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ค าน า 
 

ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีภารกิจที่มีความส าคัญต่อการก าหนดทิศทางในการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม      
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสริมสร้างดุลยภาพ       
ในการพัฒนาทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในบริบทของการเป็นประชาคมอาเซียนด้วยการจัดท าแผนระยะยาวเพื่อก าหนดทิศทาง การพัฒนา
กรุงเทพมหานครในอนาคต ระยะ ๒๐ ปี ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร
โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพ่ิมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร  นอกจากนั้น ยังสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 77 หน่วยงาน 
จัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือน านโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครและแผนเฉพาะด้านต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ อัน เป็นการเชื่อมโยงให้การบริหารและการปฏิบัติ
ราชการของกรุงเทพมหานครอยู่ในระบบเดียวกันเพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพในการด าเนินภารกิจขององค์กร 
“กรุงเทพมหานคร” 

 
  ดังนั้น การปฏิบัติราชการของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ 60            
งานด้านแผน จะมุ่งเน้นการน านโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและแผนต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร เช่น 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2557 - 2560) แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 ไปสู่
การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556-2560)  รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนแก่บุคลากรของกรุงเทพมหานคร           
อย่างต่อเนื่อง  ส่วนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะมุ่งเน้นการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพ่ิมทักษะ
ให้กับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้การบริหารราชการของกรุงเทพมหานครและการให้บริการ ประชาชน      
มีประสิทธิภาพสามารถ ตลอดจนพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพ           
ในการปฏิบัติราชการเพ่ือ รองรับการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย        
ตะวันออกเฉียงใต้ บนพื้นฐานของ การเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน และมุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชีย            
ในปี 2575 
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สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 

ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ของพื้นที่ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย การจัดท า      

และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน รวมทั้งการแปลงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ไปสู่   
การปฏิบัติ การประสานแผนปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผล และเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ      
การให้บริการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร แบ่งส่วนราชการภายในเป็น ๑๐ ส่วนราชการ 
ประกอบด้วย ส านักงานเลขานุการ กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง 
กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กองยุทธศาสตร์ทรัพยากร-
มนุษย์และสังคม กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์  กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ และ
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีอัตราก าลัง ๒๘0 ต าแหน่ง มีบุคลากรครองต าแหน่งในปัจจุบันจ านวน 256 คน     
(ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕9) ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 404.641 ล้านบาท  

 

สรุปผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) 
 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลด าเนินงานภายใต้ภารกิจหลักในการผลักดันนโยบายตามแผนบริหาร-
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 – 2560 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2556-2560) 
และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี ๒๕๕8 มีการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของทุกหน่วยงานให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแผนปฏิบัติราชการ-
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ ๔3 ตัวชี้วัด เป็น
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 18 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดงานประจ า 12 ตัวชี้วัด (เป็นตัวชี้วัดมิติที่ ๑ จ านวน 30  ตัวชี้วัด  
มิติที่ ๒ - ๔  จ านวน ๑3 ตัวชี้วัด) สามารถด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้สูงกว่าเป้าหมาย 16 ตัวชี้วัด และมี
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัดรวม 52 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย   
ที่ก าหนดไว้ในระดับผลลัพธ์และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ-
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คิดเป็นค่าคะแนน 4.861 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีโครงการ/กิจกรรม
ส าคัญซึ่งด าเนินการดังนี้  

1. การจัดท าแผนบูรณาการที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี โดยด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 แล้วเสร็จ และใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 77 หน่วยงาน 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2558 โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ฉบับ       
ได้แก่ รายงานผลการด าเนินงานตามปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2557 และร่างรายงาน        
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2558 
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3. การติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 10 มาตรการเร่งด่วน และผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้ง ๖ มหานคร เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ 

4. การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการน ากระบวนการท างานตามภารกิจหลัก (Core Business) 
ของหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือติดตามผลการน าการศึกษา/วิเคราะห์การน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในกระบวนการท างาน
ตามภารกิจหลัก (Core Business) ที่ทุกหน่วยงานได้เสนอไว้ในรายงานฯ ไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 27 หน่วยงาน 

5. การจัดท าฐานข้อมูลคุณสมบัติเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพ่ือสนับสนุนการให้บริการ
แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร โดยด าเนินการติดตั้งโปรแกรมส าหรับตรวจสอบ
คุณสมบัติเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อสนับสนุนการให้บริการแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกรุงเทพมหานคร ในส่วนของส านักงานเขต 50 เขต จ านวนเครื่องที่ส ารวจทั้งหมด 3 ,790 เครื่อง           
จ านวนเครื่องที่สามารถส ารวจข้อมูลคุณสมบัติเฉพาะ จ านวน 3,477 เครื่อง 

