  
3. ข้าราชการของกรุงเทพมหานครมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ             

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารหรือปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ 
4. ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีการพัฒนาองค์กร และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ        

และคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลักตามภารกิจเชิงยุทธศาสตร์   
1.  จ านวนผู้บริหาร (ข้าราชการประจ า/ข้าราชการการเมือง) ที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ     

ในการบริหารแผน (ผลผลิต) 
2.  ร้อยละของแผนที่จัดท าและได้รับการบูรณาการ (ผลลัพธ์) 
3.  จ านวนหน่วยงานที่จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องกับแนวทางที่ สยป. ก าหนด (ผลผลิต) 
4.  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อหลักสูตร/หัวข้อวิชาการฝึกอบรมหรือสัมมนา

ตามท่ีก าหนด (ผลลัพธ์) 
5.  ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการบริหารแผนด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด (ผลลัพธ์) 



๑๒ 
 

6.  จ านวนรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) 
7.  ร้อยละของความส าเร็จในการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย

ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์) 
8.  จ านวนผลงานวิจัยที่สนับสนุนการบริหารมหานคร (ผลผลิต) 
9.  คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร        

ตามเกณฑ์ประเมินผลที่ก าหนด (ผลผลิต) 
10. ผลคะแนนการประเมินผลการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครตามเกณฑ์

ประเมินผลที่ก าหนด (ผลลัพธ์) 
 11. ร้อยละความส าเร็จของการจัดหาระบบส ารองข้อมูลของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์) 

12. ร้อยละของความส าเร็จในการพัฒนาระบบคลังข้อมูลกลางกรุงเทพมหานครต่อเนื่องจากระยะที่ 1 (ผลผลิต) 
13. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการที่ด าเนินการโดยส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล

และบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมขึ้น (ผลลัพธ์) 
14. ร้อยละของบุคลากรด้านสายงานคอมพิวเตอร์และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมตามเกณฑ์       

ที่ก าหนด (ผลลัพธ์) 
15. กรุงเทพมหานครมีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการให้บริการแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์

ของกรุงเทพมหานคร (BMA HELP DESK) (ผลผลิต) 
16. ร้อยละของบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   

และการสื่อสารเพิ่มข้ึน (ผลลพัธ์)  
 

ภารกิจ (พันธกิจ) ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 
๑. ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 

2561 และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าแผน การประเมินผล และการรายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนต่าง ๆ เช่น แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2563) 
ฯลฯ แก่ผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้บริหารซึ่งก ากับดูแลการจัดท าแผนของหน่วยงาน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรวมทั้ง
ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนของหน่วยงานในสังกัด/ก ากับของกรุงเทพมหานคร โดยจัดประชุมสัมมนาและการฝึกอบรม
ตามที่ปรากฎในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 ซึ่งเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ ๒๐ ปี ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๒ การบริหารแผนและประเมินผล 

2. ภารกิจสนับสนุนระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศส่วนกลาง ด้วยการสนับสนุนระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศส่วนกลางด้วยการสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพ การเตรียมความ
พร้อมให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความรู้ ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการแก่คนกรุงเทพฯ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเป็นผลให้
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีศักยภาพ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นตัวเร่งในการขับเคลื่อนให้
กรุงเทพฯ เป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน รวมทั้งมุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียนในปี 2559 และเป็นมหานครเอเชีย
ในปี ๒๕๗๕ 

๓. ภารกิจนโยบายและการบริหารงานส่วนกลางสามารถสนับสนุนให้การด าเนินงานของส านักโดยองค์รวม
ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนานโยบายและบริหารจัดการของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้วย
การเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติราชการ พัฒนาระบบการให้บริการด้านการวางแผน ประเมินผลและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาแหล่งข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง พัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เอ้ือต่อการสร้างบรรยากาศการท างานที่มีความสุข พัฒนาการเบิกจ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจ าปีให้
รวดเร็วเป็นไปตามแผนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน พัฒนาการจัดท างบการเงิน ปรับปรุงกระบวนการบริหารราชการประจ าให้



๑๓ 
 

เกื้อหนุนต่อการน ายุทธศาสตร์และแผนงานด้านต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ และพัฒนามาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของ
ข้าราชการและบุคลากร 

 
บทที่ ๓ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  

ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้วิเคราะห์ศักยภาพของหน่วยงานดังกล่าวแล้วในบทที่ 1 และ 2 
ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนพันธกิจให้บรรลุ
เปูาหมาย ดังนี้ 

1. ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีภารกิจด้านการบริหารแผนและการประเมินผล ส่งเสริม 

สนับสนุนให้หน่วยงาน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ๗๗ หน่วยงาน น านโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์  บริพัตร) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี แผนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แผน
ผู้สูงอายุ ฯลฯ ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด รวมทั้งมีการรายงานผลการด าเนินการตามแผน
แต่ละประเภท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการน านโยบายและแผนของกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ดังนั้น
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล จึงได้ก าหนดกลยุทธ์และจัดท าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
มหานครประธิปไตยและประเด็นยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ดังนี้ 
         ๑.๑ กลยุทธ์จัดท าแผนในทุกระดับที่เชื่อมโยงกับแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และให้
หน่วยงานจัดท าแผนเพื่อแก้ไขปญัหาเฉพาะด้าน ด้วยการจัดท าแผนปฏบิัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 
2561 จัดท าแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2563) ส่งเสริมให้
หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
                  1.2 กลยุทธ์เสริมสร้างความรู้บุคลากรของกรุงเทพมหานครซึ่งก ากับ/จัดท าแผนของหน่วยงาน
ให้มีความเข้าใจและเห็นความส าคัญของกระบวนการจัดท า บริหารแผนและติดตามประเมินผล ด้วยการเพ่ิม
ความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งแห่งอาเซียน        
การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรเพ่ือการพัฒนากรุงเทพมหานคร การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการประยุกต์และบูรณาการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 
                 ๑.3 กลยุทธ์จัดท ารายงานการประเมินผลตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปีจากการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ด้วยกิจกรรมจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีและกิจกรรมจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินการ
ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

       ๑.4 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีพันธกิจในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาระบบงานของกรุงเทพมหานครและบริการประชาชน น าระบบสารสนเทศมาช่วยบริหารจัดการในการ
วางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจของผู้บริหาร จัดท ามาตรฐานกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพและการ
ประยุกต์ใช้มาตรฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน จึงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับให้บริการประชาชน ด้วยการเพ่ิม
ระบบสารสนเทศและ/หรือระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือบริการประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐ (e-Service/m-
Service) การแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบงานต่าง ๆ พัฒนาระบบฐานคลังข้อมูล 
(Data Warehouse) เช่น การพัฒนาระบบคลังข้อมูลกลางกรุงเทพมหานคร (BMA Data Warehouse) ระยะ
ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร  (BMA 



๑๔ 
 

HELP DESK) การจัดหาระบบส ารองข้อมูลของกรุงเทพมหานคร (Disaster Recovery Site) ตลอดจนเพ่ิม
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร  

 

 

และปรับปรุงต าแหน่งบุคลากรหน้าที่ความรับผิดชอบคุณสมบัติของบุคลากรและเส้นทางการเติบโตตามสาย
งาน (Career Path) ของหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วย
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ ๆ  เช่น โครงการสัมมนาเชิงนวัตกรรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง เป็นต้น 
      

๒. ภารกิจประจ าของหน่วยงาน       
             ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจประจ าเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิผลในการด าเนินภารกิจด้านการบริหารแผน การประเมินผล และการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการพัฒนาศักยภาพในการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติราชการ การพัฒนา
ข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานครเพ่ือเอ้ือต่อการบริหารจัดการในด้านต่างๆ แก่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามและ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของกรุงเทพมหานคร เพ่ิมระบบสารสนเทศและ/หรือระบบ
ภูมิสารสนเทศเพ่ือบริการประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐ (e-Service/m-Service) การแก้ไขปัญหาการใช้งาน
ระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบงานต่าง ๆ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร  เช่น การฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบ ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การเสริมสร้างสมรรถนะหลัก
ส าหรับบุคลากรทางด้านสายงานคอมพิวเตอร์และผู้ที่ เกี่ยวข้ อง การฝึกอบรมระบบข้อมูลและข่ายงานระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 
 

๓. ภารกิจประจ าของหน่วยงาน มิติที่ ๒-๔     
     ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ต้องด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน
องค์กร ด้วยการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการ พัฒนาระบบการให้บริการ พัฒนาแหล่งข้อมูลที่เป็นองค์
ความรู้ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรุงเทพมหานคร พัฒนาการ
เบิกจ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจ าปีให้รวดเร็วเป็นไปตามแผนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน พัฒนาการจัดท า   
งบการเงิน ปรับปรุงกระบวนการบริหารราชการประจ าให้เกื้อหนุนต่อการน ายุทธศาสตร์และแผนงานด้าน     
ต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ และน ามาตรการราชการใสสะอาดมาใช้ให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 
 
 
 

 
บทที่ ๔ 

การบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
 
 การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้
เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน การวิเคราะห์แผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ และการ
ประเมินผลแผน ที่มีสาระส าคัญของแผนครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรม รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
การบริหารมหานคร เพ่ือผลักดันให้ส่วนราชการในสังกัดส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลน าพันธกิจที่ปรากฏ
ในแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับการสร้างความร่วมมือกับสมาชิกภายในองค์กรและ  
ผู้เกี่ยวข้องภายนอกองค์กร โดยมีเปูาหมายให้การพัฒนาและการปฏิบัติงานในแต่ละระดับทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ซึ่งจะสามารถแสดงให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ซึ่งเกิดจาก
การปฏิบัติงานประสานกันของทุกส่วนราชการ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง  

ดังนั้น การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
จึงเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนราชการ เพ่ือร่วมระดมความคิดเห็นในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการเพ่ือน า
แผนไปสู่การปฏิบัติ โดยคณะผู้บริหารของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลทุกระดับต้องให้ความส าคัญและ
ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามแผนฯ รวมทั้งติดตามผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
แนวทางการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ 

๑. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในทุกส่วนราชการในสังกัดส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล    
เพ่ือให้บุคลากรน าพันธกิจในความรับผิดชอบที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 ส านัก-
ยุทธศาสตร์และประเมินผลไปกระจายสู่การจัดท าแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมตามสัดส่วนของภารกิจที่ส่วน
ราชการ กลุ่มงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามและรายงานผลโดยการจัดประชุมในภาพรวมของ
ส านัก ส่วนราชการ หรือกลุ่มงาน ให้เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย 

๒. การน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ ทุกส่วนราชการน าแผนฯ นี้ ไปใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานตลอด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 และผลักดันให้การด าเนินโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบบรรลุเปูาหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนฯ  

๓. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการน าแผนฯ ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารและ
บุคลากรของส่วนราชการทุกคนต้องเข้าใจสาระของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 ส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งร่วมกันติดตามผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ ในส่วนที่รับผิดชอบและ/หรือเกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาให้ผลตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานระดับบุคคลตามผลงานรายบุคคลและส่วนราชการอย่างเข้มแข็ง จริงจัง  
 ๔. การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินการตามแผนฯ ของส่วนราชการฯ โดยการจัด
อันดับผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลของ
ส่วนราชการที่สามารถด าเนินการได้บรรลุเปูาหมายสูงสุดตามเงื่อนไขที่ก าหนด 



๑๖ 
 

 ๕. การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลโดยการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อที่ประชุมผู้บริหารของส านักฯ ทุกเดือน รวมทั้ง
จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลเพ่ือรายงานในการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีเพื่อเป็นต้นแบบแก่หน่วยงานอ่ืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

ตารางท่ี ๑ ผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามภารกิจของหน่วยงาน 
                                          วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน : ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นองค์กรหลักด้านบริหารจัดการแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                                                                            เพ่ือชี้น าและผลักดันนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ 
ตารางท่ี ๑.๑ ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (มิติที่ ๑)       

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ 

  ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของหนว่ยงาน (ตอบสนองแผนพัฒนาฯ ระยะ 20 ปี) 

การบริหารจัดการ (7) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 7.2 
การบริหารแผนและประเมินผล 

กลยุทธ์หลัก จัดท าแผนในทุกระดับที่เช่ือมโยงกับ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ  ๒๐ปีและให้
หน่วยงานจัดท าแผนเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน
และระดับพื้นที ่(๗.๒.๒.๑) 

กลยุทธ์หลัก เสริมสร้างความรู้บุคลากรของกรุงเทพ 
มหานคร ซึ่งก ากับ/จัดท าแผนของหน่วยงานให้มี
ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของกระบวนการ
จัดท าบริหารแผนและติดตามประเมินผล (๗.๒.๓.๒) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 7.5 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กลยุทธ์หลกั เพิ่มระบบ
สารสนเทศและ/หรือระบบภูมิ
สารสนเทศเพื่อบริการประชาชน
หรือหน่วยงานภาครัฐ(e-
Service/m-Service) 
(7.5.1.1) 

กลยทุธ์หลัก พัฒนาระบบฐาน
คลังข้อมูล(Data Warehouse) 
(7.5.2.1) 

กลยุทธ์หลัก เ พิ่มทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสม่ าเสมอและให้สามารถทัน
ต่อวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงไป 
(7.5.3.1) กลยุทธ์หลัก จัดท ารายงานการประเมินผลตาม

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี     
เป็นประจ า และมีการรายงานต่อประชาชน 
(7.2.5.6) 

กลยุทธ์หลกั การแก้ไขปญัหา
การใช้งานระบบโปรแกรม
ประยุกตร์ะบบงานต่าง ๆ 
(สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 7.5) 

กลยุทธ์หลกั เสริมสร้างความเข้าใจแก่
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต
เกี่ยวกับการบรหิารแผนแนวใหม่ เพื่อร่วมกัน
ผลักดันโครงการในแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
(7.2.1.1) 

กลยุทธ์หลกั เพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินโครนงการ/กิจกรรม
ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7.2) 
 

กลยุทธ์หลกั สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาการบริหารมหานคร (สนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7.2) 
 

พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่บุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร (สนบัสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7.5) 
 



๑๘ 
 

            
 
ตารางท่ี 1.2 ภารกิจประจ าของหน่วยงาน (มิติที่ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภารกิจประจ าของหน่วยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

การบริหารจัดการ (7) 

กลยุทธ์หลัก พัฒนาข้อมูลสถิติ
กรุงเทพมหานครเพื่อเอ้ือต่อ
การบริหารจัดการในด้าน
ต่างๆ แก่ทุกหน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้อง (สนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 
7.2) 
 
(สนบัสนนุกลยุทธ์หลัก) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 7.2 
การบริหารจัดการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 7.5 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์หลัก ติดตาม     
และประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานของ
กรุงเทพมหานคร 
(สนบัสนนุประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.2) 

กลยุทธ์หลัก พฒันา
ศักยภาพในการประเมิน
และรายงานผลการปฏบิัติ
ราชการ/พฒันากรุงเทพฯ 
(7.2.5.3) 
 

กลยุทธ์หลัก สรา้งฐานข้อมูล
ตัวชี้วัดที่มีมาตรฐานและมี
การปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบนั (สนับสนนุประเดน็
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.2) 
 

กลยุทธห์ลัก เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้าน
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบิตงาน 
(สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 7.5) 
 

กลยุทธห์ลัก พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานคร 
(สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 7.5) 
 

กลยุทธห์ลัก การแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ
โปรแกรมประยุกต์ระบบงานต่าง ๆ (สนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 7.5) 
 

กลยุทธ์หลัก เพิ่มระบบสารสนเทศ และ/หรือ
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริการประชาชนหรือ
หน่วยงานภาครัฐ (e- Service /m-Service 
(๗.๕.1.1) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 5.3 
การกระจายอ านาจสู่ประชาชน 

กลยุทธห์ลัก 
กรุงเทพมหานคร
ยืนยันความพร้อมใน
การรับถ่ายโอนภารกิจ
ของหน่วยงานของรัฐ
ต่อคณะกรรมการ
กระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามแผนการ
กระจายอ านาจฯ และ
แผนปฏิบัติการฯ ฉบับ
ท่ีประกาศใช้ 
(๕.๓.๒.๒) 
 

มหานครประชาธิปไตย (๕) 
 

กลยุทธ์หลัก พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อมุ่งสู่องค์กรชั้นเลิศด้านบริการ 
(Best Service Organization) ด้วยบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ (สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อยท่ี 7.5) 
 

กลยุทธ์หลัก เสริมศักยภาพงานด้านการ
สื่อสารท้ังภายในและภายนอกองค์กร 
(สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7) 
 
 

กลยุทธ์หลกั เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้าน
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบิตงาน 
(สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 7.5) 
 



๑๙ 
 

 
 
ตารางท่ี ๑.3 ภารกิจประจ า (มิติที่ ๒-๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หมายเหตุ: ** หมายถึงกลยุทธ์ที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลสร้างข้ึนเพ่ิมเติมเพ่ือเชื่อมโยงภารกิจประจ า (มิติที่ ๒-๔) ซึ่งสนับสนุนการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
                  ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 

การบริหารจัดการ (7) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

 

๑. พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการ ** 
๒. พัฒนาระบบการให้บริการ ** 
 

กลยุทธ ์

 

๑. พัฒนาการเบิกจา่ยเงินตามแผนงบประมาณประจ าปีให้รวดเร็วเป็นไป 
    ตามแผนปฏิบตัิการเบิกจ่ายเงิน** 
๒. พัฒนาการจดัท างบการเงินของกรุงเทพมหานคร** 
 

 ๑.ปรับปรุงกระบวนการบริหารราชการประจ าใหเ้กื้อหนุนต่อการน ายุทธศาสตร ์
   และแผนงานด้านต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัต*ิ* 
๒. พัฒนามาตรฐานคณุธรรมจรยิธรรมของบุคลากรกรุงเทพมหานคร** 
 
 

๑. พัฒนาแหล่งข้อมูลทีเ่ป็นองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง** 
๒. พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการสร้างบรรยากาศการท างาน    
ที่มีความสุข 
 
 



๒๐ 
 

ตารางท่ี ๒ แสดงแนวทางการด าเนินการของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 
ตารางที ่๒ ข. ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 (ตอบสนองแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์หลัก 
 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ      
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (7) 
   - การบริหารแผน    
และการประเมินผล (7.2) 

เสริมสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครและสภาชิกสภา
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา
เขตเก่ียวกับการบริหารแผนแนว
ใหม่ เพื่อร่วมกันผลักดันโครงการ
ในแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
(7.2.1.1) 

1. จ านวนผู้บริหาร 
(ข้าราชการประจ า/
ข้าราชการการเมือง) ที่ได้รับ
การส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารแผน 
(ผลผลิต) 

- เผยแพร่หนังสือแผนปฏบิัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี  

นิยาม 
การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ในการบริหารแผน หมายถึง การ
ที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ส่งหนังสือแผนปฏบิัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 
2561 เพื่อให้ผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการบริหารราชการ ได้แก่ 
ป.กทม. รป.กทม. และหัวหน้า
หน่วยงาน และข้าราชการ
การเมือง ได้แก่ ผว.กทม. รผว.ก
ทม. ทปษ.ของ ผว.กทม. ลผว.ก
ทม. และ ผช.ลผว.กทม. 
 
ค่าเป้าหมาย  
150 คน 
 
วิธีการค านวณ 
นับจ านวนของผู้บริหาร กทม. 
(ข้าราชการประจ าและ
ข้าราชการการเมือง) ที่สยป.     
ส่งหนังสือแผนฯ ให้ 

การเผยแพร่แผนปฏิบตัิราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี     
พ.ศ. 2561 (กยบ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
(ตามแผนฯ ๒๐ ปี) 

กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
- การบริหารแผนและ
ประเมินผล (๗.๒) 
 

จัดท าแผนในทุกระดบัที่
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ๒๐ปี
และให้หน่วยงานจัดท าแผน
เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน
และระดับพืน้ที ่
(๗.๒.๒.๑) 

2. ร้อยละของแผนที่จัดท า
และได้รับการบูรณาการ  
(ผลลัพธ์) 
(กยบ. เป็นผู้รบัผิดชอบหลัก  
กยม. กยล. กยภ. กยค. กสศ. กพพ. 
กคพ. และ กบพ. เป็นผู้รับผิดชอบ
ร่วม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จัดท าแผนปฏบิัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปี  
 
 
 
 
 

นิยาม 
 1. แผนบูรณาการ หมายถึง 
     1.1 แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปี 
พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นแผนที่ได้
บูรณาการภารกิจของ
กรุงเทพมหานครที่ก าหนดไว้ใน
แผนต่าง ๆ  ให้ด าเนินการในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561  
      1.2  แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ กทม. ระยะ 4 ปี   
(พ.ศ. 2560- 2563) 
2. ภารกิจของกรุงเทพมหานคร 
ที่จะน ามาบูรณาการซึ่งระบุไว้
ในแผนดังต่อไปนี้  
   1) แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 
ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 
2565) 
 

1. โครงการจัดท าแผนปฏิบตัิ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี       
พ.ศ. 2561  (กยบ. กยม. กยล. 
กยภ. กยค.  และ กสศ.)  
2. โครงการจัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยสีารสนเทศ กทม. 
ระยะ 4 ปี   (พ.ศ. 2560- 
2563)  (กสศ. เป็น
หน่วยงานหลัก กพพ. กคพ. 
และกบพ. เป็นหนว่ยงานร่วม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
(ตามแผนฯ ๒๐ ปี) 

กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

      2) แผนการบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร           
พ.ศ. 2556 – 2560/แผน
บริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2560 - 2564  
   3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 – 2559)/
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 – 2564) 
 
ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 100 
 
วิธีการค านวณ 
จ านวนของแผนตามค านิยาม
ที่น ามาบูรณาการเพื่อใช้ใน
แผนปฏบิัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 โดยน ามาคิด
เป็นร้อยละ 

 

 

 



๒๓ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
(ตามแผนฯ ๒๐ ปี) 

กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
- การบริหารแผนและ
ประเมินผล (๗.๒) 

 

ให้มีการจัดท าแผนในทุกระดับ
ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ๒๐ปี
และให้หน่วยงานจัดท าแผน
เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน
และระดับพืน้ที ่
(๗.๒.๒.๑) 

3. จ านวนหนว่ยงานที่จัดท า
แผนปฏบิัติราชการประจ าปี 
ที่สอดคล้องกับแนวทางที่ 
สยป. ก าหนด (ผลผลิต) 
 
(กยบ. เป็นผู้รบัผิดชอบหลัก  
กยม. กยล. กยภ. กยค. และ กสศ.
เป็นผู้รับผิดชอบร่วม)  
 

-กิจกรรมตรวจแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของ
หน่วยงาน 77 หน่วยงาน 

นิยาม 
การสนับสนนุหน่วยงานใน
การจัดท าแผนปฏบิัติราชการ
ประจ าปี  หมายถึง การจัด
ประชุม/สัมมนา/ให้ค าแนะน า
หรือส่งข้อมูลให้หน่วยงานใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อ
ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของ
หน่วยงาน 
 
ค่าเป้าหมาย   
๗๗ หน่วยงาน 
 
วิธีการค านวณ นับจ านวน
หน่วยงานที่น าความรู้/
ค าแนะน า/ข้อมูล ซึ่งส านัก
ยุทธศาสตร์ฯ ให้การ
สนับสนนุไปใช้ในการจัดท า 
แผนปฏบิัติราชการประจ าปี
ของหน่วยงาน โดยมีแนวทางการ
พิจารณา ดังนี้ ๑. นับเฉพาะ
หน่วยงานที่ได้รบัการ
สนับสนนุความรู้/ค าแนะน า/
ข้อมูลจาก สยป. 

ส่งเสริมการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของ
หน่วยงาน (กยบ. กยม. กยล. 
กยภ.กยค. และ กสศ.) 
 
 



๒๔ 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
(ตามแผนฯ ๒๐ ปี) 

กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

    ๒. ผลสรุปจากการตรวจ
แผนปฏบิัติราชการประจ าปี
ของหน่วยงานโดย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สยป. ว่า หนว่ยงานตามข้อ ๑ 
ได้น าความรู้/ค าแนะน า/
ข้อมูลที่ได้รับการสนับสนนุ
จาก สยป. ไปใช้ในการจัดท า
แผนปฏบิัติราชการประจ าปี
ของหน่วยงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์หลัก 

 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

 
ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์

ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ      

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
การบริหารจัดการ (๗) 
- การบริหารแผนและ
ประเมินผล (๗.๒) 

 

เสริมสร้างความรู้บุคลากรของ
กรุงเทพมหานครซึ่งก ากับ/จัดท า
แผนของหน่วยงานให้มีความ
เข้าใจและเห็นความส าคัญของ
กระบวนการจัดท า บริหารแผน
และติดตามประเมินผล 
(7.2.3.2) 

4. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อ
หลักสูตร/หัวข้อวิชาการ
ฝึกอบรมหรือสัมมนา    
ตามที่ก าหนด (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 84.18 
(โครงเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
พัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน

ของกรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) 

นิยาม 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ หมายถึง 
บุคลากรของกรุงเทพมหานคร 
ที่ปฏิบัติงานเก่ียวข้องด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานทั้งระดับ  
ส านักและส านักงานเขต         
ที่เข้าร่วมโครงการ 
2. เกณฑ์ที่ก าหนด หมายถึง 
เกณฑ์ระดับมาก-มากที่สุด 
 
ค่าเป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
วิธีการค านวณ 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ระดับมาก-มากที่สุด x 100 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 

โครงการเพิ่มศักยภาพการ
พัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน  
มุ่งสู่การเป็นศนูย์กลางคมนาคม
ขนส่งแห่งอาเซียน (กยภ.) 

 



๒๖ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์หลัก 

 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

 
ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์

ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ      

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
การบริหารจัดการ (๗) 
- การบริหารแผนและ
ประเมินผล (๗.๒) 

 

เสริมสร้างความรู้บุคลากรของ
กรุงเทพมหานครซึ่งก ากับ/จัดท า
แผนของหน่วยงานให้มีความ
เข้าใจและเห็นความส าคัญของ
กระบวนการจัดท า บริหารแผน
และติดตามประเมินผล 
(7.2.3.2) 

5. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจการบริหารแผน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่
ก าหนด (ผลลัพธ์) 

- นิยาม 
  ผู้เข้าร่วม หมายถงึ ขา้ราชการ
กรุงเทพมหานครสามญัที่เข้ารว่ม
กิจกรรมการเสรมิสรา้งความรู้       
ความเข้าใจทีส่ านักยทุธศาสตร ์     
และประเมนิผลจัดขึน้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ผ่านเกณฑ์
การประเมินผล หมายถึง ได้รบัผล
คะแนนจากการทดสอบความรู้ ความ
เข้าใจ คดิเปน็ร้อยละ 75 ขึ้นไป 
 
ค่าเป้าหมาย   
ร้อยละ 75 
เกณฑ์การให้คะแนน 
จ านวนผู้ผ่านเกณฑป์ระเมิน หาร
ด้วย จ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรม
ทั้งหมดคูณ 100ทั้งหมด 
 
วิธีค านวณ 
 จ านวนผู้ผ่านเกณฑป์ระเมิน     
หารดว้ย จ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรม
ทั้งหมดคูณ 100ทั้งหมด 
 
 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรเพื่อการพัฒนา กทม.  
(กสศ.) 
2. โครงการสัมมนาเชงิ
ปฏิบัติการเร่ืองการประยุกต์
และบูรณาการข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร (กสศ.) 



๒๗ 
 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
(ตามแผนฯ ๒๐ ปี) 

กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด
กลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
- การบริหารแผนและ
ประเมินผล (๗.๒) 

 

จัดท ารายงานการประเมินผล
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปี เป็นประจ า   
และมีการรายงานต่อ
ประชาชน (7.2.5.6) 

6. จ านวนรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร   
(ผลผลิต) 
(กยบ. เป็นผู้รบัผิดชอบหลัก  
กยม. กยล. กยภ. กยค. และ  
กสศ. เป็นผู้รับผิดชอบร่วม) 
 
 
 
  
 

-รายงานผลการด าเนนิงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการ- 
กรุงเทพมหานคร ประจ าป ี

 

นิยาม 
รายงานผลการด าเนินงานตาม 
แผนพัฒนกรุงเทพมหานคร หมายถึง  
1. รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕58 ที่สอดคล้องตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ  20 ปี 
2.ร่างรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
 
 

ค่าเป้าหมาย   
2 ฉบับ 
 

วิธีค านวณ 
- จ านวนรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี 

กิจกรรมจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานตาม
แผนปฏบิัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี 
(กยบ. กยม. กยล.  กยภ. 
กยค. และ กสศ.)  
 

 
 
 
 
 



๒๘ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
(ตามแผนฯ ๒๐ ปี) 

กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด
กลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ      
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
- การบริหารแผนและ
ประเมินผล (๗.๒) 
 

เพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม
และประเมินผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตาม
นโยบายของผู้วา่ราชการ
กรุงเทพมหานคร 
(สนบัสนนุประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.2) 

7. ร้อยละของความส าเร็จ        
ในการติดตามและประเมินผล 
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม      
ตามนโยบายของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์) 
 
(กยบ.เป็นผู้รบัผิดชอบหลัก    
และ กยม. กยล. กยภ. กยค.  
กสศ. เป็นผู้รับผิดชอบร่วม) 
 

ร้อยละ 100 
(2 กิจกรรม) 

นิยาม 
1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
หมายถึง การด าเนินกิจกรรมติดตามความก้าวหน้าและ
ประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ที่ตอบสนอง/
สอดคล้องกับมาตรการเร่งด่วน 10 มาตรการและ 
นโยบาย “รักกรุงเทพฯ ร่วมสร้างกรุงเทพฯ” 6 นโยบาย
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยการรวบรวมข้อมูล
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจากระบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการ (Daily Plans) และน าข้อมูลผลการ
ประเมินมาจัดท าเป็นรายงานน าเสนอผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 2 ครั้ง/ปี (ทุก 6 เดือน) 
2. ความส าเร็จ หมายถึง มีการด าเนินกิจกรรม
ครบถ้วนทั้ง 2 กิจกรรมตามจ านวนครั้งที่ก าหนด 
ได้แก ่
  - กิจกรรมติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล 
จ านวน 2 ครั้ง 
  - กิจกรรมจัดท ารายงานติดตามความก้าวหน้าและ
ประเมินผลเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 
2 ครั้ง 
 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ ๑๐๐ 
 

วิธีค านวณ 
นับจ านวนครั้งของการด าเนินกิจกรรมการติดตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผล และกิจกรรมจัดท า
รายงานเสนอ ผว.กทม. 

1. กิจกรรมจัดท ารายงาน
การประเมินผลการ
ด าเนินการตามนโยบาย 
ของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
(กยบ. กยม. กยล. กยภ. 
กยค. และ กสศ.) 
2. กิจกรรมการตรวจเยี่ยม
และศึกษาข้อมูล (SITE 
VISIT) เพื่อติดตามผล     
การด าเนินงานตามนโยบาย
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ด้านทรัพยากรมนุษย์      
และสังคม (กยม.)       
 



๒๙ 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
(ตามแผนฯ ๒๐ ปี) 

กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด
กลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ      
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
- การบริหารแผนและ
ประเมินผล (๗.๒) 

 

สนับสนนุการวิจัยและ
พัฒนาการบริหารมหานคร 
(สนบัสนนุประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.2) 

8. จ านวนผลงานวจิัยที่
สนับสนนุการบริหารมหานคร  
(ผลผลิต) 

- นิยาม/ค าอธิบาย 
ผลงานวิจัยที่สนบัสนุนการบริหารมหานคร 
หมายถึง ผลการศึกษาวจิัยรูปแบบ
ยุทธศาสตร์การบริการจัดการ
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข 
 
ค่าเป้าหมาย 
1 ฉบับ 
 
วิธีค านวณ 
จ านวนผลงานวิจัยที่ด าเนนิการศึกษา 
 

โครงการศึกษาวิจัย
รูปแบบยุทธศาสตร์การ
บริการจัดการ
กรุงเทพมหานครเป็น
ศูนย์กลางดา้นการแพทย์
และสาธารณสุขของเอเซีย
เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (กยล.)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
(ตามแผนฯ ๒๐ ปี) 

กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
  - เทคโนโลยสีารสนเทศ     
(7.๕) 

เพิ่มระบบสารสนเทศและ/
หรือระบบภูมิสารสนเทศเพื่อ
บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานภาครัฐ            
(e-Service/m-Service)    
(กลยุทธ์ ๗.๕.๑.๑) 
 

9. คะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินผลการปรับปรุง
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน กทม. ตามเกณฑ์
ประเมินผลที่ก าหนด 
(ผลผลิต) 

ร้อยละ 88.90 
 

ค านิยาม 
๑. หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงาน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับส านัก 
ส านักงาน ส านักงานเขต และส่วน
ราชการในสังกัดส านักปลัด 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 77 
หน่วยงาน 
๒. เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ของ
กรุงเทพมหานคร 
(www.bangkok.go.th) หรือเว็บไซต์
ที่หน่วยงานจัดท าขึ้นและมีการ Link 
มายังเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร 
๓. ข้อมูลบนเว็บไซต์ หมายถึง ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงาน (ตามข้อ 1) ที่
เผยแพร่และให้บริการบนเว็บไซต์ 
ประกอบด้วย 

3.1  ปฏิทินกิจกรรม 
3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร 
3.3 ข่าวสาร 
3.4 การให้บริการ 
3.5 ติดต่อเรา 

เกณฑ์การให้คะแนน 
มีแนวทางการให้คะแนน โดยก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการ แต่ละหัวข้อ 
ดังนี ้
๑. ปฏิทินกิจกรรม (๑๐ คะแนน/ปี) 
โดยหน่วยงานด าเนินการตั้งแต่เดือน 

กิจกรรมการตรวจสอบการ
ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน   (กสศ.) 
 