6. โครงการฝึกอบรม/สัมมนา ซึ่งจัดโดยส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
    ด้านแผน 
    1) จัดอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ

กรุงเทพมหานครให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านแผน จ านวน 150 คน 
              2) ส่งเสริมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน โดยจัดท าแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานและจัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผน      
ให้กับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผน จ านวน 262 คน 
    3) เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาพื้นท่ี เพ่ือเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาพื้นท่ีให้แก่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ที่เก่ียวข้อง       
ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน จ านวน 4 ครั้ง 

    ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    1) จัดอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นการฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เพื่อให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน    
เชิงพ้ืนที่หรือบูรณาการให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ โครงการฝึกอบรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
กรุงเทพมหานครเป็นการฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้เป็นการเบื้องต้นของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จ านวน 100 คน 
และโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) เป็นการฝึกอบรม
เพ่ือให้ความรู้ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
จ านวน 135 คน  

    2) จัดอบรมการใช้โปรแกรม Open Source เพ่ือการบริหารจัดการกระบวนการการท างาน 
(Workflow Management) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการก าหนด Workflow 
และสามารถจัดท า Workflow ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 120 คน 

    3) จัดอบรมการใช้งานและดูแลระบบคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายของเพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากร  
ของกรุงเทพมหานครในเรื่องการใช้งานและดูแลระบบคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร  
จ านวน 200 คน 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT  Analysis) 
จุดแข็ง (Strength) 
๑. เป็นผู้น าด้านการวางแผน ด้านการติดตามและประเมินผลและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. บุคลากรมีความรูแ้ละเชี่ยวชาญด้านการวางแผน ด้านการติดตามและประเมินผล และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย สามารถน าความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
4. บุคลากรมีความสามารถในการท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง 
    และมีประสิทธิภาพ 
 
จุดอ่อน (Weakness) 
1. ยังไม่มีการใช้การวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ในการปฏิบัติงานเท่าที่ควร 
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 าให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่ก 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 
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วิสัยทัศน์ 
 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นองค์กรหลักด้านบริหารจัดการแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
เพ่ือชี้น าและผลักดันนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 

พันธกิจ 
 1. ด้านยุทธศาสตร์และประเมินผล 

    ๑.1 ศึกษา วิเคราะห์วิจัยเพื่อการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย จัดท าและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 
          ดา้นบรหิารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
           ดา้นทรัพยากรมนษุยแ์ละสังคมและดา้นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร 
    1.2 ประสานและสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
    1.3 ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผน 
2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรุงเทพมหานคร 
     2.1  เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร 
     2.2  สนับสนุนและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ 
3. ด้านการประสานการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอ านาจ 
4. ด้านประสานนโยบายและการประชุมกับรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
5. การจัดประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหัวหน้าหน่วยงาน 
6.  สนับสนุนและอ านวยการด าเนินการขององค์กร 
 

เป้าหมาย 
ด้านที่ 9 เมืองท่ีมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 มิติที่ 9.1 การบริหารงานทั่วไปกรุงเทพมหานคร  
 เป้าประสงค์ของหน่วยงานที่ 9.1.4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของหน่วยงาน 

มิติที่ 9.4 การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ 
เป้าประสงค์ท่ี ๙.4.1 ผลักดันให้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี เป็นแนวทางหลัก 
                          ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
เป้าประสงค์ท่ี ๙.4.2 เสริมสร้างมาตรฐานในการจัดท า การติดตามและการประเมินผลแผน 
เป้าประสงค์ท่ี ๙.4.3 จัดท าและประเมินผลแผนระดับกรุงเทพมหานคร 

มิติที่ 9.5  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป้าประสงค์ท่ี 9.5.1 น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการประชาชน 
เป้าประสงค์ท่ี 9.5.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

     ระดับกรุงเทพมหานคร 
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  เป้าประสงค์ท่ี 9.5.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เป้าประสงค์ท่ี 9.5.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ 

     ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  มิติที่ 9.6  การบริหารราชการและสภากรุงเทพมหานคร 
  เป้าประสงค์ท่ี 9.6.2 รับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานภาครัฐตามแผนการกระจายอ านาจฯ  
 
ผลการด าเนินงานหลัก(ตามภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)  

1) จ านวนหน่วยงานที่จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนระดับกรุงเทพมหานคร     
และแผนเฉพาะด้านที่เก่ียวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามแนวทางท่ี สยป. ก าหนด (๗๗ หน่วยงาน) 

2) จ านวนรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  (2 ฉบับ) 
3) จ านวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชน

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560-2561 ไปสู่การปฏิบัติ (300 คน) 
4) ร้อยละของความส าเร็จในการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย     

ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 100) 
5) จ านวนผลงานวิจัยที่สนับสนุนการบริหารมหานคร (3 ฉบับ) 
6) ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี ด้วยกระบวนการบูรณการ      