๓๑ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
(ตามแผนฯ ๒๐ ปี) 

กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

    พฤศจิกายน ๕๘– สิงหาคม ๕๙  
ซึ่งจะต้องลงกิจกรรมต่างๆ  ที่
หน่วยงานได้วางแผนไว้ล่วงหน้า
เป็นรายเดือน 
ในปฏิทินกิจกรรม อย่างน้อย ๑ 
เดือน และด าเนินการให้เสร็จ
ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน 
๒.เกี่ยวกับองค์กร (๒๐ คะแนน/ปี)
ประกอบด้วย 

๒.๑ ภารกิจหนา้ที่ของหน่วยงาน 
๒.๒. โครงสร้าง/ผู้บริหาร 
๒.๓ แผนปฏิบตัิราชการ 
๒.๔ สถิติ/ผลงานของหน่วยงาน/

ส่วนราชการ 
2.5 ข้อมลูทางกายภาพ 

(เฉพาะ สนข.) 
โดยแบ่งการให้คะแนน ดังนี ้

๑) การน าเข้าข้อมลูเกี่ยวกับ
องค์กรให้ครบถ้วนทุกรายการ (๕ 
คะแนน) มีก าหนดเวลาด าเนินการ 
ดังนี ้

- ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน 
ธ.ค. ๕๘ ได้รบั ๕ คะแนน 

- ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน 
ม.ค. ๕๙ ไดร้ับ ๔ คะแนน 

- ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน 
ก.พ. ๕9 ได้รับ ๓ คะแนน 

 
 



๓๒ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
(ตามแผนฯ ๒๐ ปี) 

กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

    - ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน 
มี.ค. 59ได้รับ ๒ คะแนน หากพ้น 
จากท่ีก าหนด จะไม่ได้รับคะแนน     
ในส่วนน้ี 

๒) การปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน (ข้อ ๒.๒ และข้อ ๒.๔) (๑๕ 
คะแนน) ดังนี ้

- ครั้งที่ ๑ แล้วเสร็จภายใน ๒๕ 
มี.ค. 59 

- ครั้งที่ ๒ แล้วเสร็จภายใน ๒๕ 
มิ.ย. 59 

- ครั้งที่ ๓ แล้วเสร็จภายใน ๒๕ 
ก.ย. 59 
๓.ข่าวสาร (๔๘ คะแนน) โดยต้องลง
วันที่ท่ีน าข้อมูลออกเผยแพร่ท้ายหัวข้อ
ข่าวสารทุกรายการ หากไมล่งวันท่ีจะ
ไม่น าเรื่องนั้นๆมารวมเพื่อคิดเป็นผล
คะแนน ประกอบด้วย 

๓.๑ ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นการ
เผยแพร่ข่าวกิจกรรมที่หน่วยงานน าลง
ในปฏิทินกิจกรรมของเดือนที่ผ่านมา
หรือข่าวอ่ืนๆ 

๓.๒ ภาพกิจกรรมเป็นการน า
ภาพถ่ายการจดักิจกรรมมาเผยแพร่ 
๓.๓ ประกาศ เปน็ประกาศตา่งๆ ที่
ประสงค์จะเผยแพร่ เช่น ประกาศของ
กรุงเทพมหานคร/หนว่ยงาน ประกาศอื่นๆ 

 



๓๓ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
(ตามแผนฯ ๒๐ ปี) 

กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

    เช่น การรับสมคัรงานประกาศการ
จัดซื้อ-จัดจา้ง ประกาศประกวด
ราคา ประกาศสอบราคาการ
ประมลูดว้ยระบบอเิล็กทรอนิกส์
ฯลฯ โดยแบ่งการให้คะแนน 
ดังนี ้

- ปรับปรุง ๒ ครั้ง/เดือน  
ได้ ๑ คะแนน 

- ปรับปรุง ๓ ครั้ง/เดือน   
ได้ ๒ คะแนน 

- ปรับปรุง ๔ ครั้ง/เดือน  
ได้ ๓ คะแนน 

- ปรับปรุง ๕  ครั้ง/เดือน  
ได้ ๔ คะแนน 
ตัดรอบผลคะแนนแตล่ะเดือน
ในวันท่ี ๒๕ ของทุกเดือน 
๔. การให้บริการ (๑๘ คะแนน ) 
ประกอบด้วย 
   ๔.๑ การให้บริการของ
หน่วยงาน (๑๐ คะแนน)เป็น
การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
การให้บริการของหน่วยงาน 
เช่น เอกสารประกอบ ขั้นตอน 
ระยะเวลาในการด าเนินการ ช่ือ
และสถานที่ตั้งของส่วนราชการที่
ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ โดยลง
ข้อมูลแล้วเสรจ็ภายใน ม.ีค. ๕๙ 

 



๓๔ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
(ตามแผนฯ ๒๐ ปี) 

กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

    หากพ้นจากที่ก าหนดจะไม่ได้รับ
คะแนนในสว่นนี้ 

๔.๒ แบบฟอร์มการให้บริการที่
สามารถ Download ได้ (๘ คะแนน) 
แบ่งเป็น 

๑) แบบฟอร์มการให้บริการ
ของหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัด 
สนป.ซึ่งด าเนินการเพิ่มเติมจากปีท่ี
ผ่านมา ๑ แบบฟอร์ม เสร็จภายใน
เดือน ก.พ. ๕๙ ได้รับ ๔ คะแนนและ 
ด าเนินการเพิ่มเติมจากเดือน ก.พ. 
๕๙ อีก ๑ แบบฟอร์ม เสร็จภายใน
เดือน พ.ค. ๕๙ ได้รับอีก ๔ คะแนน 

๒) แบบฟอร์มการ
ให้บริการของส านักงานเขตเป็น
แบบฟอร์มการให้บริการตามภารกิจ
หน้าที่ให้ครบทุกฝุายอย่างน้อยฝุาย
ละ ๑ แบบฟอร์มโดยมีก าหนดเวลา
ด าเนินการ ดังนี ้

-ลงข้อมูลแล้วเสร็จ ภายใน 
ก.พ. ๕๙ ได้รับ ๘ คะแนน 

- ลงข้อมูลแล้วเสร็จ ภายใน 
มี.ค. ๕๙ ไดร้ับ๔ คะแนน 
       - ลงข้อมูลแล้วเสร็จ ภายใน 
เม.ย. ๕๙ ได้รับ ๒ คะแนน 

 

 



๓๕ 
 

B x 100 
77  

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
(ตามแผนฯ ๒๐ ปี) 

กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

          - ลงข้อมูลแล้วเสร็จ ภายใน 
เม.ย. ๕๙ได้รบั ๒ คะแนน 
๕. ติดต่อเรา (๔ คะแนน) ต้อง
แสดงข้อมูล ท่ีอยู่ พร้อม
รหัสไปรษณีย์ หมายเลข
โทรศัพท์ของหน่วยงานและส่วน
ราชการในสังกัด และที่อยู่ของ
จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ (e-
mail) และแผนท่ีแสดงสถาน
ที่ตั้งของหน่วยงาน โดย
ด าเนินการแล้วเสร็จ ภายใน
เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 
 
ค่าเป้าหมาย  
90 คะแนน 
 
วิธีการค านวณ 
สูตรการ
ค านวณ     A=  

 
A = คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลการ
ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน กทม. ตามเกณฑ์
ประเมินผลที่ก าหนด 
B = ผลรวมคะแนนการประเมินผล
การปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน สังกัด กทม. ทั้ง 77 
หน่วยงาน 

 



๓๖ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
(ตามแผนฯ ๒๐ ปี) 

กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
  - เทคโนโลยสีารสนเทศ     
(7.๕) 

เพิ่มระบบสารสนเทศและ/
หรือระบบภูมิสารสนเทศเพื่อ
บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานภาครัฐ (e-
Service/m-Service)       
(กลยุทธ์ ๗.๕.๑.๑) 
 

10. ผลคะแนนการ
ประเมินผลการปรับปรุง
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ กทม. 
ตามเกณฑ์ประเมินผล             
ที่ก าหนด (ผลลัพธ)์ 
 
(กคพ. เป็นผู้รับผิดชอบหลัก       
และทุกส่วนราชการใน สยป. 
เป็นผู้รับผิดชอบร่วม) 

- ค านิยาม 
ข้อมูลบนเว็บไซต์ หมายถึง 
ข้อมูลข่าวสารทีจ่ัดท าขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ
ใน สยป.และเป็นช่องทางในการ
สื่อสารกับผู้ใช้บริการโดย
ให้บรกิารบนเว็บไซต์ 
ประกอบด้วย 

1. ปฏิทินกิจกรรม 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร 
3. ข่าวสาร 
4. การให้บริการ 
5. ติดต่อเรา 

เกณฑ์การให้คะแนน 
มีแนวทางการให้คะแนน โดย
ก าหนดระยะเวลาด าเนินการแต่ละ
หัวข้อ ดังนี ้
1.  ปฏิทินกิจกรรม (10 คะแนน/
ปี) โดยหน่วยงานด าเนินการตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 58 – สิงหาคม 
59  ซึ่งจะต้องลงกิจกรรมต่างๆ  ที่
วางแผนจะท าไวล้่วงหน้าเป็นราย
เดือนในปฏิทินกิจกรรมอย่างน้อย 
1 เดือน และด าเนินการให้เสร็จ
ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน 

กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูล
บนเว็บไซต์ของ สยป. (กคพ.
และส่วนราชการใน สยป.) 



๓๗ 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
(ตามแผนฯ ๒๐ ปี) 

กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

    2.  เกี่ยวกับองค์กร (20 
คะแนน/ปี) ประกอบด้วย 

2.1 ภารกิจหนา้ที่ของ
หน่วยงาน 

2.2. โครงสร้าง/ผู้บริหาร 
2.3 แผนปฏิบตัิราชการ 
2.4 สถิติ/ผลงานของ

หน่วยงาน ส่วนราชการ 
โดยแบ่งการให้คะแนน ดังนี ้
1) การน าเข้าข้อมลูใหค้รบถ้วน
ทุกรายการ(5 คะแนน) มี
ก าหนดเวลาด าเนินการ ดังนี ้
    -  บันทึกข้อมูลครบถ้วน ภายใน 
ธ.ค. 2558 ได้รับ 5 คะแนน 
   -  บันทึกข้อมูลครบถ้วน ภายใน 
ม.ค. 2559 ได้รับ 4 คะแนน 
  - บันทึกข้อมูลครบถ้วน ภายใน 
ก.พ. 2559 ได้รับ 3 คะแนน 
  -  บันทึกข้อมูลครบถ้วน 
ภายใน มี.ค. 2559 ได้รับ 2 
คะแนน 
หากพ้นจากที่ก าหนด จะไม่ได้รับ
คะแนนในส่วนนี้ 
   2) การปรับปรุงข้อมลูให้เป็น
ปัจจุบัน (ข้อ 2.2 และข้อ 2.4)  

 



๓๘ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
(ตามแผนฯ ๒๐ ปี) 

กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

    (15 คะแนน) ดังนี ้
      -  ครั้งที่ 1 แล้วเสร็จ
ภายใน 25 มี.ค. 59 
      -  ครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ
ภายใน 25 มิ.ย. 59 
      -  ครั้งที่ 3 แล้วเสร็จ
ภายใน 25 ก.ย. 59 
3.  ข่าวสาร(48 คะแนน) โดย
ต้องลงวันทีท่ี่น าข้อมูลออก
เผยแพร่ท้ายหัวข้อข่าวสารทุก
รายการหากไมล่งวันที่จะไม่น า
เรื่องน้ันๆมารวมเพ่ือคิดเป็น
ผลคะแนน ประกอบด้วย 

3.1 ข่าวประชาสมัพันธ์  
เป็นการเผยแพร่ข่าวกิจกรรมท่ี
หน่วยงานน าลงในปฏิทินกิจกรรม
ของเดือนที่ผ่านมา หรือข่าวอื่นๆ 

3.2 ภาพกิจกรรมเป็นการ
น าภาพถ่ายการจัดกิจกรรม    
มาเผยแพร ่

3.3 ประกาศ เป็นประกาศ
ต่างๆ ที่ประสงค์จะเผยแพร่ 
เช่น การรับสมัครงานประกาศ
การจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศ
ประกวดราคา ประกาศสอบราคา
การประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกสฯ์ลฯ 

 



๓๙ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
(ตามแผนฯ ๒๐ ปี) 

กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

    โดยแบ่งการให้คะแนน ดังนี้ 
- ปรับปรุง๒ครั้ง/เดือนได้ ๑ 

คะแนน 
- ปรับปรุง๓ครั้ง/เดือนได้ ๒ 

คะแนน 
- ปรับปรุง๔ครั้ง/เดือนได้ ๓ 

คะแนน 
- ปรับปรุง๕ครั้ง/เดือนได้ ๔ 

คะแนน 
ภายในวันที่ในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน 
๔. การให้บริการ (๑๘ คะแนน ) 
ประกอบด้วย 

๔.๑ การให้บริการของ
หน่วยงาน (๑๐ คะแนน)เป็นการแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการ
ของหน่วยงาน เช่น เอกสารประกอบ 
ขั้นตอน ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ช่ือและสถานที่ตั้งของส่วนราชการที่
ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ โดยลง
ข้อมูลแล้วเสร็จ ภายใน มี.ค. ๕๙ หาก
พ้นจากที่ก าหนดจะไม่ได้รับคะแนน
ในส่วนนี้ 

๔.๒ แบบฟอร์มการให้บริการ
ที่สามารถ Download ได้ (๘ คะแนน) 
เป็นแบบฟอร์มการให้บริการของ
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลซึ่ง
ด าเนินการเพิ่มเติมจากปีท่ีผ่านมา  

 



๔๐ 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
(ตามแผนฯ ๒๐ ปี) 

กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

    ๑ แบบฟอร์ม เสร็จภายในเดือน ก.พ. 
๕๙ ได้รับ ๔ คะแนนและ ด าเนินการ 
เพิ่มเติมจากเดือน ก.พ. ๕๙ อีก 
๑ แบบฟอร์ม เสร็จภายในเดือน 
พ.ค. ๕๙ ได้รับอีก ๔ คะแนน 
๕. ติดต่อเรา (๔ คะแนน) ต้อง
แสดงข้อมูล ท่ีอยู่ พร้อม
รหัสไปรษณีย์ หมายเลข
โทรศัพท์ของหน่วยงานและส่วน
ราชการในสังกัด และที่อยู่ของ
จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ (e-
mail) และแผนท่ีแสดงสถาน
ที่ตั้งของหน่วยงาน โดย
ด าเนินการแล้วเสร็จ ภายใน
เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 
 
ค่าเป้าหมาย  
90 คะแนน 
 
วิธีการค านวณ 
ผลคะแนนการด าเนินการปรับปรุง
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ตามเกณฑ์ประเมินที่ก าหนด 
 

 

 



๔๑ 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
(ตามแผนฯ ๒๐ ปี) 

กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
  - เทคโนโลยสีารสนเทศ     
(7.๕) 

เพิ่มระบบสารสนเทศและ/
หรือระบบภูมิสารสนเทศเพื่อ
บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานภาครัฐ              
(e-Service/m-Service)       
(กลยุทธ์ ๗.๕.๑.๑) 
 

11. ร้อยละความส าเร็จของ
การจัดหาระบบส ารองข้อมูล
ของกรุงเทพมหานคร 
(ผลลัพธ์) 
 
 

- ค านิยาม 
การจัดหาระบบส ารองข้อมูล
ของกรุงเทพมหานคร 
(Disaster Recovery Site) 
เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งจะท าให้
สามารถใชป้ฏิบัตไิด้         
อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา    
และมีประสิทธิภาพ 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 
 
วิธีการค านวณ 
พิจารณาจากผลการ
ด าเนินการที่ก าหนดไว้        
แต่ละขั้นตอนคูณ 100      
หารด้วยเปูาหมายของการ 
ด าเนินการ ถ้าครบขั้นตอน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

โครงการจัดหาระบบส ารอง
ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 
(Disaster Recovery Site) 
(กคพ.) 

 
 



๔๒ 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
(ตามแผนฯ ๒๐ ปี) 

กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
  - เทคโนโลยสีารสนเทศ     
(7.๕) 

พัฒนาระบบฐานคลังข้อมูล 
(Data Warehouse)              
(กลยุทธ์ 7.5.2.1) 
 

12. ร้อยละของความส าเร็จ
ในการพัฒนาระบบคลังข้อมูล
กลางกรุงเทพมหานคร
ต่อเนื่องจาก ระยะที่ 1 
(ผลผลิต) 

โครงการคลังข้อมูลกลาง
กรุงเทพมหานคร (BMA 
Data Warehouse)  
ระยะที่ 1 

นิยาม/ค าอธิบาย 
  พัฒนาระบบคลังข้อมูลกลาง
กรุงเทพมหานคร ต่อเนื่อง  
จากระยะที่ 1 โดยรวบรวม
ข้อมูลเพิ่มเติมจาก 5 กลุ่ม
ข้อมูลเดิมรวมทั้งเพิ่มกลุ่ม
ข้อมูลที่มีความจ าเปน็และ
เหมาะสมกับสถานการ
ปัจจุบนัเพื่อพัฒนาระบบ
คลังข้อมูลกลาง
กรุงเทพมหานครให้มี
ศักยภาพเพิ่มข้ึน 
 
ค่าเป้าหมาย 
  ร้อยละ 100 
 
วิธีการค านวณ 
   พิจารณาจากผลการ
ด าเนินการที่ก าหนดไว้แต่ละ
ขั้นตอนคูณ 100 หารด้วย 
เปูาหมายของการด าเนนิการ 
ถ้าครบขั้นตอน คิดเป็นร้อย
ละ 100 
 

โครงการคลังข้อมูลกลาง
กรุงเทพมหานคร (BMA 
Data Warehouse)         
ระยะที่ 2 (กพพ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
(ตามแผนฯ ๒๐ ปี) 

กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
  - เทคโนโลยสีารสนเทศ      
(7.๕) 

เพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสม่ าเสมอและให้
สามารถทนัต่อวิทยาการที่
เปลี่ยนแปลงไป (7.5.3.1) 
 

13. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามโครงการที่
ด าเนินการโดยส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล 
และบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมีทักษะความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่มข้ึน (ผลลัพธ์) 
 
 

- นิยาม/ค าอธิบาย 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หมายถึง 
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงเข้ารับการประชุม 
สัมมนา/ศึกษาดูงาน แล้ว
ได้รับความรู้ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพิ่มข้ึน ซึ่งด าเนินการโดย
ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ  6๐ 
 
วิธีการค านวณ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ได้รบั
ความรู้เพิ่มขึ้นหารด้วยจ านวน
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมดX ๑๐๐ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (กสศ.) 

 
 
 
 



๔๔ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
(ตามแผนฯ ๒๐ ปี) 

กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
  - เทคโนโลยสีารสนเทศ      
(7.๕) 

เพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสม่ าเสมอและให้
สามารถทนัต่อวิทยาการที่
เปลี่ยนแปลงไป (7.5.3.1) 
 

14. ร้อยละของบุคลากรด้าน
สายงานคอมพิวเตอร์และผู้ที่
เก่ียวข้องเข้ารับการฝึกอบรม
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(ผลลัพธ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นิยาม/ค าอธิบาย 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หมายถึง 
บุคลากรด้านสายงานคอมพิวเตอร์
และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม
เพิ่มทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
เกณฑ์การประเมิน 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้อง
เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของระยะเวลาของการ
ฝึกอบรม 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้อง
ผ่านการทดสอบความรู้หลังการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 70 ของผู้ผ่านเกณฑ์
ประเมิน 
 
วิธีค านวณ 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด x 100 หาร
ด้วยจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทั้งหมด 

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะหลัก
ส าหรับบุคลากรทางด้านสาย
คอมพิวเตอร์และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(กบพ.) 

 



๔๕ 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
(ตามแผนฯ ๒๐ ปี) 

กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
  - เทคโนโลยสีารสนเทศ      
(7.๕) 

การแก้ไขปัญหาการใช้งาน
ระบบโปรแกรมประยุกต์
ระบบงานตา่ง ๆ 
(สนับสนนุประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่ 7.5) 
 

15. กรุงเทพมหานครมีระบบ
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ
ให้บริการแก้ไขปัญหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของ
กรุงเทพมหานคร (BMA 
HELP DESK) (ผลผลิต) 

- นิยาม/ค าอธิบาย 
   ระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนนุการให้บริการแก้ไข
ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กรุงเทพมหานคร (BMA 
HELP DESK) ในรูปแบบของ 
Call Center แบบอัตโนมัติ 
เพื่อใช้สนับสนุนการแก้ปัญหา
ระบบคอมพิวเตอร์ และการ
ติดตามปฏบิัติงานเชิงรุกของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
ค่าเป้าหมาย 
1 ระบบ 
 
วิธีการค านวณ 
จ านวนระบบที่พฒันา 
(ด าเนินการพัฒนาระบบฯ 
แล้วเสร็จ และสามารถใช้งาน
ได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ
แก้ไขปัญหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของ
กรุงเทพมหานคร (BMA 
HELP DESK) (กบพ.) 

 
 
 



๔๖ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
(ตามแผนฯ ๒๐ ปี) 

กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
  - เทคโนโลยสีารสนเทศ      
(7.๕) 

พัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่บุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร  
(สนับสนนุประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่ 7.5) 
 
 

16. ร้อยละของบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพิ่มข้ึน (ผลลัพธ์)  
 
 
 

- 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
บุคลากรของกรุงเทพมหานคร
ที่ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพิ่มข้ึน หมายถึง บุคลากร
ของกรุงเทพมหานครเข้ารับ
การประชุม สัมมนา/ ศึกษาดู
งาน แลว้ได้รับความรู้ด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ด าเนินการโดยส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80  
 
วิธีการค านวณ 
จ านวนบุคลากรที่ได้รับความรู้
เพ่ิมขึ้น หารด้วยจ านวน
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมดคูณด้วย 100  

โครงการสัมมนาเชิงวชิาการ
นวัตกรรมคอมพิวเตอร์
สมัยใหม่ (กบพ.) 
 

 
 
สรุป 2 ข. มี 16 ตัวชี้วัด  



๔๗ 
 

 
ตารางที ่๒ ค. ภารกิจประจ าที่หน่วยงานด าเนินการเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ/หรือตอบสนองวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์หลัก 
 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ      
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

มหานครประชาธิปไตย (๕) 
- การกระจายอ านาจสูป่ระชาชน 
(๕.๓) 

กรุงเทพมหานครยืนยัน
ความพร้อมในการรับ
ถ่ายโอนภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐต่อ
คณะกรรมการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามแผนการกระจาย
อ านาจฯ และ
แผนปฏบิัติการฯ ฉบบัที่
ประกาศใช ้
(๕.๓.๒.๒) 

1. ร้อยละของการเข้าร่วม
ประชุมกับคณะกรรมการฯ/
คณะอนุกรรมการฯ/คณะ
ท างานฯ/หรือการประชุม
หารืออืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การกระจายอ านาจตามที่
ได้รับมอบหมาย และสรุป
รายงานผลเสนอผู้บริหาร
เพื่อโปรดทราบและ/หรือ
พิจารณาสัง่การให้หน่วยงาน
ด าเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้อง 
(ผลผลิต) 
 
 

ร้อยละ 100 นิยาม 
การเข้าร่วมประชุมฯ หมายถึง การ
ประชุมในคณะกรรมการฯ ต่าง ๆ 
ดังนี้ คณะกรรมการฯ คณะอนุ
กรรมการฯ และคณะท างานฯ ที่
เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจ 
หมายถึง 
  ๑. คณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  ๒. คณะกรรมการฯ คณะอนุ
กรรมการฯ และคณะท างานฯ ที่
เกี่ยวกับการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
แต่งตั้งหรือคณะท างานที่
คณะอนุกรรมการฯ แต่งตั้ง 
  ๓. คณะกรรมการฯ คณะอนุ
กรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการ
กระจายอ านาจให้แก่
กรุงเทพมหานครที่ ผว.กทม.  

กิจกรรมการเข้าร่วมการประชมุ
ร่วมกับคณะกรรมการฯ/คณะอนุ
กรรมการฯ/คณะท างานฯ/
ระดับรัฐบาลและหรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน 
เพื่อรับมอบแนวทางการ
ด าเนินงานหรือติดตามความ
คืบหน้าที่เก่ียวกับการกระจาย
อ านาจ (กยค.) 

 



๔๘ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์หลัก 

 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

 
ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ      

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
     แต่งตั้งเพื่อให้การด าเนินการตาม

แผนการกระจายอ านาจฯของ
กรุงเทพมหานครด าเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
วิธีการค านวณ  
นับจ านวนในการประชุมจาก
คณะกรรมการต่างๆ ดังนี้  
๑. คณะกรรมการฯ คณะอนุ
กรรมการฯ และคณะท างานฯ  
ที่เก่ียวข้องกับการกระจาย
อ านาจ หมายถึง 
๑.๑ คณะกรรมการฯ คณะอนุ
กรรมการฯ และ 
คณะท างานฯ ท่ีคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้แต่งตั้ง 
ได้แก ่
๑) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพือ่
บริหารแผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) 
     

 



๔๙ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์หลัก 

 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

 
ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ      

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
         ๒) คณะอนุกรรมการส่งเสริม

และเผยแพร่นวตักรรมท้องถิ่นและ
การบริการสาธารณะของ อปท.     
    ๓) คณะอนุกรรมการเพื่อ
ทบทวนและจัดท าแผนการกระจาย
อ านาจให้แก่ อปท. รวมทั้ง
คณะท างานฯ ท่ีคณะกรรมการฯ 
และคณะอนุกรรมการฯ ได้แต่ง
ตั้งข้ึนเพื่อช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติงาน 
    ๔) คณะอนุกรรมการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. 
  ๑.๒ คณะกรรมการฯ คณะอนุ
กรรมการฯ ท่ี ผว.กทม. แต่งตั้ง
เพื่อให้การด าเนินการตามแผนการ
กระจายอ านาจฯ ของ กทม. ด าเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก ่
    ๑) คณะกรรมการพิจารณาแนว
ทางการด าเนินการของ กทม. ตาม
แผนการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. 
    ๒) คณะอนุกรรมการพิจารณา
ปัญหาอุปสรรค์การรับถ่ายโอน
ภารกิจของ กทม. ตามแผนปฏิบตัิ
การก าหนดขั้นตอนการกระจาย  

 



๕๐ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์หลัก 

 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

 
ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ      

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
     อ านาจให้ อปท.(ฉบับท่ี ๑ และฉบบั

ที่ ๒) และข้อเสนอในแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการ กระจายอ านาจ
ให้แก่ อปท. (ฉบับท่ี ๓) 
๒. การประชุมอื่น ๆ  หมายถึง การประชุม
กับหน่วยงานหรือส่วนราชการ ทั้งภายใน
และภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการกระจาย
อ านาจ 
วิธีการค านวณ 
จ านวนการเข้าร่วมประชุม x ๑๐๐ 
จ านวนที่ได้รับมอบหมายทัง้หมด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์หลัก 

 
ตัวชี้วัดกลยทุธ์หลัก 

 
ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์

ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ      

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
การบริหารจัดการ (๗) 
- การบริหารแผนและ
ประเมินผล (๗.๒) 

 

พัฒนาศักยภาพในการประเมิน
และรายงานผลการปฏบิัติ
ราชการ/พฒันากรุงเทพฯ 
(7.2.5.3) 

2. จ านวนรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนของ
กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) 

- นิยาม 
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
กรุงเทพมหานคร หมายถึง รายงาน
สรุปผลการด าเนินการตามแผนการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
ใน 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเข้าสู่
ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเข้าสู่
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเตรียม
ความพร้อมของกรุงเทพมหานคร     
สู่ประชาคมอาเซียน 
 
ค่าเป้าหมาย 
1 ฉบับ 
 
 

กิจกรรมการติดตามและรายงาน
ผลการด าเนนิงานตามแผนการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
กรุงเทพมหานคร (กยม.) 



๕๒ 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์หลัก 
 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ      
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

    วิธีค านวณ 
นับจ านวนรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของ
กรุงเทพมหานครที่มีการ
ด าเนินการแลว้เสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา 
 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด
กลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ    
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
- การบริหารแผนและ
ประเมินผล (๗.๒) 
 
 

พัฒนาข้อมูลสถิตกิรุงเทพมหานคร
เพื่อเอ้ือต่อการบริหารจัดการ             
ในด้านตา่งๆ แก่ทุกหน่วยงาน    
ที่เก่ียวข้อง  
(สนบัสนนุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อยที่ 7.2) 
 
 

3. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการข้อมูลสถิติ กทม.  
(ผลลัพธ์) 

  

ร้อยละ 100 
 
 
 

นิยาม 
ข้อมูลสถติกิรุงเทพมหานคร หมายถึง ข้อมูล
พื้นฐานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 
สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง และ
ประกอบในการด าเนินงานต่าง ๆ 
การเผยแพร่ข้อมลูสถิติกรุงเทพมหานคร ใน
ที่น้ี หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูลสถิติ
กรุงเทพมหานคร ในลักษณะรูปเลม่และผ่าน
ทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร (เว็บไซต์
ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล) 
ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้รับบริการการเผยแพร่
ข้อมูลสถิติ กทม. ในลักษณะรูปเลม่และผ่าน
ทางเว็บไซตi์ 
 
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 100 
 
วิธีการค านวณ 
จ านวนผู้รับหนังสือสถิติ กทม. และผู้เข้าเยี่ยม
ชมข้อมูลสถิติ กทม. ท่ีมคีวามพึงพอใจคูณด้วย 
๑๐๐ หารด้วยจ านวนผู้รับหนังสือสถิติ กทม. 
และผูเ้ข้าเยีย่มชมข้อมลูสถิติ กทม. ท่ีตอบ
แบบสอบถาม 

๑. เผยแพร่ข้อมูลสถิติ
พื้นฐานของกรุงเทพมหานคร
ทางเว็บไซต์ของ
กรุงเทพมหานคร 
(กยบ.) 
๒. จัดท าหนังสือสถิติ
ประจ าปี ของ กทม. (กยบ.) 
 
 

 
 
 



๕๔ 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา 
 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด
กลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ    
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
- การบริหารแผนและ
ประเมินผล (๗.๒) 
 

ติดตามและประเมินความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อการ 
ด าเนินงานของกรุงเทพมหานคร 
(สนบัสนนุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อยที่ 7.2) 

4. ร้อยละความส าเร็จ      
ในการส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนชาว
กรุงเทพมหานครที่มีต่อการ
บริหารตามนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร คร้ังที่ 1 
(ผลผลิต) 

 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค านิยาม                                      
 การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนชาว
กรุงเทพมหานครที่มตี่อการบริหารตาม
นโยบายของกรุงเทพมหานคร หมายถึง การ
ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนชาว
กรุงเทพฯ ที่มีต่อการบริหารตามนโยบายของ
กรุงเทพมหานครด้วยวิธีการวิจยัแบบ
ผสมผสาน (Mixed Method) ประกอบด้วย                               
การวิจัยเชิงปริมาณ โดยส ารวจแบบใช้ตัวอย่าง
ซ้ า (Panel survey) จ านวน 4 ครั้ง และการ
ส ารวจในภาพรวม 1 ครั้ง                                      
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
กลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group 
Discussions) จ านวน 4 ครั้ง                  
การส ารวจความพึงพอใจฯ ครั้งท่ี 1 หมายถึง 
การส ารวจความพึงพอใจฯ ในรอบท่ี 1 ของ
ปีงบประมาณ 2558  ซึ่งประกอบด้วย                                              
การส ารวจแบบใช้ตัวอย่างซ้ า (Panel 
Survey)   ใช้ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 900 
คน จ านวน 1 ครั้ง และการสัมภาษณ์กลุ่ม
แบบเจาะจง (Focus Group  Discussions) 
จ านวน 1 ครั้ง ( โดยสัมภาษณ์ 3 รอบ ๆ ละไม่
น้อยกว่า  25 คน) 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 

โครงการส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนชาว
กรุงเทพมหานครที่มีต่อ
การบริหารตามนโยบาย
ของกรุงเทพมหานคร 
(กยบ.) 
 

 



๕๕ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา 

 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด

กลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการค านวณ 
ร้อยละของการด าเนินการ รายละเอียด ดังนี ้                                              
- ร้อยละ 12 เมื่อประสานและรวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ เรื่องที่จะด าเนินการส ารวจ                                     
- ร้อยละ 32 เมื่อวางแผนและด าเนินการ
ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการฯ ด าเนนิการ
เกี่ยวกับการจดัท าแบบสอบถาม เพื่อให้ตรง
ตามวัตถุประสงค ์                             -  
- ร้อยละ 40 เมื่อสนับสนุนท่ีปรึกษา
โครงการฯ เกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ของ 
กรุงเทพมหานคร เอกสารอ้างอิง และหนังสือ
ช้ีแจงต่าง ๆ เพื่อด าเนินการเกีย่วกบัการเก็บ
ข้อมูลในการส ารวจ  พร้อมท้ังก ากับ ดูแล                          
- ร้อยละ 80 เมื่อที่ปรึกษาโครงการ
ด าเนินการส ารวจข้อมูลโดยใช้ตัวอย่างซ้ าและ
สัมภาษณ์กลุม่แบบเจาะจง   ครั้งท่ี ๑                                          
- ร้อยละ 92 เมื่อตรวจสอบผลการวิเคราะห์ 
การส ารวจ ครั้งท่ี ๑ จากท่ีปรึกษาโครงการฯ  
- ร้อยละ 100 เมื่อท่ีปรึกษาด าเนนิการส ารวจ
ครั้งท่ี 1 เสร็จเรียบร้อย พร้อมส่งรายงานสรุป
ประเด็นและวเิคราะห์ผลการส ารวจ ซึ่งในเล่ม
รายงานมผีลส ารวจจากการส ารวจแบบใช้
ตัวอย่างซ้ า (Panel Survey) และการ
สัมภาษณ์กลุม่แบบเจาะจง (Focus Group 
Discussions) ในครั้งท่ี 1 จ านวนไม่น้อยกว่า 
120 เล่ม                              

 



๕๖ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา 

 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด

กลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ    

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
การบริหารจัดการ (๗) 
- การบริหารแผนและ
ประเมินผล (๗.๒) 

 

สร้างฐานข้อมูลตัวชีว้ัดเมืองที่มี
มาตรฐานและมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
(สนบัสนนุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อยที่ 7.2) 

5. ร้อยละความส าเร็จ     
ในการจัดท าฐานข้อมูล    
ด้านพืน้ที่สีเขียวเพื่อ
ประเมินผลฯ (ผลลัพธ์) 

- นิยาม 
1. ฐานข้อมูลด้านพื้นทีส่ีเขียว หมายถึง
ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล
พื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร 
2. พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่สเีขียวตามที่
ก าหนไว้ในนิยามแผนแม่บทพื้นที่   สีเขียว
ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2546 
ประกอบด้วยสวนสาธารณะ/สวนหย่อม 
สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกอลฟ์ แหล่งน้ า 
ที่ลุ่ม ที่ว่าง พื้นที่ไม้ยนืต้น พืน้ที่
เกษตรกรรม พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และ
พื้นที่อื่น ๆ 
3. ความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลฯ 
หมายถึง หน่วยงานผู้รับผิดชอบการน า
ข้อมูลเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานฐานข้อมูล
พื้นที่สีเขียวที่มีอยู่ผา่นระบบ SMART 
Phone ได้ 
 
ค่าเปูาหมาย   
ร้อยละ 100 
 
วิธีการค านวณ  
เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบสามารถเรียกใช้งาน
ฐานข้อมูลฯผา่นระบบ SMART Phone ได้
ครบทั้ง 50 ส านักงานเขต 

กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูล
และระบบติดตาม
ประเมินผลพื้นทีส่ีเขียว
ของกรุงเทพมหานครเพื่อ
ใช้งานบนระบบ SMART 
Phone (กยล.) 



๕๗ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
(ตามแผนฯ ๒๐ ปี) 

กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด 
กลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ      
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
-เทคโนโลยสีารสนเทศ (7.5) 

 

เพิ่มระบบสารสนเทศ และ/
หรือระบบภูมิสารสนเทศเพื่อ
บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานภาครัฐ (e- Service 
/m-Service 
 (กลยุทธ์ ๗.๕.1.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ร้อยละของความส าเร็จ 
ในการจัดท าระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
เพื่อประชาคมเมือง (ผลลัพธ์) 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยาม 
    ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
เพื่อประชาคมเมืองหมายถึง ระบบที่จะเป็น
สื่อกลางในการน าข้อมูลสารสนเทศของเมืองสู่
การให้บริการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการใช้ ปรับปรุง เสนอแนะข้อมูลของเมืองโดย
มีการด าเนินการรวม 2 ระยะ ดังนี้ 
- ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

จัดท าโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเพื่อประชาคม
เมือง 

- ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ผลักดันระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
กรุงเทพมหานครเพื่อประชาคมเมืองให้มี 
การใช้งานและเพิ่มข้อมูลของเมืองตามที่มี 
ความต้องการของผู้ใช้ 

 

ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 80 
 
วิธีการค านวณ 
พิจารณาจากผลการด าเนินงานตามที่ด าเนินการ
ได้ (ตามขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้)คูณ 100 หาร  
ด้วยค่าเปูาหมายของ   การด าเนินการถ้าครบ
ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ 100 

การจัดท าระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
กรุงเทพมหานคร          
เพื่อประชาคมเมือง (กสศ.) 



๕๘ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
(ตามแผนฯ ๒๐ ปี) 

กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด 
กลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ      
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
-เทคโนโลยสีารสนเทศ (7.5) 

 

เพิ่มระบบสารสนเทศ และ/
หรือระบบภูมิสารสนเทศเพื่อ
บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานภาครัฐ (e- Service 
/m-Service 
 (กลยุทธ์ ๗.๕.1.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ร้อยละความส าเร็จในการ
จัดท าระบบ e-Learning 
ด้านระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (ผลลัพธ์) 

 

- นิยาม/ค าอธิบาย 
1. e-Learning หมายถึงรูปแบบการเรียน
การสอน ซึ่งใช้การถายทอดเนื้อหาผานอปุ
กรณคอมพิวเตอรเครือขายอินเทอรเน็ต ที่
ให้บุคคลสามารถเข้าใช้งานส าหรับการ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งให้บริการผ่านทาง
เว็บไซต์ www.bangkokgis.com 
2. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึง 
Geographic Information System: GIS 
 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 85 
 
วิธีการค านวณ 
ผลการด าเนนิงานตามขั้นตอนทีก่ าหนด 
หารด้วยจ านวนขั้นตอนการด าเนินการ
ทั้งหมด คูณด้วย 100 
 
 
 

กิจกรรมปรับปรุงระบบ 
GIS  e-Learning ภายใต้
ระบบ BMA GIS ONLINE 
(กสศ.) 