(ร้อยละ 100)  
7) จ านวนรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 

(พ.ศ. 2557-2560)  
8) ความส าเร็จในการด าเนินการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) (1 แผน) 
9) ร้อยละของความส าเร็จของการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส ารองฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร           

(ร้อยละ 70) 
10) ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 80) 
11) ร้อยละของบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ       

และการสื่อสารเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 90) 
12) ร้อยละของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจ าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (CIO) ที่ได้รับ       

การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 90) 
13) ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

(ร้อยละ 90) 
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มาตรการและโครงการ 
 

ส่วนที่ ๒ การบริหารจัดการ 
ด้านที่ 9 เมืองท่ีมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

มิติที่ 9.1 การบริหารงานทั่วไปกรุงเทพมหานคร 
เป้าประสงค์ที่ 9.1.4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของหน่วยงาน  
มาตรการของหน่วยงานที่ 9.1.4.1 เสริมศักยภาพงานด้านการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
 

โครงการ/กิจกรรมประจ าพื้นฐาน 
งบประมาณ 

๒๕๖๐ (บาท) 
ส่วนราชการ 

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

กิจกรรมจัดท าวารสารของส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล  

420,000.- 
*(ไม่ได้รับงบประมาณ) 

กบพ. 9.1.4.1 

กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานและ
ข้อมูลของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

ไม่ใช้งบประมาณ สก.สยป. มน 9.1.4.1 

 

มิติที่ 9.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เป้าประสงค์ที่ 9.2.1 พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลในแต่ละสายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ  
มาตรการที่ 9.2.1.1 พัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและสมรรถนะวิชาชีพ  

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

๒๕๖๐ (บาท) 
ส่วนราชการ 

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

1. โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ การเงิน การคลังของส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล  

59,560.- 
*(ไม่ได้รับงบประมาณ) 

สก.สยป. 9.2.1.1 

 

มิติที่ 9.4 การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ 

เป้าประสงค์ที่ ๙.4.1  ผลักดันให้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี เป็นแนวทางหลักในการพัฒนา  
                           กรุงเทพมหานคร  
มาตรการที่ ๙.4.1.2  เชื่อมโยงแผนในทุกระดับกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 2  
                           และให้หน่วยงานจัดท าแผนเพ่ือแก้ไขปญัหาเฉพาะดา้นและระดบัพ้ืนที่  
มาตรการที่ 9.4.1.3  สร้างฐานข้อมูลวัดเมืองที่มีมาตรฐานและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
มาตรการที่ 9.4.1.4  จัดท ารายงานการประเมินผลตามแผนพัฒนาฯ 20 ปี เป็นประจ าทุกปีและมีการรายงาน  
                          ตอ่ประชาชน  
มาตรการของหน่วยงานที่ 9.4.1.5  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการน าแผนเฉพาะด้านไปสู่การปฏิบัติ 
                                            ของหนว่ยงาน 
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

๒๕๖๐ (บาท) 
ส่วนราชการ 

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

1. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการน า
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 2 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติ                                       

240,000.- กยบ. 9.4.1.2 

2. โครงการบูรณาการโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาฯ 20 ปีด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม  

520,000.- กยม. 9.4.1.2 

3. กิจกรรมส่งเสริมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปขีอง
หน่วยงาน  

ไม่ใช้งบประมาณ กยบ. กยม. กยล. 
กยภ.กยค. และ 

กสศ. 

9.4.1.2   

4. โครงการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่อการวางแผนและประเมินผลการพัฒนาเมือง 

5,000,000.- 
*(ไม่ได้รับงบประมาณ) 

กยภ. 9.4.1.3 

5. กิจกรรมจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี  
                             

ไม่ใช้งบประมาณ กยบ. กยม. กยล. 
กยภ.กยค. และ 

กสศ. 

9.4.1.4 

6. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือบูรณาการ
โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561)  

231,400.-  
(ขอจัดสรร

686,700.-) 

กยม. มน 9.4.1.5 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรมประจ าพื้นฐาน 
งบประมาณ 

๒๕๖๐ (บาท) 
ส่วนราชการ 

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

1. โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อจัดการบูรณาการแผน
และก าหนดแนวทางการจัดท าแผนหลักด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร 

259,300.- 
(ขอจัดสรร 

399,300.-) 

กยภ. 9.4.1.2 

 
 
 
 

เป้าประสงค์ที่ ๙.4.2  เสริมสร้างมาตรฐานในการจัดท า การติดตามและการประเมินผลแผน  
มาตรการที่ 9.4.2.1 พัฒนาเครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรุงเทพมหานครให้มีความรู้และทักษะ  

ในการจัดท าติดตามและประเมินผลแผนของหน่วยงาน 
มาตรการที่ ๙.4.2.2  เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการและกิจกรรม  