 
 
 
 

http://www.bangkokgis.com/


๕๙ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
(ตามแผนฯ ๒๐ ปี) 

กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
  - เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(7.5) 

การแก้ไขปัญหาการใช้งาน
ระบบโปรแกรมประยุกต์
ระบบงานตา่ง ๆ (สนบัสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย       
ที่ 7.5) 

8. ร้อยละของจ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอรท์ี่สามารถแก้ไข
และใช้งานได้  
(ผลลัพธ์) 
  

ร้อยละ 97.49 
 
 
 

นิยาม 
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถแก้ไข
และใช้งานได้ หมายถึง เครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ที่เกิดข้อขัดข้องและได้รับการ
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาจาก    
กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ให้
สามารถใช้งานได้ปกติ โดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ดังกล่าวเป็นของทุกหน่วยงานใน
สังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้โอน
งบประมาณค่าวัสดุซ่อมแซมให้กับ
กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ 
 

ค่าเป้าหมาย   
ร้อยละ ๗5  
 

วิธีการค านวณ  
จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงที่สามารถแก้ไข
และใช้งานได้ หารด้วยจ านวน
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วงทั้งหมดที่หน่วยงานใน
สังกัดกรุงเทพมหานครส่งซ่อม 
คูณด้วย 100 

กิจกรรมการให้บริการ
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา   
ไมโครคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง (กบพ.) 

 



๖๐ 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
(ตามแผนฯ ๒๐ ปี) 

กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยทุธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด 
กลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ      
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
  - เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(7.5) 

การแก้ไขปัญหาการใช้งาน
ระบบโปรแกรมประยุกต์
ระบบงานตา่ง ๆ  
(สนบัสนนุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อยที่ 7.5) 

9. ร้อยละความส าเร็จของการ
ให้บริการแก้ไขข้อขัดข้อง
เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์
ตามมาตรฐานการให้บริการ
นอกสถานที่ (ผลลัพธ์) 

- นิยาม/ค าอธิบาย 
  การให้บริการแก้ไขข้อขัดข้องนอกสถานที่ 
หมายถึง การให้บริการแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องเก่ียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ต่อพ่วงโปรแกรมส าเร็จรูปและ
ระบบงานของกรุงเทพมหานครให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกตนิอกสถานที่ โดยจะต้อง
ด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการที่
กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ก าหนดขึ้น 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 
 
วิธีการค านวณ 
1. จ าแนกข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรม
ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100 
2. คิดค านวณหารระดับผลส าเร็จ โดยการ
น าจ านวนขั้นตอนทีด่ าเนนิการได้ คูณด้วย 
100 หารด้วยจ านวนขั้นตอนทัง้หมด 

กิจกรรมการให้บริการ
แก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ตาม
มาตรฐานการให้บริการ
นอกสถานที่ (กบพ.) 

 
 
 
 



๖๑ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
(ตามแผนฯ ๒๐ ปี) 

กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด
กลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ      
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
  - เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(7.5) 

การแก้ไขปัญหาการใช้งาน
ระบบโปรแกรมประยุกต์
ระบบงานตา่ง ๆ 
(สนบัสนนุประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.5) 

10. ร้อยละของจ านวนปัญหา
การใช้งานระบบโปรแกรม
ประยุกต์ระบบงานตา่ง ๆ ที่
ได้รับการแก้ไข 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 

นิยาม 
 เมื่อผู้ใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ที่
ส านักและส านักงานเขตใช้งานระบบ
โปรแกรมแล้วเกิดปัญหาในการใช้งานได้มี
หนังสือแจ้งมายัง กพพ. และเจา้หน้าที่ของ 
กพพ. ได้ด าเนนิการแก้ไขปัญหาการใช้งาน
ได้แล้วเสร็จตามที่แจ้ง 
 
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ ๘๐ 
 
วิธีค านวณ 
จ านวนเร่ืองที่แก้ไขแล้วเสร็จ คูณ ๑๐๐ 
หารด้วยจ านวนเร่ืองแจ้งปัญหาการใช้งานที่
รับทั้งหมด 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการแก้ไขปัญหา
การใช้งานระบบโปรแกรม
ประยุกต์ระบบงานตา่งๆ 
ตามที่หน่วยงาน/ส่วน
ราชการมีหนังสือขอแก้ไข  
(กพพ.) 

 



๖๒ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
(ตามแผนฯ ๒๐ ปี) 

กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
  - เทคโนโลยสีารสนเทศ     
(7.๕) 

พัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่บุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร 
(สนบัสนนุประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.5) 

11. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมที่ผ่านตามเกณฑ์     
ที่ก าหนด (ผลลัพธ)์ 
 
 (กพพ.เป็นผู้รับผิดชอบหลัก  
กสศ. และ กบพ.เป็น
ผู้รับผิดชอบร่วม)  

- 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หมายถึง  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และระบบงานท่ี
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศเฉพาะทาง 
เกณฑ์การประเมิน 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้อง
เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของระยะเวลาของ
การฝึกอบรม 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้อง
ผ่านการทดสอบความรู้หลังการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 70 ของผูผ้่านเกณฑ์
ประเมิน 
 
วิธีการค านวณ 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนดX 100 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 

1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
กรุงเทพมหานคร (กสศ.) 
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA 
GIS ONLINE) (กสศ.) 
3. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบ 
ซ่อมแซม   และบ ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (กบพ.) 
4. โครงการอบรมการใช้งานและ
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์บนระบบ
เครือข่ายของกรุงเทพมหานคร 
(กบพ.) 
5. โครงการฝึกอบรมเทคนิคการ
สรา้ง Extension บน โปรแกรม
ส านักงาน (กบพ.) 
6. โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
แก่ข้าราชการตามมติ
คณะรัฐมนตรี  (COM-๐๓) (กพพ.) 
7. โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูล
และข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์
ของกรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS) 
(กพพ.) 



๖๓ 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
(ตามแผนฯ ๒๐ ปี) 

กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ ์
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
  - เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(7.๕) 

เผยแพร่ความรู้  ความเข้าใจ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
(สนบัสนนุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อยที่ 7.5) 

12. จ านวนคร้ังในการ
จัดท าและเผยแพร่เอกสาร
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(ผลผลิต) 

- 
 

นิยาม 
เอกสาร/หนังสือที่เผยแพร่ หมายถึง 
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือบทความเชิง
วิชาการหรือวารสารอิเล็กทรอนกิส์ ซึ่ง
มีสาระเก่ียวกับการเผยแพร่ความรู้  
ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี รวมทั้ง
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 
ค่าเป้าหมาย 
3 คร้ัง/ปี 
 
วิธีการค านวณ 
นับจ านวนคร้ังที่จัดท าเป็นวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์และเผยแพร่ 
 
 
 
 

กิจกรรมจัดท าวารสาร          
ไมโครวิชัน่ (กบพ.) 

 
 
 
 
 



๖๔ 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
(ตามแผนฯ ๒๐ ปี) 

กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด 
กลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ      
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
  - เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(7.5) 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อมุ่งสู่องค์กร  
ชั้นเลิศด้านการบริการ    
(Best Service 
Organization) ด้วยบริการ
อิเล็กทรอนิกส์   
(สนบัสนนุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อยที่ 7.5) 

13. ระดับการท างานดา้น
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายขัดข้องต่อ
เดือน (เฉลี่ย/เดือน) (ผลลัพธ์) 

ไม่เกิน ๙ ชั่วโมงท างาน/เดือน 
(โดยเฉลี่ย) 

 

นิยาม 
เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ขัดข้องไม่สามารถ
ใช้งานได้โดยเฉลี่ยเดือนละไม่เกิน ๙ ช่ัวโมง 
 

ค่าเป้าหมาย 
ไม่เกิน ๙ ชั่วโมงท างาน/เดือน (โดยเฉลี่ย) 
 

วิธีการค านวณ 
พิจารณาจาก log file ของเคร่ือง 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการควบคุมดูแล
ซ่อมบ ารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(กคพ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
(ตามแผนฯ ๒๐ ปี) 

กลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด
กลยุทธ์หลัก 

โครงการ/กิจกรรมและ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (๗) 
 

เสริมศักยภาพงานดา้นการ
สื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 
(สนบัสนนุประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 7) 

14. จ านวนเอกสาร/หนังสือ     
ที่เผยแพร ่ (ผลผลิต) 
 
 (กบพ. เป็นผู้รบัผิดชอบหลัก 
และทุกส่วนราชการใน สยป.
เป็นผู้รับผิดชอบร่วม) 

 

10,000 เล่ม/ชิ้น นิยาม 
เอกสาร/หนังสือที่เผยแพร่ หมายถึง 
เอกสารรายงาน เอกสารบทความเชิงวิชาการ 
หนังสือ หรือวารสาร ซึ่งมีสาระเกี่ยวกับการ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านนโยบาย/แผน 
รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง       
 
ค่าเป้าหมาย  
- เอกสาร/หนังสือที่เผยแพร ่จ านวน 
๑๐,๐๐๐ ฉบับ 
 
วิธีค านวณ 
นับจ านวนเอกสาร/หนังสือ/วารสารที่ส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดท าเป็นรูปเล่มและ
เผยแพร่ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
กรุงเทพมหานคร 
 

กิจกรรมจัดท าวารสาร   
ของส านักยุทธศาสตร์   -
และประเมินผล  
(กบพ.) 

 
 
 
สรุป ๒ ค. มี 14 ตัวชี้วัด 
 
 



๖๖ 
 

 
 
ตารางท่ี ๒ ง. ภารกิจ (เชิงยุทธศาสตร/์ประจ า) ที่หน่วยงานด าเนินการเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศ หรือ แผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน 
 
แผนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2559 

แนวทาง/กลยุทธ ์ เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

บูรณาการ 

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครสู่ประชาคมอาเซียน 
ขับเคลื่อนแผนการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน
ของกรุงเทพมหานคร
ในปี 2558 

1 คร้ัง/ปี กิจกรรมการติดตามและ
รายงานผลการด าเนนิงาน
ตามแผนการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของ
กรุงเทพมหานคร 

   /   ไม่ใช้งบประมาณ กยม.  กยบ. กยค. 
กยล. กยภ. 
กองด้าน IT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

 
 
ตารางท่ี ๒ จ. ภารกิจสนับสนุนมิติที่ ๒-๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (7) ๑) พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติ-
ราชการ 

 

๑. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
(มิติที่ ๓.3 ของ ผตร.) 

ตามท่ี ผตร.ก าหนด 
 

กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
(สก.และทุกส่วนราชการใน สยป.) 

  

 

 

๒. ระดับความส าเร็จในการแก้ไข
เรื่องร้องเรียนจากประชาชน/
ผู้รับบริการ 
(มิติที่ ๓.1 ของกองกลาง)                        

ตามท่ีกองกลางก าหนด 
 

กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนของทุกส่วนราชการ           
(สก.และทุกส่วนราชการใน สยป.) 

 ๒) พัฒนาระบบการให้บริการ ๓. รอ้ยละความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด 
(Best Service)                   
(มิติที่ ๓.2 ของ สกก.) 

ตามท่ี สกก.ก าหนด 
 
 
 
 
 

 โครงการให้บริการที่ดีที่สุด            
(Best Service) (กคพ.) 

 
 
 
 
 



๖๘ 
 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (7) ๓) พัฒนาแหล่งข้อมูลที่เป็น
องค์ความรู้ให้แก่บุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 
 
 

๔. ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการจัดการความรู้ใน
หน่วยงาน (มิติที่ ๔.๑ ของ สกก.) 
 

ตามท่ี สกก.ก าหนด 
 
 
 
 

กิจกรรมการด าเนินการจัดการความรู้     
ในส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
(กยภ.) 

๔) พัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเอ้ือต่อการสร้าง
บรรยากาศการท างานที่มี
ความสุข 

๕. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ในการท างาน 
(มิติที่ ๓.4 ของ ผตร.) 

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

๕) พัฒนาการเบิกจ่ายเงินตาม
แผนงบประมาณประจ าปีให้
รวดเร็วเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การเบิกจ่ายเงิน 
 
 

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

ตามท่ี สงม.ก าหนด 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี (ความส าเร็จของ
การก่อหนี้ผูกพัน)                        
(สก.และทุกส่วนราชการใน สยป.) 

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

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



๖๙ 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (7) ๖) พัฒนาการจัดท างบการเงิน
ของกรุงเทพมหานคร 

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

ตามท่ี สนค.ก าหนด 
 

กิจกรรมการบันทึกรายการบัญชี      
และการจัดท างบการเงินของส านัก-
ยุทธศาสตร์และประเมินผล            
(สก.และทุกส่วนราชการใน สยป.) 

๙. คะแนนความส าเร็จของการ
จัดท ารายงานบัญชีมูลค่า
ทรัพย์สินประจ าปี ๒๕๕6   
ทันเวลาและถูกต้อง                           
(มิติที่ ๒.๓.๒ ของ สนค.) 

ตามท่ี สนค.ก าหนด 
 

กิจกรรมการจัดท าบัญชีเปรียบเทียบ
มูลค่าทรัพย์สินของส านักยุทธศาสตร์ -
และประเมินผล (สก.และทุกส่วนราชการ
ใน สยป.) 

๗) ปรับปรุงกระบวนการ
บริหารราชการประจ าให้
เกื้อหนุนต่อการน ายุทธศาสตร์
และแผนงานด้านต่าง ๆ ไปสู่
การปฏิบัติ 

๑๐. ร้อยละความส าเร็จของการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน    
ด้วยระบบ Lean 
(มิติที่ ๒.2 ของ สกก.) 

ตามท่ี สกก.ก าหนด โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน  
ด้วยระบบ Lean (กพพ.) 

๘) พัฒนามาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากร
กรุงเทพมหานคร 

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

ตามท่ี สกก.ก าหนด 
 

กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของบุคลากรในส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผล  (สก.และทุกส่วน
ราชการใน สยป.) 



๗๐ 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
โครงการ/กิจกรรมและ 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ (7) 

 

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

ตามท่ี สกก.ก าหนด 
 

กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของบุคลากรในส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผล  (สก.และทุกส่วน
ราชการใน สยป.) 
 

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

ตามท่ี สตน.ก าหนด 
 

กิจกรรมการจัดท าระบบบริหาร      
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน            
(สก.และทุกส่วนราชการใน สยป.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

 
 
ตารางท่ี ๓ โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความ
สอดคล้องตาม

แผนฯ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ/กิจกรรม แหล่งงบประมาณ ส่วนราชการ
รับผิดชอบ ลงทุน ด าเนินการ 

1 การเผยแพร่แผนปฏิบตัิราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี     
พ.ศ. 2561 

๒ ไม่ใช้งบประมาณ - - - กยบ. 

2 โครงการจัดท าแผนปฏบิัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี       
พ.ศ. 2561 

2 400,000.- - / กทม. กยบ.เป็นหน่วยงานหลัก 
กยม.กยล.กยภ.กยค.
และ กสศ.เป็น
หน่วยงานร่วม 

3 โครงการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานคร 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560 -2563) 

2 12,500,000 - / กทม. กสศ.เป็นหน่วยงาน
หลัก กคพ. กพพ. และ 
กบพ.เป็นหน่วยงาน
ร่วม 

4 ส่งเสริมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 2 ไม่ใช้งบประมาณ - - - กยบ.เป็นหน่วยงานหลัก 
กยม.กยล.กยภ.กยค.

และ กสศ.เป็น
หน่วยงานร่วม 

5 โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน        
มุ่งสู่การเป็นศนูย์กลางคมนาคมขนส่งแห่งอาเซียน 

2 356,100 - / กทม. กยภ. 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรเพื่อการพัฒนา กทม.  

2 660,650.- - / กทม. กสศ. 

7 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการเรื่องการประยุกต์และบูรณา
การข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร  

2 1,040,400.- - / กทม. กสศ. 

 
 



๗๒ 
 

 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความ
สอดคล้องตาม

แผนฯ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ/กิจกรรม แหล่งงบประมาณ ส่วนราชการ
รับผิดชอบ ลงทุน ด าเนินการ 

8 กิจกรรมจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏบิัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 

๒ ไม่ใช้งบประมาณ - - - กยบ.เป็นหน่วยงานหลัก 
กยม.กยล.กยภ.กยค.

และ กสศ.เป็น
หน่วยงานร่วม 

9. กิจกรรมจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินการตาม
นโยบายของผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

๒ ไม่ใช้งบประมาณ - - - กยบ.เป็นหน่วยงานหลัก 
กยม.กยล.กยภ.กยค.

และ กสศ.เป็น
หน่วยงานร่วม 

10. กิจกรรมการตรวจเยี่ยมและศึกษาข้อมูล (SITE VISIT)         
เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายผู้วา่ราชการ
กรุงเทพมหานคร ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

๒ ไม่ใช้งบประมาณ - - - กยม. 

11. โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบยุทธศาสตร์การบริการจัดการ
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ของเอเซียเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2 1,800,000.- - / กทม. กยล. 

12. กิจกรรมการตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

2 ไม่ใช้งบประมาณ - - - กสศ. 

13. กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของ สยป. ๒ ไม่ใช้งบประมาณ - - - กคพ.และส่วน
ราชการใน สยป. 

14. โครงการจัดหาระบบส ารองข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 
(Disaster Recovery Site) 

2 49,510,000.- 
 

- / กทม. กคพ. 

15. โครงการคลังข้อมูลกลางกรุงเทพมหานคร (BMA Data 
Warehouse) ระยะที่ 2 

2 30,000,000.- - / กทม. กพพ. 

 
 



๗๓ 
 

 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความ
สอดคล้องตาม

แผนฯ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ/กิจกรรม แหล่งงบประมาณ ส่วนราชการ
รับผิดชอบ ลงทุน ด าเนินการ 

16. 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (กสศ.) 

๒ ๓,๕๐๑,๐๐๐.- - / กทม. กสศ. 

17. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะหลักส าหรับบุคลากรทางด้าน
สายงานคอมพิวเตอร์และผู้ที่เก่ียวข้อง 

2 4,425,000.- - / กทม. กบพ. 

18. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการแก้ไข
ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (BMA HELP 
DESK) 

2 10,000,000.- - / กทม. กบพ. 

19. โครงการสัมมนาเชิงวชิาการนวตักรรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 2 477,800.- - / กทม. กบพ. 
 งบประมาณรวม  114,670,950.-   กทม. สยป. 

 
 

         รวมโครงการ/กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์.........19............โครงการ/กิจกรรม 
          ใช้งบประมาณ.....................12...................โครงการ/กิจกรรม   เป็นเงิน......... 114,670,950.-..........บาท    

  ไม่ใช้งบประมาณ.................7...................โครงการ/กิจกรรม 
 
หมายเหตุ ***เติมหมายเลข ๑ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย ผว.กทม. /เติมหมายเลข ๒ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนแผนพฒันาฯ 20 ปี/  
                   เติมหมายเลข ๓ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนนุแผนอื่น ๆ/ เติมหมายเลข ๑ และ ๒ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนทัง้นโยบาย ผว.กทม. และแผนพัฒนาฯ ๒๐ ปี          
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

 
ตารางท่ี ๔ โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจประจ าตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความสอดคล้อง 

ตามแผนฯ 
งบประมาณ 

(บาท) 
โครงการ/กิจกรรม แหล่งงบประมาณ ส่วนราชการ

รับผิดชอบ ลงทุน ด าเนินการ 
1 กิจกรรมการเข้าร่วมการประชมุร่วมกับคณะกรรมการฯ/คณะ

อนุกรรมการฯ/คณะท างานฯ/ระดับรัฐบาลและหรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน เพื่อรับมอบแนวทางการ
ด าเนินงานหรือติดตามความคืบหน้าที่เก่ียวกับการกระจาย
อ านาจ 

2 ไม่ใช้งบประมาณ - - - กยค. 