ตามนโยบายของผู้บริหาร 
มาตรการที่ 9.4.2.3   สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ในการประเมินผลแผนและโครงการ  
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

๒๕๖๐ (บาท) 
ส่วนราชการ 

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

1. โครงการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานด้านทรัพยากร
มนุษย์และสังคม  

435,600.- 
*(ไม่ได้รับงบประมาณ) 

กยม. 9.4.2.1 

2. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท า
แผนและการน าแผนไปสู่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ก ากับ/จัดท าแผนของหน่วยงานในความรับผิดชอบของ
กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม  

109,000.- 
*(ไม่ได้รับงบประมาณ) 

กยม. 9.4.2.1 

3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อวางแผน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมของกรุงเทพมหานคร
อย่างยั่งยืนตามแนวทางของสหประชาชาติ  

2,700,200.- 
(งบ สพข.) 

*(ไม่ได้รับงบประมาณ) 

กยม. 9.4.2.1 

4. กิจกรรมจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินการ
ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  

ไม่ใช้งบประมาณ กยบ. กยม. กยล. 
กยภ. กยค. และ 

กสศ. 

9.4.2.2   

5. กิจกรรมศึกษาวิจัยระบบจัดการพลังงานอาคารของ 
กทม. (BEMs) กรณีศึกษาส านักงานเขตบางบอนและ
ส านักงานเขตยานนาวา 

ไม่ใช้งบประมาณ กยล. 9.4.2.3 

6. กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลความรู้ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ไม่ใช้งบประมาณ กยภ. 9.4.2.3 

7. โครงการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม ไม่ใช้งบประมาณ กยม. 9.4.2.3 

 
โครงการ/กิจกรรมประจ าพื้นฐาน 

งบประมาณ
๒๕๖๐ (บาท) 

ส่วนราชการ 
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

1. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดท าแผน
และติดตามประเมินผลแก่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
และผู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนของหน่วยงานในความ
รับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการ
คลัง 

13,500.- 
*(ไม่ได้รับงบประมาณ) 

กยค. 9.4.2.1 

2. การจัดท าหนังสือสถิติประจ าปี ของ กทม.  600,000.- กยบ. 9.4.2.3 
3. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลสถิติพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร
ทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร (กยบ.) 

ไม่ใช้งบประมาณ กยบ. 9.4.2.3 
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เป้าประสงค์ที่ ๙.4.3  จัดท าและประเมินผลแผนระดับกรุงเทพมหานคร  
มาตรการที่ ๙.4.3.๑  จัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี  
มาตรการที่ ๙.4.3.3  จัดท ามาตรการ/โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
มาตรการที่ 9.4.3.4  ประเมินผล “แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 1”  

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ

๒๕๖๐ (บาท) 
ส่วนราชการ 

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

1. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

469,000.-  กยบ. กยม. 
กยล. 

กยภ.กยค. 
และ กสศ. 

๙.4.3.๑ 

2. โครงการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาเซียนของ
กรุงเทพมหานครสู่แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

122,200.- 
*(ไม่ได้รับงบประมาณ) 

กยม. 9.4.3.3 

3. โครงการการประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2557-
2560) ระยะสิ้นสุดแผน 

2,914,400 
(ขอจัดสรร

4,087,000.-) 

กยล. 9.4.3.4 

 

โครงการ/กิจกรรมประจ าพื้นฐาน 
งบประมาณ

๒๕๖๐ (บาท) 
ส่วนราชการ 

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

1. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และติดตาม
การด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ 

504,800.- 
*(ไม่ได้รับงบประมาณ)  

กยล. 9.4.3.4 

 
มิติที่ 9.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป้าประสงค์ที่ 9.5.1  น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการประชาชน  
มาตรการของหน่วยงานที่ 9.5.1.3 เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบแผนภาพ (infographic) ให้กับผู้สนใจ 

ผ่านทางเว็บไซต์ 
มาตรการของหน่วยงานที่ 9.5.1.4 น าระบบ e-Learning มาใช้ในการให้ความรู้ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
     ผ่านเว็บไซต์  
มาตรการของหน่วยงานที่ 9.5.1.5 ให้บริการและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้ ปรับปรุง เสนอแนะ 

ข้อมูลของเมืองผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเพ่ือประชาคมเมือง 
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โครงการ/กิจกรรมประจ าพื้นฐาน 
งบประมาณ

๒๕๖๐ (บาท) 
ส่วนราชการ 

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

1. กิจกรรมการให้บริการข้อมูลสารสนเทศบนแผนภาพ 
(infographic)  

ไม่ใช้งบประมาณ กสศ. มน 9.5.1.3 

2. กิจกรรมปรับปรุงระบบGIS e-Learning ภายใต้ระบบ BMA 
GIS ONLINE (กสศ.) 