2 กิจกรรมการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานคร 

2 ไม่ใช้งบประมาณ - - - กยม. 

3. เผยแพร่ข้อมูลสถิติพื้นฐานของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์
ของกรุงเทพมหานคร 

2 ไม่ใช้งบประมาณ - - - กยบ. 

4. การจัดท าหนังสือสถิติประจ าปีของ กทม. 2 463,000.- 
(ใช้เงินเหลือจ่าย) 

- / กทม. กยบ. 

5. โครงการส ารวจความพงึพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร          
ที่มีต่อการบริหารตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 

2 ๕,516,500.- - / กทม. กยบ. 

6. กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลและระบบตดิตามประเมินผลพื้นที่สี
เขียวของกรุงเทพมหานครเพื่อใช้งานบนระบบ SMART 
Phone 

2 ไม่ใช้งบประมาณ - - - กยล. 

7. การจัดท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเพื่อ
ประชาคมเมือง 

2 ไม่ใช้งบประมาณ - - - กสศ. 

8. กิจกรรมปรับปรุงระบบ GIS e-Learning ภายใต้ระบบ BMA 
GIS ONLINE 

2 ไม่ใช้งบประมาณ - - - กสศ. 

9. กิจกรรมการให้บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง   

๒ ไม่ใช้งบประมาณ - - - กบพ.  



๗๕ 
 

 
 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความสอดคล้อง 

ตามแผนฯ 
งบประมาณ 

(บาท) 
โครงการ/กิจกรรม แหล่งงบประมาณ ส่วนราชการ

รับผิดชอบ ลงทุน ด าเนินการ 
10. กิจกรรมการให้บริการแก้ไขข้อขัดข้องเก่ียวกับระบบ

คอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานการให้บริการนอกสถานที่ 
2 ไม่ใช้งบประมาณ - - - กบพ. 

11. การแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบงาน
ต่าง ๆ ตามที่หน่วยงาน/ส่วนราชการมีหนังสือขอแก้ไข 

2 ไม่ใช้งบประมาณ - - - กพพ. 

12. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
กรุงเทพมหานคร  

2 174,200.- - / กทม. กสศ. 

13. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์     
ผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) 

2 64,400.- - / กทม. กสศ. 

14. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการเร่ืองการตรวจสอบ ซ่อมแซม 
และบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

2 253,000- - / กทม. กบพ. 

15. โครงการอบรมการใช้งานและดแูลระบบคอมพิวเตอร์         
บนระบบเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร 

2 34,000.- - / กทม. กบพ. 

16. โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสร้าง Extension บนโปรแกรม
ส านักงาน 

2 344,800.- - / กทม. กบพ. 

17. โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติ  
คณะรัฐมนตรี (COM-03) 

2 338,100.- - / กทม. กพพ. 

18. โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์
ของกรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS) 

2 250,500.- - / กทม. กพพ. 

19. กิจกรรมการจัดท าวารสารไมโครวิชั่น 
 

2 ไม่ใช้งบประมาณ - - - กบพ. 

20. กิจกรรมการควบคุมดูแลซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  2 ไม่ใช้งบประมาณ - - - กคพ. 
 
 
 



๗๖ 
 

 
 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความสอดคล้อง 

ตามแผนฯ 
งบประมาณ 

(บาท) 
โครงการ/กิจกรรม แหล่งงบประมาณ ส่วนราชการ

รับผิดชอบ ลงทุน ด าเนินการ 
21. กิจกรรมจัดท าวารสารของส านกัยุทธศาสตร์และประเมินผล 2 420,000.- - / กทม. กบพ.เป็นหน่วยงาน

หลักและทุกส่วน
ราชการเป็น

หน่วยงานร่วม 
 งบประมาณรวม  7,858,500.-   กทม. สยป. 
 
 
               รวมโครงการ/กิจกรรมภารกิจประจ า..........21..............โครงการ/กิจกรรม 
      ใช้งบประมาณ.........................10....................โครงการ/กิจกรรม   เป็นเงิน.......7,858,500.......บาท   
               ไม่ใช้งบประมาณ.....................11...................โครงการ/กิจกรรม 
 
หมายเหตุ ***เติมหมายเลข ๑ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย ผว.กทม. /เติมหมายเลข ๒ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนแผนพฒันาฯ 20 ปี/  
                   เติมหมายเลข ๓ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนนุแผนอื่น ๆ/ เติมหมายเลข ๑ และ ๒ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนทัง้นโยบาย ผว.กทม. และแผนพัฒนาฯ ๒๐ ปี          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

 
ตารางท่ี ๕ โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจในมิติที่ ๒-๔ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความ

สอดคล้องตาม
แผนฯ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ/กิจกรรม แหล่งงบประมาณ ส่วนราชการ
รับผิดชอบ ลงทุน ด าเนินการ 

๑ กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

๒ ไม่ใช้งบประมาณ   - สก.และ 
ทุกกอง 

2 กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนของทุกส่วนราชการ            ๒ ไม่ใช้งบประมาณ   - สก.และ 
ทุกกอง 

3 โครงการให้บริการที่ดีที่สุด  ๒ ไม่ใช้งบประมาณ   - กคพ. 

4 กิจกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ในส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 

๒ ไม่ใช้งบประมาณ   - กยภ. 

5 กิจกรรมการด าเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างาน
ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล                           

๒ ไม่ใช้งบประมาณ   - สก.และ 
ทุกกอง 

6 กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
(ความส าเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน)                         

๒ ไม่ใช้งบประมาณ   - สก.และ 
ทุกกอง 

7. กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
(ความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม)   

๒ ไม่ใช้งบประมาณ   - สก.และ 
ทุกกอง 

8 กิจกรรมการบันทึกรายการบัญชีและการจัดท างบการเงิน    
ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล             

๒ ไม่ใช้งบประมาณ   - สก.และ 
ทุกกอง 

9 กิจกรรมการจัดท าบัญชีเปรียบเทียบมูลคา่ทรัพย์สนิ          
ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล    

๒ ไม่ใช้งบประมาณ   - สก.และ 
ทุกกอง 

10 โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานด้วยระบบ 
Lean  
 

๒ ไม่ใช้งบประมาณ   - กพพ. 

 



๗๘ 
 

 
 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความ

สอดคล้องตาม
แผนฯ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ/กิจกรรม แหล่งงบประมาณ ส่วนราชการ
รับผิดชอบ ลงทุน ด าเนินการ 

11 กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต
และประพฤติมชิอบของบุคลากรในส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล            

๒ ไม่ใช้งบประมาณ   - สก.และ 
ทุกกอง 

12 กิจกรรมการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน             

๒ ไม่ใช้งบประมาณ   - สก.และ 
ทุกกอง 

 งบประมาณรวม  -    สยป. 

 
 
 รวมโครงการ/กิจกรรมภารกิจประจ า...........12.............โครงการ/กิจกรรม 
  ใช้งบประมาณ...................-..........................โครงการ/กจิกรรม   เป็นเงิน.................-.........................บาท 
  ไม่ใช้งบประมาณ................12.........................โครงการ/กิจกรรม 
 
หมายเหตุ ***เติมหมายเลข ๑ กรณีท่ีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย ผว.กทม. /เติมหมายเลข ๒ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนแผนพัฒนาฯ 20 ปี/  
                 เติมหมายเลข ๓ กรณีท่ีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนแผนอื่น ๆ/ เติมหมายเลข ๑ และ ๒ กรณีท่ีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนทั้งนโยบาย ผว.กทม.  
                 และแผนพัฒนาฯ ๒๐ ปี 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

 
 

ตารางท่ี 6  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2559 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
 
2 ข ๑ 
ชื่อตัวชี้วัด      จ านวนผูบ้ริหาร (ข้าราชการประจ า/ข้าราชการการเมือง) ทีไ่ด้รบัการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการบริหารแผน  
ชื่อโครงการ    การเผยแพร่แผนปฏิบตัิราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี  พ.ศ. 2561 (กยบ.) 
 

 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 

(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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. 

1. จัดท าหนังสือถึงผูบ้ริหาร โดยให้ ผอ.สยป. ลงนาม   
เพื่อน าเรียนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี  พ.ศ. 2561  

50 50               

2. จัดท าบัญชีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2561 

20 70               

3. ส่งหนังสือแผนฯ ให้กับผูบ้รหิารฯ 30 100               

รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100                



๘๐ 
 

 
 
2 ข ๒/1  
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของแผนที่จัดท าและได้รับการบูรณาการ  
ชื่อโครงการ       โครงการจัดท าแผนปฏบิัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี   พ.ศ. 2561 (กยบ. กยม. กยล. กยภ. กยค.  และ กสศ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ 

เนื้องานของ ติดตาม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ขั้นตอน ความก้าวหน้า             
(ร้อยละ) โครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 (ร้อยละ)             
1. เตรียมการและขออนุมัติด าเนินโครงการ 5 5             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดขอบข่าย 
    การด าเนินงานการจ้างที่ปรกึษา (TOR) 

5 10             

3. ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงาน/ 
    สถาบนัการศึกษาภาครัฐหรือเอกชนที่มีประสบการณ์  
    และมีความเชี่ยวชาญ 

5 15             

4. ขออนุมัติจ้างที่ปรึกาจัดท าสญัญาจ้างที่ปรึกษา  
     และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

5 20             

5. ที่ปรึกษาด าเนนิการตามสัญญาจ้างและสง่มอบงาน 
    ตามรายการที่ก าหนด 

50 70             

6. น าร่างแผนปฏบิัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี  
    พ.ศ. 2561 เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
     เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

20 90             

7. จัดท าและพิมพ์หนังสือแผนฯ รวมทั้งผลิตแผ่นบันทึก 
    ข้อมูลในรูปดิจิตัลไฟล์ โดยทีป่รึกษา 

5 95             

8. ประเมินผลโครงการและจัดท ารายงานเสนอ 
    คณะผู้บริหารตามล าดบั เปน็ระยะ ๆ 

5 100             

รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              



๘๑ 
 

 
2 ข 2/2 
ชื่อตัวชี้วัด    :  ร้อยละของแผนที่จัดท าและได้รับการบูรณาการ 
ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร ระยะ 4 ปี (กสศ. กพพ. กคพ. และ กบพ.) 
 

ขัน้ตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน  
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕59) 

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. เตรียมการและขออนุมัติด าเนินโครงการ 5 5             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดขอบข่ายการ
ด าเนินงานการจ้างที่ปรึกษา (TOR) 

5 10             

3. ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงาน/
สถาบันการศึกษาภาครัฐหรือเอกชนที่มีประสบการณ์และมี
ความเชี่ยวชาญ 

5 15             

4. ขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาจัดท าสัญญาจ้างที่ปรึกษาและ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ 

5 20             

5. ที่ปรึกษาด าเนินการตามสัญญาจ้างและส่งมอบงาน      
ตามรายการที่ก าหนด 

50 70             

6. น าร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรุงเทพมหานคร  เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบ 

20 90             

7. จัดท าและพิมพ์หนังสือแผน ฯ รวมทั้งผลิตแผ่นบันทึก
ข้อมูลในรูปดิจิตัลไฟล์  

5 95             

8. ติดตามและประเมินผลโครงการและจัดท ารายงานเสนอ
คณะผู้บริหารตามล าดับ เป็นระยะ ๆ 

5 100             

รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100              



๘๒ 
 

2 ข 3  
 
ชื่อตัวชี้วัด    :  จ านวนหน่วยงานที่จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยสอดคล้องกับแนวทางท่ีส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลก าหนด  
ชื่อโครงการ  :  ส่งเสริมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (ส่วนที่ 1 : การบริหารจัดการโครงการ) (กยบ.) กยม. กยล. กยภ. กยค. และ กสศ. 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 

(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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. 

ขั้นตอนที่ ๑ ปรับหลักเกณฑ์/แนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจ าปี พ.ศ. 2559 

10 10              

ขั้นตอนที่ 2 เวียนแจ้งหลักเกณฑ์/แนวทางให้หน่วยงาน 
ในสังกัด กทม.จัดท าแผนปฏบิัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2559 
เพื่อใช้ประกอบการจดัท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕9 

5 15              

ขั้นตอนที่ 3 ตอบข้อซักถามหลักเกณฑ์/แนวทางการ
จัดท าแผนปฏบิัติราชการฯ แก่หน่วยงาน 

15 30              

ขั้นตอนที่ 4 หน่วยงานส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ. 2559 ให้ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

5 35              

ขั้นตอนที่ 5 จัดส่งแผนฯ พร้อมรายงานการตรวจ
แผนปฏบิัติราชการประจ าปีของหน่วยงานให้กอง 
ที่รับผิดชอบในการตรวจหน่วยงาน 

30 65              



๘๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 

(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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. 

ขั้นตอนที่ 6 แจ้งหน่วยงานในสงักัด กทม.ปรับแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2559 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ ทีไ่ด้รับ 

5 70              

ขั้นตอนที่ 7 จัดส่งแผนฯ ที่หนว่ยงานปรับแก้ให้กอง 
ที่รับผิดชอบในการตรวจเพื่อใช้ในการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการประจ าป ี

30 100              

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100               



๘๔ 
 

 
2 ข 4  
ชื่อตัวชี้วัด    :  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อหลักสูตร/หัวข้อวิชาการฝึกอบรมหรือสัมมนาตามท่ีก าหนด 
ชื่อโครงการ  :  โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคม (กยภ.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน  
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕59) 

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 1. ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินงวด 10 10             
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดหัวข้อวิชา/หลักสูตรประสานวิทยากร
และจัดหาสถานที่ 

20 30             

ขั้นตอนที่ 3 จัดท าค าสั่งผู้เข้าร่วมสัมมนา 10 40             
ขั้นตอนที่ 4 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ จัดท าเอกสาร 10 50             
ขั้นตอนที่ 5 จัดสัมมนา 30 80             
ขั้นตอนที่ 6 จ้างจัดพิมพ์รายงาน 15 95             
ขั้นตอนที่ 7 เผยแพร่ 5 100             

รวม 7 ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ 100              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 

 
2 ข 5/1 
ชื่อตัวชี้วัด :  ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรเพ่ือการพัฒนากรุงเทพมหานคร (กสศ.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน  
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕59) 

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. เตรียมการและขออนุมัติด าเนินโครงการ 10 10             
2. ก าหนดรายละเอียดของหัวข้อการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ 

10 20             

3. ติดต่อและจัดท าหนังสือเชิญวิทยากร 5 25             
4. ขออนุมัติและจัดท าค าสั่งเข้ารับการสัมมนาฯ 10 35             
5. ด าเนินการสัมมนาฯ 50 85             
6. ติดตามผลการสัมมนาฯ จากแบบประเมิน 5 90             
7. สรุปสาระส าคัญจากการสัมมนาและน าเสนอผู้บริหาร 10 100             

รวม 7  ขั้นตอน  100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

 
2 ข 5/2 
ชื่อตัวชี้วัด :  ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการประยุกต์และบูรณาการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร (กสศ.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน  
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕59) 

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. เตรียมการและขออนุมัติด าเนินโครงการ 10 10             
2. ก าหนดรายละเอียดของหัวข้อการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ 

10 20             

3. ติดต่อและจัดท าหนังสือเชิญวิทยากร 5 25             
4. ขออนุมัติและจัดท าค าสั่งเข้ารับการสัมมนาฯ 10 35             
5. ด าเนินการสัมมนาฯ 50 85             
6. ติดตามผลการสัมมนาฯ จากแบบประเมิน 5 90             
7. สรุปสาระส าคัญจากการสัมมนาและน าเสนอผู้บริหาร 10 100             

รวม 7  ขั้นตอน  100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

 
2 ข 6  
ชื่อตัวชี้วัด    :  จ านวนรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี (กยบ. กยค. กยภ. กยล. กยม. และ กสศ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 

(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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. 

ขั้นตอนที่ 1 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏบิัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ฉบับสมบูรณ์และเวียนแจ้ง
คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

25 25               

ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมนิผล
แผนปฏบิัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

5 30               

ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะท างานฯ เพื่อมอบหมาย
ภารกิจในการติดตามผลการด าเนินงานรายประเด็น
ยุทธศาสตร ์

5 35               

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าหนังสือถึงหน่วยงานติดตามข้อมูล
ผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของหน่วยงานสงักัด
กรุงเทพมหานคร ระยะ 6 เดือน 

5 40               



๘๘ 
 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 

(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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. 

ขั้นตอนที่ 5 รวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระยะ 6 เดือน 

20 60               

ขั้นตอนที่ 6 เสนอผูบ้ริหารส านกัยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลและเวียนแจง้ส่วนราชการสังกัดส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล 

5 65               

ขั้นตอนที่ 7 จัดท าหนังสือถึงหน่วยงานติดตามข้อมูล
ผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของหน่วยงานสงักัด
กรุงเทพมหานคร 

5 70               

ขั้นตอนที่ 8 ประชุมคณะท างานฯ ติดตามประเมินผล
แผนปฏบิัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

5 75               

ขั้นตอนที่ 9 ติดตามข้อมูลและสรุปร่างรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

20 95               



๘๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 

(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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. 

ขั้นตอนที่ 10 เสนอร่างรายงานผลการด าเนนิงานตาม
แผนปฏบิัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อผู้บริหารส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล 

5 100               

รวม 9 ข้ันตอน คิดเป็นร้อยละ 100                

ขั้นตอนที่ 11 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏบิัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับสมบูรณ์และเวียนแจ้ง
คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

                



๙๐ 
 

 
2 ข 7/1 
ชื่อตัวชี้วัด    :   ร้อยละของความส าเร็จในการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมตามนโยบายของผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร  
ชื่อกิจกรรม     :   กิจกรรมจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (กยบ.เป็นผู้รับผิดชอบหลัก  
                      และกยม.กยล.กยภ.กยค.กสศ.เป็นผู้รับผดิชอบร่วม) 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 

(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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  ติดตามความก้าวหน้าฯ   30 30               

ขั้นตอนที่ 2  รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 20 50               

ขั้นตอนที่ 3  ติดตามความก้าวหน้าฯ  30 80               

ขั้นตอนที่ 4 รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 20 100               

รวม  4  ข้ันตอน คิดเป็นร้อยละ 100                



๙๑ 
 

 
2 ข 7/2 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ร้อยละของความส าเร็จ.ในการตดิตามและประเมินผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ชื่อกิจกรรม  :    กิจกรรมการตรวจเยี่ยมและศึกษาข้อมูล (SITE VISIT) เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม (กยม.)  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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. 

ขั้นตอนที่ 1 ส านักยุทธศาสตรแ์ละประเมินผล
ด าเนินการพิจารณาเลือกตัวชีว้ดัและโครงการ ตาม
นโยบายของผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานครที่จะติดตาม
ประเมินผล 

15 15             

ขั้นตอนที่ 2 ส านักยุทธศาสตรแ์ละประเมินผล 
ก าหนดขั้นตอนในการเยี่ยมประเมินหน่วยงาน 

15 30 
 

            

ขั้นตอนที่ 3 ส านักยุทธศาสตรแ์ละประเมินผลชี้แจง
แนวทางการด าเนนิงานแก่หน่วยงาน 

10 40             

ขั้นตอนที่ 4 ส านักยุทธศาสตรแ์ละประเมินผลก าหนด
ช่วงเวลาและวนัที่ทึ่จะเยี่ยมประเมินหน่วยงาน 

10 50             

ขั้นตอนที่ 5 ส านักยุทธศาสตรแ์ละประเมินผล เยี่ยม
ประเมินหน่วยงาน ณ พื้นที่ให้บริการประชาชน หรือ
พื้นที่ด าเนินโครงการ 

30 80             

ขั้นตอนที่ 6  ส านักยุทธศาสตรแ์ละประเมินผล
ประชุมร่วมกับหน่วยงานเพื่อรับทราบปญัหาและ
อุปสรรคในการด าเนินการโครงการ 

10 90             

ขั้นตอนที่ 7 ส านักยุทธศาสตรแ์ละประเมินผล
ด าเนินการสรุปผลการประเมิน จัดท ารายงาน และ
น าเสนอข้อคิดเห็นต่อผู้บริหาร 

10 100             

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100              



๙๒ 
 

 
2 ข 8 

       ชื่อตัวชี้วัด :   จ านวนผลงานวิจัยที่สนับสนุนการบริหารมหานคร 
       ชื่อโครงการ  : โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบยุทธศาสตร์การบริการจัดการกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของเอเชียเพ่ือรองรับ 
                            การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (กยล.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน  
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕60) 

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. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติรายละเอียดโครงการ 5 5             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินงานตาม
แนวทางของโครงการ 

5 10             

3. จัดท าขอบเขตการด าเนินงานการศึกษาความเป็นไปได้
ในการให้กรุงเทพฯเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขของเอเซีย 

10 20             

4. จัดท าหนังสือเชิญชวนมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการให้บริการด้าน
วิชาการและการวิจัยหรือเป็นผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ ส่ง
ข้อเสนอโครงการให้พิจารณา 

5 25             

5. ด าเนินการจ้างที่ปรึกษา ตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548  

10 35             

6. ขออนุมัติด าเนินการจ้างที่ปรึกษาและลงนามสัญญา
จ้างฯ 

5 40             

7.ที่ปรึกษาด าเนินการตามที่ก าหนดในสัญญาจ้างฯ 50 90             
8. ด าเนินการตรวจรับพัสดุ 10 100             

รวม 8 ขั้นตอน คดิเป็นร้อยละ 100              



๙๓ 
 

 
2 ข 9 
ชื่อตัวชี้วัด       : คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน กทม. ตามเกณฑ์ประเมินผลที่ก าหนด 
ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (กสศ.) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

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. 

1.ประชุมเจ้าหน้าที่เพ่ือท าความเข้าใจในการด าเนินงาน 
หลักเกณฑ์การให้คะแนนและการตรวจประเมินผลในการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

5 10             

2.ประชุมหน่วยงานเพ่ือแจ้งแนวทางการด าเนินงาน และ
หลักเกณฑ์การให้คะแนนการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน กทม. ตามเกณฑ์ประเมินผลที่ก าหนด 

10 15             

3. เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบและให้คะแนนการปรับปรุง
ข้อมูลในเว็บไซต์หน่วยงาน กทม. ตามหลักเกณฑ์ประเมินผลที่
ก าหนด 

30 45             

4. สรุปผลการตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของ
หน่วยงานเสนอหัวหน้าฝุายเป็นประจ าทุกเดือน 

20 65             

5. จัดท ารายงานสรุปผลคะแนนการปรับปรุงเว็บไซต์ของ
หน่วยงานเสนอ  ผอ.กสศ.รายไตรมาส 

15 80             

6.ประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของกิจกรรมฯ  20 100             
รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 
 
 



๙๔ 
 

 
 
 
 
2 ข 10 

ชื่อตัวชี้วัด  :  ผลคะแนนการประเมินผลการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสยป. ตามเกณฑ์ประเมินผลที่ก าหนด  (เปูาหมาย 90 คะแนน) 
ชื่อโครงการ : กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของ สยป. (กคพ. และส่วนราชการในสังกัด สยป.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ(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. 

การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด               
1. ติดต่อเรา 4 4             
2. การให้บริการของหน่วยงาน ๑๐ 14             
3. แบบฟอร์มการให้บริการ 8 22             
4. ปฏิทินกิจกรรม 10 32             
5. เกี่ยวกับองค์กร 20 52             
6. ข่าวสาร 48 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100              
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 
 

 
 
2 ข 11 
       ชื่อตัวชี้วัด :  ร้อยละความส าเร็จของการจัดหาระบบส ารองข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 

       ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาระบบส ารองข้อมูลของกรุงเทพมหานคร (Disaster Recovery Site) (กคพ.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

พ.ศ. ๒๕๕8 พ.ศ. ๒๕๕9 

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.อนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) 

5 5             

๒.จัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) 20 25             
3.คณะกรรมการฯ รายงานผล 10 35             
4.ด าเนินการจัดหา 15 50             
5.ขออนุมัติจัดจ้าง 10 60             
6.จัดท าและลงนามในสัญญา 10 70             
7.ด าเนินการตามสัญญา 10 80             
8.ส่งมอบและตรวจรับ 20 100             
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 

2 ข 12 
ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของความส าเร็จในการพัฒนาระบบคลังข้อมูลกลางกรุงเทพมหานคร ต่อเนื่องจากระยะที่ 1 
ชื่อโครงการ :  โครงการคลังข้อมูลกลางกรุงเทพมหานคร (BMA Data Warehouse) ระยะที่ 2 (กพพ.) 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ 

เน้ืองานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปี ๒๕๕8-๒๕๕9) 

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. อนุมัติโครงการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) 5 5             
2. จัดท าขอบเขตของงาน 25 30             
3. คณะกรรมการรายงานผลการใช้ TOR  
    - ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานและอนุมัตลิงประกาศในเว็บไซต ์
    - คณะกรรมการรายงานผลการน าร่างลงเว็บไซต์ 

10 40             

4. ด าเนินการจัดหา 
    - ขอความเห็นชอบจัดจ้างพร้อมลงนามในประกาศ 
    - ลงประกาศในเว็บไซตเ์พื่อรับเอกสารการประมูล 
    - ยื่นซองทางเทคนิค 
    - คณะกรรมการอิเล็กทรอนิกสร์ายงานผลการตรวจสอบ 
      คุณสมบัติทางด้านเทคนิค 
    - คัดเลือกตลาดกลาง 
    - ก าหนดวันเคาะราคา     

10 
 
 
 

50 
 
 
 

 

            

5. ขออนุมัติจัดจ้าง  10 60             

6. จัดท าและลงนามสญัญา  10 70             

7. ด าเนินการตามสญัญา 
    - ศึกษาออกแบบระบบ 
    - พัฒนาระบบ 
    - ติดตั้งใช้งาน 

10 80 
 

            

8. ส่งมอบและตรวจรับ  20 100             

รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐              



๙๗ 
 

 
2 ข 13 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการที่ด าเนินการโดยส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล และบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีทักษะ 
                    ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมขึ้น 

         ชื่อโครงการ :    โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (กสศ.) 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน  
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ (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.ด าเนินการขออนุมัตโิครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
โครงการ 

๕ 10             

๒.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการฝึกอบรม 
คณะกรรมการพิจารณาหลักสตูรคณะเจา้หน้าท่ีด าเนนิการ
ฝึกอบรมและคณะกรรมการรบั-ส่งและเกบ็รักษาเงิน 

5 15             

3. จัดประชุมและก าหนดหลักสูตรฯเพื่อก าหนดหัวข้อในการ
ฝึกอบรมและกิจกรรมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการปฏิบตัิงานเกีย่วกับเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๑๐ ๒๕             

4. ประสานหน่วยงานที่จะศึกษาดูงานและจัดท าหนังสือขอ
อนุมัติให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางไปศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 

5 ๓๐             

๕. ขออนุมัติเงินประจ างวด 5 ๓๕             
๖. ขออนุมัติเงินยืมทดรองราชการ 5 ๔๐             
๗. ด าเนินการฝึกอบรมตามหลักสตูรที่ก าหนด ๔๐ ๘๐             
๘. รวบรวมเอกสารเพื่อด าเนินขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 5 ๘๕             
๙. รายงานการประเมินผลการฝึกอบรม 1๕ 100             

รวม ๙ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
 
 



๙๘ 
 

 
2 ข 14 
ชื่อตัวชี้วัด      ร้อยละของบุคลากรด้านสายงานคอมพิวเตอร์และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

         ชื่อโครงการ     โครงการเสริมสร้างสมรรถนะหลักส าหรับบุคลากรทางด้านสายงานคอมพิวเตอร์และผู้ที่เกี่ยวข้อง  (กบพ.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน  
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ (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. 

1. วางแผน จัดเตรียม ประสานงาน เกี่ยวกับหลักสูตร วิทยากร    ๑๐ ๑๐             

2. ขออนุมัติโครงการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินโครงการ   ๑๐ ๒๐             

3. เวียนแจ้งหลักสูตร ก าหนดการฝึกอบรมส่งให้หน่วยงานต่าง 
ๆ เพื่อขอรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรม 

๑๐ ๓๐             

4. รวบรวมและสรุปรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละรุ่น           ๑๐ ๔๐             

5. ขออนุมัติค าสั่งกรุงเทพมหานครให้เจ้าหน้าที่กลุ่มเปูาหมาย
เข้ารับการฝึกอบรม                 

๑๐ ๕๐             

6. ด าเนินการฝึกอบรม  ๔๐ ๙๐             

7. ประเมินผลการฝึกอบรม                                                    ๑๐ ๑๐๐             

รวม ๗ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐              

 
 



๙๙ 
 

 
2 ข 15 ชื่อตัวชี้วัด  :     กรุงเทพมหานครมีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการให้บริการแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร ( ฺBMA HELP DESK)   

                    ชื่อโครงการ :     โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร ( ฺBMA HELP DESK) (กบพ.) 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ (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. 

1. จัดเตรียมการ และขออนุมัติโครงการ 1๐ 1๐             

2. แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 1๐ 2๐             
3. คณะกรรมการ TOR ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของระบบและ
ด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 

20 40    
 

        

4. ด าเนินการจัดหาระบบสารสนเทศฯ ระบบโปรแกรม เครื่อง
แม่ข่าย (Server) ตามข้อก าหนด TOR  

10 50      
 

      

5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามข้อก าหนด TOR และ
ติดตั้งระบบสารสนเทศฯ เพ่ือทดสอบการใช้งาน 

3๐ 80        
 

    

6. ด าเนินการฝึกอบรมและสรุปรายงานผลการด าเนินการ 1๐ 90             

7. จัดท ารายงานผู้บริหาร 1๐ 100             

รวม 7 ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ  100              
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๑๐๐ 
 

 
2 ข 16 
ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ิมขึ้น 
ชื่อโครงการ : การสัมมนาเชิงวิชาการนวัตกรรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ (กบพ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ (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. 

1.  วางแผน จัดเตรียม ประสานงาน เกี่ยวกับหลักสูตร 
วิทยากร 

5 5 
 

           

2.  ขออนุมัติโครงการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินโครงการ 10 15             
3.  เวียนแจ้งหลักสุตร/ก าหนดการฝึกอบรมไปยังหน่วยงาน               
ต่าง ๆ เพื่อขอรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรม 

5 20  
 

          

4.  ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร 5 25             

5.  ขออนุมัติเงินประจ างวด 5 30             

6. รวบรวมและสรุปรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละรุ่น 5 35             
7. ขออนุมัติค าสั่งกรุงเทพมหานครให้เจ้าหน้าที่กลุ่มเปูาหมาย
เข้ารับการฝึกอบรม 

10 45    
 

        

8. ประสานวิทยากรให้การฝึกอบรม 5 50             
9. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการโครงการฝึกอบรมที่
ก าหนด 

40 90     
 

       

10. สรุปและประเมินผลโครงการฝึกอบรม 5 95             

11. จัดท ารายงานการประเมินผลโครงการเสนอผู้บังคับบัญชา 5 100             

รวม 11 ข้ันตอน  คิดเป็นร้อยละ  100              



๑๐๑ 
 

 
 
2 ค ๑ 
 
ชื่อตัวชี้วัด      ร้อยละของการเข้ารว่มประชุมกับคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะท างานฯ หรือการประชุมหารืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจตามท่ีได้รับ

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

                 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน
ของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

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. 

- เข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ/คณะอนุ
กรรมการฯ/คณะท างานฯ/ระดับรัฐบาล และหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน เพื่อรับมอบแนวทางการ
ด าเนินงานหรือติดตามความคืบหน้าที่เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 

๑๐๐ 
 

 

๑๐๐             

รวม ๑ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

 
2 ค 2 
ชื่อตัวชี้วัด   :  จ านวนรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานคร 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  :    กิจกรรมการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานคร  (กยม.)  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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. 

ขั้นตอนที่ 1 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานคร 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558และน าเสนอผู้บริหาร   

30 30 
 

           

ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดรูปแบบ/แนวทางในการจัดเก็บ
ข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559   

10 40   
 

         

ขั้นตอนที่ 3 จัดท าหนังสือถึงหน่วยงานเพื่อ
ประสาน/ติดตามข้อมูลผลการด าเนินงาน      
ตามแผนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
กรุงเทพมหานคร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2559   

ระยะ 6 เดือน 
ระยะ 1 ป ี

10 50   
 

       
 

 

ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน 10 60    
 

      
 

 
ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูล 20 80     

 

      
 

ขั้นตอนที่ 6 จัดท าข้อมูลผลการด าเนินงานตาม
แผนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
กรุงเทพมหานคร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ระยะ 6 เดือน 

20 100      
 

      

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100              



๑๐๓ 
 

 
2 ค 3/1 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ได้รับทราบข้อมูลสถิติ กทม. มีความพึงพอใจ 
ชื่อกิจกรรม เผยแพร่ข้อมูลสถิติพ้ืนฐานของ กทม.ทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร (กยบ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความ 
ก้าวหน้า
โครงการ 
(รอ้ยละ) 

      ปี พ.ศ. 2557                                       ปี 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. น าข้อมูลสถิติพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานครที่
รวบรวมและประมวลผลมาจัดรูปแบบเพื่อให้
เหมาะสมต่อการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
กรุงเทพมหานคร (เว็บไซต์ของ สยป.) 

๓๐ ๓๐ 

        

 

   

๒. ออกแบบ หน้าเว็บเพจหลักท่ีจะน าข้อมูลสถิติ
พ้ืนฐานกรุงเทพมหานครเผยแพร่ 

๑๐ ๔๐ 
        

 
   

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

๑๐ ๖๐ 
        

 
   

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

๒๐ ๘๐ 
        

 
   

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

๑๐ ๙๐ 
        

 
   

๗. ประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับบริการ ๑๐ ๑๐๐             
รวม ๗  ขั้นตอน ๑๐๐              

 



๑๐๔ 
 

 
2 ค 3/2 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ได้รับทราบข้อมูลสถิติ กทม. มีความพึงพอใจ 
ชื่อกิจกรรม จัดท าหนังสือสถิติประจ าปีของกรุงเทพมหานคร (กยบ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความ 
ก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

     ปี พ.ศ. 2557                                        ปี 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/ก าหนดเปูาหมาย การรวบรวมข้อมูล
สถิติพ้ืนฐานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้ง
พิจารณาข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บและวินิจฉัย
ประโยชน์ ความส าคัญของข้อมูลที่จะน าไปใช้ 

๑๐ ๑๐             

๒. ประสานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
กรุงเทพมหานครที่เก่ียวข้อง เพ่ือขอรับข้อมูลปฐม
ภูม ิ                                                 

๑๐ ๒๐             

๓. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกกรุงเทพมหานคร       

๑๐ ๓๐             

๔. พิจารณาคัดเลือกข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ดีและ
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ตามเปูาหมายและ
จดัแยกข้อมูลตามยุทธศาสตร์หลักแต่ละด้านของ
กรุงเทพมหานคร                             

๑๐ ๔๐             

๕. จัดแยกข้อมูลแต่ละด้านเพ่ือออกแบบและระบุ
รูปแบบการน าเสนอข้อมูลให้เหมาะสมและสะดวก
ต่อการค้นหาข้อมูลในหนังสือ                                            

๑๐ ๕๐             

 
 



๑๐๕ 
 

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความ 
ก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

     ปี พ.ศ. 2557                                        ปี 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. พัฒนารูปแบบการน าเสนอข้อมูลในแบบต่าง ๆ 
เพ่ือความชัดเจนและสะดวกต่อการน าไปใช้ พร้อม
ทั้งบันทึกข้อมูลตามรูปแบบการน าเสนอข้อมูลที่
ก าหนดไว้ 

๑๐ ๖๐ 

      

 

     

๗. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความ
เหมาะสมของรูปแบบการน าเสนอ 

๑๐ ๗๐ 
      

 
     

๘. ออกแบบปก รูปเล่มและส่วนประกอบต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นต้นฉบับในการจัดพิมพ์หนังสือ พร้อม
ประสานโรงพิมพ์เพ่ือจัดพิมพ์หนังสือ 

๑๐ ๘๐ 
      

 
     