ไม่ใช้งบประมาณ กสศ. มน 9.5.1.4 

3. กิจกรรมการจัดท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
กรุงเทพมหานครเพ่ือประชาคมเมือง  

ไม่ใช้งบประมาณ กสศ. มน 9.5.1.5 
  

 

เป้าประสงค์ที่ ๙.๕.2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานระดับกรุงเทพมหานคร 
มาตรการที่ 9.5.2.1  จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานครให้สอดคล้อง  

กับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี  
มาตรการที่ 9.5.2.2  พัฒนาระบบหนังสือเวียนของกรุงเทพมหานคร  
มาตรการที่ 9.5.2.3   พัฒนาระบบจัดเก็บบันทึกกิจกรรมส่วนกลางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร  
  (Centralized Log) 
มาตรการที่ ๙.๕.๒.๔  พัฒนาระบบสารสนเทศกลาง (Common Application) สนับสนุนการบริหารจัดการ 
   ภายใน (Back Office) กรุงเทพมหานคร 
มาตรการที่ 9.5.2.5  ปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการท างานให้เป็นมาตรฐานและสอดรับการประยุกต์ใช้ 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ  
มาตรการที่ ๙.๕.๒.๗  พัฒนาระบบคลังขอมูลสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร  
มาตรการของหน่วยงานที่ 9.5.2.8 ปรับปรุงและทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 

            ของศูนยบ์รกิารกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center) 
มาตรการของหน่วยงานที่ 9.5.2.9 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน  
มาตรการของหน่วยงานที่ 9.5.2.10 การสนับสนุนการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ

๒๕๖๐ (บาท) 
ส่วนราชการ 

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

1. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานครระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561-2565) 

7,870,000.- 
(ขอจัดสรร

8,770,000.-) 

กสศ. 9.5.2.1 

2. โครงการระบบหนังสือเวียนของกรุงเทพมหานคร 9,762,680.- 
*(ไม่ได้รับงบประมาณ) 

กคพ. 9.5.2.2 

3. พัฒนาระบบจัดเก็บบันทึกกิจกรรมส่วนกลางเว็บไซต์
ของกรุงเทพมหานคร (Centralized Log) 

7,000,000.- 
*(ไม่ได้รับงบประมาณ) 

กคพ. 9.5.2.3 

4. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร 

7,500,000.- 
*(ไม่ได้รับงบประมาณ) 

กพพ. ๙.๕.๒.๔ 

5. โครงการคลังข้อมูลกลางกรุงเทพมหานคร          
(BMA Data Warehouse) ระยะที่ 2 

12,000,000.- 
*(ไม่ได้รับงบประมาณ) 

กพพ. ๙.๕.๒.๗ 

 
 

โครงการ/กิจกรรมประจ าพื้นฐาน 
งบประมาณ

๒๕๖๐ (บาท) 
ส่วนราชการ 

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

1. กิจกรรมการศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาความ
เป็นไปได้/ความเหมาะสมในการจัดหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ไม่ใช้งบประมาณ กพพ. 9.5.2.5 

2. ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับปรับปรุงและทดแทน     
ระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน     
ของศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service 
Center) ๔ แห่ง (พระโขนง สาทร หนองแขม           
และวังทองหลาง) 

25,798,600.- 
*(ไม่ได้รับงบประมาณ) 

กคพ. มน.9.5.2.8 

3. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม จ านวน 
1,019 เครื่อง 

21,000,000.- 
*(ไม่ได้รับงบประมาณ) 

กคพ. มน.9.5.2.9 

4. จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix เพ่ือทดแทน
ของเดิม จ านวน 220 เครื่อง 

5,000,000.- 
*(ไม่ได้รับงบประมาณ) 

กคพ. มน.9.5.2.9 

5. กิจกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรม
ประยุกต์ระบบงานต่าง ๆ ตามที่หน่วยงาน/ส่วนราชการ  
มีหนังสือขอแก้ไข  

ไม่ใช้งบประมาณ กพพ. มน 9.5.2.10 

6.. กิจกรรมการให้บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  

ไม่ใช้งบประมาณ กบพ. มน 9.5.2.10 

 



14 
 

เป้าประสงค์ที่ 9.5.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาตรการที่ 9.5.3.2  พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรุงเทพมหานคร  
มาตรการที่ 9.5.3.3   จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อให้บริการเว็บไซต์เฉพาะกิจแก่หน่วยงาน  

ของกรุงเทพมหานคร 
มาตรการที่ 9.5.3.4   จัดหาศูนย์ส ารองข้อมูลฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (Disaster Recovery Site) 
มาตรการที่ 9.5.3.5   พัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายหลักของกรุงเทพมหานคร  

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ

๒๕๖๐ (บาท) 
ส่วนราชการ 

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

1. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อให้
บริการเว็บไซต์เฉพาะกิจแก่หน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร 

10,000,000.- 
*(ไม่ได้รับงบประมาณ) 

กคพ. 9.5.3.3 

2. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส ารองฉุกเฉินของ
กรุงเทพมหานคร (Disaster Recovery Site)   

49,510,000.- กคพ. 9.5.3.4 

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สายเพื่อรองรับ   
การใช้งานอย่างบูรณาการ 

49,000,000.- 
*(ไม่ได้รับงบประมาณ) 

กคพ. 9.5.3.5 

 

โครงการ/กิจกรรมประจ าพื้นฐาน 
งบประมาณ

๒๕๖๐ (บาท) 
ส่วนราชการ 

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

1. โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้า
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

10,000,000.- กคพ. 9.5.3.2 

 
 
เป้าประสงค์ ๙.๕.4  พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี 
   สารสนเทศ 
มาตรการที่ 9.5.4.1  ฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  
มาตรการที่ 9.5.4.2 ฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ผู้บริหารหน่วยงาน 
มาตรการที่ 9.5.4.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน  
   การประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  
มาตรการของหน่วยงานที่ 9.5.4.5 เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ

๒๕๖๐ (บาท) 
ส่วนราชการ 

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 286,800.- กสศ. ม.9.5.4.1 
2. โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติ
คณะรัฐมนตรี (COM-03) 

243,500.- กพพ. 9.5.4.1 

3. โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูลและข่ายงานระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS) 

135,800.- 
(ขอจัดสรร

223,700.-) 

กพพ. 9.5.4.1 

4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบ
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  

253,000.- กบพ. 9.5.4.1 

5. โครงการสัมมนาเชิงวิชาการนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ 362,000.- กบพ. 9.5.4.1 
6. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างและ
ออกแบบผังความคิด (Mind Map) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

391,900.- กบพ. 9.5.4.1 

7. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง ประจ า
หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (CIO) 

553,200.- 
(ขอจัดสรร

566,100.-) 

กสศ. ม.9.5.4.2 

8. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพไอที (ITPE) 

646,000.- กบพ. 9.5.4.3 

 

โครงการ/กิจกรรมประจ าพื้นฐาน 
งบประมาณ

๒๕๖๐ (บาท) 
ส่วนราชการ 

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

1. กิจกรรมจัดท าวารสารไมโครวิชั่น  ไม่ใช้งบประมาณ กบพ. มน 9.5.4.5 
 

มิติที่ 9.6  การบริหารราชการและสภากรุงเทพมหานคร 
เป้าประสงค์ที่ 9.6.2 รับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานภาครัฐตามแผนการกระจายอ านาจฯ  
มาตรการที่ 9.6.2.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างานฯ ติดตามความคืบหน้า  
   เกี่ยวกับภารกิจกระจายอ านาจ  
มาตรการที่ 9.6.2.2  เตรียมความพร้อมของหน่วยงานเพื่อรองรับภารกิจตามแผนการกระจายอ านาจ  

โครงการ/กิจกรรมประจ าพื้นฐาน 
งบประมาณ

๒๕๖๐ (บาท) 
ส่วนราชการ 

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

1. กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ/
คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน/ระดับรัฐบาล 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ถ่ายโอนเพื่อรับ
มอบแนวทางการด าเนินงานหรือติดตามความคืบหน้า    
ที่เก่ียวกับการกระจายอ านาจ  

ไม่ใช้งบประมาณ กยค. 9.6.2.1 
9.6.2.2 
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สรุปโครงการและงบประมาณ 
โครงการยุทธศาสตร์  

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
(เรียงล าดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/

อ่ืนๆ 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ การเงิน การคลังของ
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล (9.2.1.1) 

59,560.- 
(ไม่ได้รับ

งบประมาณ) 

กทม. สก.สยป. 

1 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การน าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 
20 ปี ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ไปสู่การปฏิบัติ (9.4.1.2) 

240,000.- กทม. กยบ. 

2 โครงการอบรมเพื่อบูรณาการโครงการ/
กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ 20 ปี
ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม (ม 9.4.1.2) 

520,000 กทม. กยม. 

 โครงการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลด้าน
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลการพัฒนาเมือง (ม 9.4.1.3) 

5,000,000.- 
(ไม่ได้รับ

งบประมาณ) 

กทม. กยภ. 

3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณา
การโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 3  
(พ.ศ.2557-2561) (มน 9.4.1.5) 

231,400.- 
(ขอจัดสรร

686,700.-) 

กทม. กยม. 

 โครงการอบรมการสร้างเครือข่ายการ
ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม        
(ม 9.4.2.1) 

435,600.- 
(ไม่ได้รับ

งบประมาณ) 

กทม. กยม. 