๙. รวบรวมรายชื่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือเผยแพร่
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานครและด าเนินการ
เผยแพร่ 

๑๐ ๙๐ 
        

 
   

๑๐. ประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับบริการ ๑๐ ๑๐๐             
รวม ๑๐ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐              

 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 
 

 
2 ค 4 
ชื่อตัวช้ีวัด ร้อยละความส าเร็จในการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการบริหารตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 
ชื่อโครงการ โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการบริหารตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร (กยบ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน
ของ

ขั้นตอน 

(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
โครงการ 

(ร้อยละ) 

ปี 2558 ปี 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. ประสานและรวบรวมข้อมูลต่าง 
ๆ เรื่องท่ีจะด าเนินการส ารวจ  

3 3 
                 

2. วางแผนและด าเนินการร่วมกับที่
ปรึกษาโครงการฯ ด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดท าแบบสอบถาม 
เพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

5 8 

                 

3. สนับสนุนที่ปรึกษาโครงการฯ 
เกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ของ 
กรุงเทพมหานคร เอกสารอ้างอิง 
และหนังสือชี้แจงต่าง ๆ เพ่ือ
ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลใน
การส ารวจ พร้อมทั้งก ากับ ดูแล  

2 10 

                 

 



๑๐๗ 
 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน
ของ

ขั้นตอน 

(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
โครงการ 

(รอ้ยละ) 

ปี 2558 ปี 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. ที่ปรึกษาโครงการด าเนินการ
ส ารวจข้อมูลโดยใช้ตัวอย่างซ้ าและ
สัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง ครั้งที่ ๑ 

10 20 
                 

5. ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ ครั้งที่ 
๑ จากที่ปรึกษาโครงการฯ 3 23 

                 

6. ที่ปรึกษาส่งรายงานสรุปประเด็น
และวิเคราะห์ผลการส ารวจ ในครั้งที่ 
1 จ านวนไม่น้อยกว่า 120 เล่ม 

2 25 
                 

 

* ความก้าวหน้าโครงการร้อยละ 25 จะเท่ากับร้อยละ 100 ของการส ารวจครั้งที่ 1 ที่ระบุเป็นตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

 
2 ค 5 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละ 100 ความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลด้านพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือประเมินผลฯ 
ชื่อโครงการ กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครเพ่ือใช้งานบนระบบ SMART Phone (กยล) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน  
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕60) 

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. เตรียมการศึกษาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลและ
ระบบติดตามประเมินผลพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร
ซึ่งจะด าเนินการบนระบบ SMART Phone 

5 5             

2. จัดท าข้อก าหนดขอบข่ายการด าเนินงานการพัฒนา 5 10             
3. ประสานงานผู้รับผิดชอบการดูแลฐานข้อมูลและระบบ
เพ่ือการพัฒนาเพ่ิมเติมในส่วนของใช้งานบนระบบ SMART 
Phone 

5 15             

4. ด าเนินการพัฒนาตามข้อก าหนด 45 60             
5. ด าเนินการทดสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ 30 90             
6. แจ้งหน่วยงานทราบเพื่อใช้งานอย่างเป็นทางการต่อไป 10 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100              
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

 
2 ค 6 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของความส าเร็จในการจัดท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเพ่ือประชาคมเมือง 
ชื่อโครงการ การจัดท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเพ่ือประชาคมเมือง (กสศ.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน  
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕9) 

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. เตรียมการจัดท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
กรุงเทพมหานครเพ่ือประชาคมเมือง 
- ประชุมทีมงานก าหนดขอบเขต มอบหมายงาน 

5 5             

2. น าเสนอหัวข้อเรื่องที่จะท าข้อมูลสารสนเทศข้ันสูง 5 10             
3. วิเคราะห์ ออกแบบระบบ 5 15             
4. จัดท าและตรวจสอบข้อมูล 5 20             
5. พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

กรุงเทพมหานครเพ่ือประชาคมเมือง 
55 80             

6. ทดสอบระบบ 5 85             
7. ปรับแก้พร้อมติดตั้งระบบ 5 90             
8. จัดท าเอกสารคู่มือการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเพ่ือประชาคมเมือง 
5 95             

9. แผยแพร่ระบบที่พัฒนาขึ้นบนอินเทอร์เน็ต 10 100             
รวม 9 ขั้นตอน      คิดเป็นร้อยละ 100              

 
 
 
 



๑๑๐ 
 

 
2 ค 7 
ชื่อตัวชี้วัด :   ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าระบบ e-Learning ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
ชื่อโครงการ :    กิจกรรมปรับปรุงระบบ GIS e-Learning ภายใต้ระบบ BMA GIS ONLINE (กสศ.) 
   

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน  
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ (พ.ศ. 2558-๒๕๕9) 

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. ศึกษาปัญหาในระบบเดิม และศึกษาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมที่จะน ามาพัฒนาระบบ GIS e-Learning 

20 20  
           

2. ก าหนดกรอบแนวทาง รูปแบบของระบบ 10 30             

3. ออกแบบระบบ 20 50             

4. พัฒนาระบบ 30 80             

5. ติดตั้ง และทดสอบระบบ 10 90             

6. เผยแพร่ผ่าน www.bangkokgis.com 10 100          
 

  

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100              

 
 
 
 



๑๑๑ 
 

 
2 ค 8 
 

ชื่อตัวชี้วัด      ร้อยละของจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถแก้ไขและใช้งานได้ 
ชื่อโครงการ   กิจกรรมการให้บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (กบพ.) 

    

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน  
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ (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. 

1. หน่วยงานส่งหนังสือแจ้งซ่อมพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ 
    ขัดข้องที่ กบพ. หรือหน่วยงานแจ้งซ่อมทางโทรศัพท์ 

๒๕ ๒๕             

2.  เจ้าหน้าที ่กบพ. ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดข้อง 
 

๓๕ ๖๐             

3. แจ้งหน่วยงานรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ด าเนินการซ่อม 
    เรียบร้อยแล้ว 

20 80 
 

            

4. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบผลการซ่อม 
 

20 100             

รวม ๔ ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 
 

๑๐๐              

 

 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

 
2 ค 9 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จของการให้บริการแก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานการให้บริการนอกสถานที่ 
ชื่อโครงการ  กิจกรรมการให้บริการแก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานการให้บริการนอกสถานที่ (กบพ.) 

 

ขัน้ตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดาเนินการ (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. 

1.  จัดเตรียมแนวทางกรอบการปฏิบัติงาน 10 10             

2.  เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามแนวทาง 40 50             

3.  รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 10 60             

4.  ติดตามและประเมินผล 20 80             

5.  ปรับปรุงแก้ไข 20 100             

รวม 5 ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100              

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

 
 
2 ค 10 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของจ านวนปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบงานต่างๆ ที่ได้รับการแก้ไข 
ชื่อกิจกรรม การแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบงานต่างๆ ตามที่หน่วยงาน/ส่วนราชการ มีหนังสือขอแก้ไข (กพพ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ (พ.ศ. 2558-2559) 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

1. หน่วยงาน/ส่วนราชการมีหนังสือแจ้งขอแก้ไข
ปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ 
2. เจ้าหน้าที่ กพพ. ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหา
การใช้งาน 
3. เจ้าหน้าที่ กพพ. ท าการแก้ไขปัญหา  
4. กพพ. มีหนังสือตอบกลับแก่หน่วยงาน/ส่วน
ราชการฯ 

25 
25 

 
 

30 
20 

 

25 
50 

 
 

80 
100 

            

รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100              
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 

 
2 ค 11/1 

ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (กสศ.) 

  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน   
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ(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.จัดท าและขออนุมัติโครงการ รวมถึงรายละเอียดค่าใช้จ่าย
โครงการ 

10 10             

๒.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการฝึกอบรม
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร คณะเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ฝึกอบรมและคณะกรรมการรับ-ส่งและเก็บรักษาเงิน 

5 15             

3. จัดประชุมและก าหนดหลักสูตรฯ 5 20             
4. ประสานและขออนุมัติวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์จากภาครัฐและภาคเอกชน 

5 25             

5. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับ
การฝึกอบรมและจัดท าค าสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม 

10 35             

6. ขออนุมัติเงินประจ างวด 5 40             
7. ขออนุมัติเงินยืมทดรองราชการ 5 45             
8. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม 5 50             
9. จัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรมและแบบประเมินผล 10 60             
10. ด าเนินการฝึกอบรม 20 80             
11. รวบรวมเอกสารเพ่ือด าเนินขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 5 90             
12. จัดท าวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมฯ 5 95             
13. รายงานการประเมินผลการฝึกอบรม  10 100             

รวม 13 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              



๑๑๕ 
 

 

2 ค 11/2 
ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS-Online)    (กสศ.) 

 

 ขัน้ตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน  
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ (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.ด าเนินการขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
โครงการ 

10 10             

๒.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการฝึกอบรม
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรคณะเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ฝึกอบรมและคณะกรรมการรับ-ส่งและเก็บรักษาเงิน 

5 15             

3. จัดประชุมและก าหนดหลักสูตรฯ 5 20             
4. ประสานและขออนุมัติวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์จากภาครัฐและภาคเอกชน 

5 25             

5. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับ
การฝึกอบรมและจัดท าค าสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม 

10 35             

6. ขออนุมัติเงินประจ างวด 5 40             
7. ขออนุมัติเงินยืมทดรองราชการ 5 45             
8. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม 5 50             
9. จัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรมและแบบประเมินผล 10 60             
10. ด าเนินการฝึกอบรม 20 80             
11. รวบรวมเอกสารเพ่ือด าเนินขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 5 90             
12. จัดท าวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมฯ 5 95             
13. รายงานการประเมินผลการฝึกอบรม 10 100             

รวม 13 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              



๑๑๖ 
 

 
2 ค 11/3 
ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

  ชื่อโครงการ         โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (กบพ.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน  
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ (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. 

1. วางแผน จัดเตรียม ประสานงาน เกี่ยวกับหลักสูตร วิทยากร    ๑๐ ๑๐             

2. ขออนุมัติโครงการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินโครงการ   ๑๐ ๒๐             

3. เวียนแจ้งหลักสูตร ก าหนดการฝึกอบรมส่งให้หน่วยงานต่าง 
ๆ เพื่อขอรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรม 

๑๐ ๓๐             

4. รวบรวมและสรุปรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละรุ่น           ๑๐ ๔๐             

5. ขออนุมัติค าสั่งกรุงเทพมหานครให้เจ้าหน้าที่กลุ่มเปูาหมาย
เข้ารับการฝึกอบรม                 

๑๐ ๕๐             

6. ด าเนินการฝึกอบรม  ๔๐ ๙๐             

7. ประเมินผลการฝึกอบรม                                                    ๑๐ ๑๐๐             

รวม ๗ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐              

 
 



๑๑๗ 
 

 
2 ค 11/4 
 ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

   ชื่อโครงการ   โครงการอบรมการใช้งานและดูแลระบบคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร (กบพ.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดาเนินการ (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. 

1.  เตรียมการและขออนุมัติด าเนินโครงการ 25 25             

2.  ด าเนินการกิจกรรม 25 50             

3.  ประเมินผลระหว่างการด าเนินกิจกรรม 25 75             

4.  ประเมินผลหลังการด าเนินกิจกรรม 25 100             

รวม 4 ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 
 

 
2 ค 11/5 
ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสร้าง Extension บนโปรแกรมส านักงาน (กบพ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดาเนินการ (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. 

1.  วางแผน จัดเตรียม ประสานงาน เกี่ยวกับหลักสูตร วิทยากร 5 5             

2.  ขออนุมัติโครงการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินโครงการ 10 15             
3.  เวียนแจ้งหลักสุตร/ก าหนดการฝึกอบรมไปยังหน่วยงาน               
ต่าง ๆ เพื่อขอรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรม 

5 20   
 

         

4.  ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร 5 25             

5.  ขออนุมัติเงินประจ างวด 5 30             

6. รวบรวมและสรุปรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละรุ่น 5 35             
7. ขออนุมัติค าสั่งกรุงเทพมหานครให้เจ้าหน้าที่กลุ่มเปูาหมายเข้า
รับการฝึกอบรม 

10 45     
 

       

8. ประสานวิทยากรให้การฝึกอบรม 5 50             

9. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการโครงการฝึกอบรมที่ก าหนด 40 90             

10. สรุปและประเมินผลโครงการฝึกอบรม 5 95             

11. จัดท ารายงานการประเมินผลโครงการเสนอผู้บังคับบัญชา 5 100             

รวม 11 ข้ันตอน  คิดเป็นร้อยละ 100              
 
 



๑๑๙ 
 

 
2 ค 11/6 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

          ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (COM-๐๓) (กพพ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปี ๒๕๕8-๒๕๕9) 

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

พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

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

10 20             

4. ขออนุมัติเงินประจ างวด                                          ๕ ๒๕             
5. รวบรวมและสรุปรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละรุ่น            ๕ ๓๐             
6. ขออนุมัติค าสั่งกรุงเทพมหานครให้เจ้าหน้าที่กลุ่มเปูาหมาย 
    เข้ารับการฝึกอบรม                

๑๐ ๓๕             

7. ประสานวิทยากรให้การฝึกอบรม                                   ๕ ๔๐             
8. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการโครงการฝึกอบรม 
    ที่ก าหนด  

๓๕ ๕๐             

9. สรุปและประเมินผลโครงการฝึกอบรม                      ๕ ๙๐             
๑0. จัดท ารายงานการประเมินผลโครงการฝึกอบรมเสนอ 
      ผู้บังคับบัญชาทราบ  

๕ ๙๕             

๑1. จัดท าวุฒิบัตรส าหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ 
      ที่ก าหนด      

๕ ๑๐๐             

รวม ๑1 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐             
 



๑๒๐ 
 

   

2 ค 11/7 
 ชื่อกิจกรรม  โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS) (กพพ.)  
 ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปี ๒๕๕8-๒๕๕9) 

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

๑. วางแผน จัดเตรียม ประสานงาน เกี่ยวกับหลักสูตร วิทยากร      ๕ ๕             

๒. ขออนุมัติโครงการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินโครงการ                 ๑๐ ๑๐             

๓. เวียนแจ้งหลักสูตร ก าหนดการฝึกอบรมส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ  10 20             

4. ขออนุมัติเงินประจ างวด                                        ๕ ๒๕             

5. รวบรวมและสรุปรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละรุ่น   ๕ ๓๐             

6. ขออนุมัติค าสั่งกรุงเทพมหานครให้เจ้าหน้าที่กลุ่มเปูาหมายเข้ารับ
การฝึกอบรม                

๑๐ ๓๕             

7. ประสานวิทยากรให้การฝึกอบรม             ๕ ๔๐             

8. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการโครงการฝึกอบรมที่ก าหนด  ๔๐ ๕๐             

9. สรุปและประเมินผลโครงการฝึกอบรม              ๕ ๙๐             

๑0. จัดท ารายงานการประเมินผลโครงการฝึกอบรมเสนอ 
      ผู้บังคับบัญชาทราบ  

๕ ๑๐๐             

รวม ๑0 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐              



๑๒๑ 
 

 
 2 ค 12 

ชื่อตัวชี้วัด  จ านวนครั้งในการจัดท าและเผยแพร่เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ชื่อโครงการ  กิจกรรมการจัดท าวารสารไมโครวิชั่น (กบพ.) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดาเนินการ (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. 

1.  วางแผน จัดเตรียม ประสานขอบทความ  30 30   
 

    
 

    

2.  จัดรูปแบบ รูปเล่ม ปก และตรวจสอบบทความ 50 80     
 

 
 

 
 

   

3.  ขอความเห็นชอบในการจัดท ารูปเล่มและบทความใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

10 90     
 

 
 

  
 

  

4.  จัดท าหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

10 100      
 

 
 

 
 

  

รวม 4 ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             

 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 
 

 
   2 ค 13 
   ชื่อตัวชี้วัด    :     ระดับการท างานด้านคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขัดข้องต่อเดือน (เฉลี่ย/เดือน) 
   ชื่อโครงการ   :     กิจกรรมควบคุมดูแล ซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (กคพ.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน  
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

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. 
1. ควบคุมดูแลซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องฯ ประจ าเดือน ต.ค.58 8.33 8.33             
2. ควบคุมดูแลซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องฯ ประจ าเดือน พ.ย.58 8.33 16.66             
3. ควบคุมดูแลซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องฯ ประจ าเดือน ธ.ค.58 8.33 25.00             
4. ควบคุมดูแลซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องฯ ประจ าเดือน ม.ค.59 8.33 33.33             
5. ควบคุมดูแลซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องฯ ประจ าเดือน ก.พ.59 8.33 41.66             
6. ควบคุมดูแลซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องฯ ประจ าเดือน มี.ค.59 8.33 50.00             
7. ควบคุมดูแลซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องฯ ประจ าเดือน เม.ย.59 8.33 58.33             
8. ควบคุมดูแลซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องฯ ประจ าเดือน พ.ค.59 8.33 66.66             
9. ควบคุมดูแลซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องฯ ประจ าเดือน มิ.ย.58 8.33 75.00             
10. ควบคุมดูแลซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องฯ ประจ าเดือน ก.ค.59 8.33 83.33             
11. ควบคุมดูแลซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องฯ ประจ าเดือน ส.ค.59 8.33 91.66             
12. ควบคุมดูแลซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องฯ ประจ าเดือน ก.ย.59 8.33 100.00             

รวม 12 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100              
 
 
 
 



๑๒๓ 
 

 
2 ค 14 
ชื่อตัวชี้วัด    :   จ านวนเอกสาร/หนังสือท่ีเผยแพร่ (ผลผลติ) 
ชื่อกิจกรรม     :   กิจกรรมจัดท าวารสารของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กบพ. และทกุส่วนราชการใน สยป.) 

 
หมายเหตุ การรวบรวมบทความเพ่ือจัดพิมพ์ จะแบ่งเป็น ๓ งวด  
    งวดที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 
    งวดที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 
             งวดที่ 3 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าวารสาร 10 10               

ขั้นตอนที่ 2 จัดประชุมก าหนดรูปแบบวารสาร 20 30               

ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการจา้งเพือ่จัดพิมพ์วารสาร 20 50               

ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมบทความเพื่อจัดพิมพ์ โดยแบ่ง 
                เป็น 3 งวด 
 

30 80               

ขั้นตอนที่ 5 รวมรวมเอกสารส าหรับการเบิกจ่าย 20 100               

รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็น 100                



๑๒๔ 
 

 