 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าแผนและการน าแผนไปสู่การปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ซึ่งก ากับ/จัดท าแผนของหน่วยงาน
ในความรับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์
ทรัพยากรมนุษย์และสังคม (ม 9.4.2.1) 

109,000.- 
(ไม่ได้รับ

งบประมาณ) 

กทม. กยม. 

 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อ
วางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
ของกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนตามแนวทาง
ของสหประชาชาติ (ม 9.4.2.1) 

2,700,200.- 
(งบ สพข.) 
(ไม่ได้รับ

งบประมาณ) 

กทม. กยม. 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
(เรียงล าดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/

อ่ืนๆ 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

4 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ.2562       
(ม 9.4.3.1) 

469,000.- กทม. กยบ. กยม. 
กยล. กยภ. 

กยค. และ กสศ. 
 โครงการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

อาเซียนของกรุงเทพมหานครสู่แผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน (ม 9.4.3.3) 

122,200.- 
(ไม่ได้รับ

งบประมาณ) 

กทม. กยม. 

5 โครงการการประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 1 
(พ.ศ. 2557-2560) ระยะสิ้นสุดแผน      
(ม 9.4.3.4) 

2,914,400 
(ขอจัดสรร

4,087,000.-) 

กทม. กยล. 

6 โครงการจ้างท่ีปรึกษาจัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรุงเทพมหานครระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-
2565) (ม 9.5.2.1) 

7,870,000.- 
(ขอจัดสรร

8,770,000.-) 

กทม. กสศ. 

 โครงการระบบหนังสือเวียนของ
กรุงเทพมหานคร (ม 9.5.2.2) 

9,762,680.- 
(ไม่ได้รับ

งบประมาณ) 

กทม. กคพ. 

 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บบันทึกกิจกรรม
ส่วนกลางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร 
(Centralized Log) (ม 9.5.2.3) 

7,000,000.- 
(ไม่ได้รับ

งบประมาณ) 

กทม. กคพ. 

 โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกรุงเทพมหานคร (ม ๙.๕.๒.๔) 

7,500,000.- 
(ไม่ได้รับ

งบประมาณ) 

กทม. กพพ. 

 โครงการคลังข้อมูลกลางกรุงเทพมหานคร 
(BMA Data Warehouse) ระยะที่ 2 

12,000,000.- 
(ไม่ได้รับ

งบประมาณ) 

กทม. กพพ. 

 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เพ่ือให้บริการเว็บไซต์เฉพาะกิจแก่หน่วยงาน
ของกรุงเทพมหานคร (ม 9.5.3.3) 

10,000,000.- 
(ไม่ได้รับ

งบประมาณ) 

กทม. กคพ. 

7 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส ารอง
ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร (Disaster 
Recovery Site) (ม 9.5.3.4)   

49,510,000.- กทม. กคพ. 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
(เรียงล าดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/

อ่ืนๆ 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สาย
เพ่ือรองรับการใช้งานอย่างบูรณาการ          
(ม 9.5.3.5) 

49,000,000.- 
(ไม่ได้รับ

งบประมาณ) 

กทม. กคพ. 

8 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (ม 9.5.4.1) 

286,800.- กทม. กสศ. 

9 โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่
ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (COM-03) 
(ม9.5.4.1) 

243,500.- กทม. กพพ. 

10 โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูลและข่ายงาน
ระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร 
(ระบบ MIS) (ม 9.5.4.1) 

135,800.- 
(ขอจัดสรร

223,700.-) 

กทม. กพพ. 

11 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
ตรวจสอบซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ม 9.5.4.1) 

253,000.- กทม. กบพ. 

12 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการนวัตกรรม
คอมพิวเตอร์ (ม 9.5.4.1) 

362,000.- กทม. กบพ. 

13 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
สร้างและออกแบบผังความคิด (Mind 
Map) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป (ม 
9.5.4.1) 

391,900.- กทม. กบพ. 

14 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร
สารสนเทศระดับสูง ประจ าหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร (CIO) (ม.9.5.4.2) 

553,200.- 
(ขอจัดสรร

566,100.-) 

กทม. กสศ. 

15 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานอาชีพไอที (ITPE) (ม 9.5.4.3) 

646,000.- กทม. กบพ. 

 รวมงบประมาณ 15 โครงการยุทธศาสตร์ 64,627,000.- กทม. สยป. 
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โครงการประจ าพื้นฐาน  

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
(เรียงล าดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/
อ่ืนๆ 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

 กิจกรรมจัดท าวารสารของส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผล (มน.9.1.4.1) 

420,000.- 
(ไม่ได้รับ

งบประมาณ) 

กทม. กบพ. 

1 โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อจัดการบูรณา
การแผนและก าหนดแนวทางการจัดท าแผน
หลักด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ 
กรุงเทพมหานคร (ม 9.4.1.2) 

259,300.- 
(ขอจัดสรร

399,300.-) 

กทม. กยภ. 

 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ        
การจัดท าแผนและติดตามประเมินผล         
แก่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนของหน่วยงาน   
ในความรับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจการเงินและการคลัง (ม 9.4.2.1) 

13,500.- 
(ไม่ได้รับ

งบประมาณ) 

กทม. กยค. 

2 การจัดท าหนังสือสถิติประจ าปี ของ กทม. 
(ม 9.4.2.3) 

600,000.- กทม. กยบ. 

 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้   
และติดตามการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ          
(ม 9.4.3.4) 

504,800.- 
(ไม่ได้รับ

งบประมาณ)  

กทม. กยล. 

3 โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและ
ระบบไฟฟ้าของศูนย์คอมพิวเตอร์ (ม9.5.3.2) 

10,000,000.
- 

กทม. กคพ. 

 โครงการระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับปรับปรุง
และทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจ าตัวประชาชนของศูนย์บริการ
กรุงเทพมหานคร (Bangkok Service 
Center) ๔ แห่ง (พระโขนง สาทร หนองแขม 
และวังทองหลาง) (มน 9.5.2.8) 

25,798,600.
- 

(ไม่ได้รับ
งบประมาณ) 

กทม. กคพ. 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
(เรียงล าดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/
อ่ืนๆ 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน
ของเดิม จ านวน 1,019 เครื่อง (ม น 9.5.2.9) 

21,000,000.- 
(ไม่ได้รับ

งบประมาณ) 

กทม. กคพ. 

 โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix 
เพ่ือทดแทนของเดิม จ านวน 220 เครื่อง 
(มน 9.5.2.๙) 

5,000,000.- 
(ไม่ได้รับ

งบประมาณ) 

กทม. กคพ. 

 รวมงบประมาณ 3 โครงการประจ าพื้นฐาน 10,859,300.-   
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 75,486,300.- กทม. สยป. 
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กิจกรรมยุทธศาสตร์ 

ล าดับที่ 
 

ชื่อกิจกรรม 
(เรียงล าดับหมายเลขมาตรการหลังกิจกรรม) 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปขีองหน่วยงาน  (ม 9.1.4.2) กยบ. กยม. กยล. กยภ. 
กยค. และ กสศ. 

2 กิจกรรมจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี (ม 9.4.1.4)  

กยบ. กยม. กยล. กยภ. 
กยค. และ กสศ. 

3 กิจกรรมจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินการตามนโยบายของ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560         
(ม 9.4.2.2) 

กยบ. กยม. กยล. กยภ. 
กยค. และ กสศ. 

4 กิจกรรมศึกษาวิจัยระบบจัดการพลังงานอาคารของ กทม. (BEMs) 
กรณีศึกษาส านักงานเขตบางบอนและส านักงานเขตยานนาวา       
(ม 9.4.2.3) 

กยล. 

5 กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลความรู้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน (ม 9.4.2.3) 

กยภ. 

6 โครงการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม (ม 9.4.2.3) กยม. 
 

 
กิจกรรมประจ าพื้นฐาน 

ล าดับที่ 
 

ชื่อกิจกรรม 
(เรียงล าดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานและข้อมูลของส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลผ่านช่องทางต่าง ๆ (ม 9.1.4.1) 

สก.สยป. 

2 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลสถิติพื้นฐานของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์ของ
กรุงเทพมหานคร (ม 9.4.2.3) 

กยบ. 

3 กิจกรรมการให้บริการข้อมูลสารสนเทศบนแผนภาพ (infographic)                 
(ม 9.5.1.3) 

กสศ. 

4 กิจกรรมปรับปรุงระบบGIS e-Learning ภายใต้ระบบ BMA GIS 
ONLINE  (ม 9.5.1.4) 

กสศ. 

5 กิจกรรมการจัดท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเพื่อ
ประชาคมเมือง (ม 9.5.1.5) 

กสศ. 

6 กิจกรรมการศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาความเป็นไปได้/ความเหมาะสมใน
การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม9.5.2.5) 

กพพ. 

 



22 
 

ล าดับที่ 
 

ชื่อกิจกรรม 
(เรียงล าดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

7 กิจกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกตร์ะบบงาน
ต่าง ๆ ตามที่หน่วยงาน/ส่วนราชการมีหนังสือขอแก้ไข   (ม 9.5.2.10) 

กพพ. 

8 กิจกรรมการให้บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาไมโครคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง (ม 9.5.2.10) 

กบพ. 

9 กิจกรรมจัดท าวารสารไมโครวิชั่น (ม 9.5.4.5) กบพ. 
10 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน/

ระดับรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับภารกิจที่ถ่ายโอนเพื่อรับมอบ
แนวทางการด าเนินงานหรือติดตามความคืบหน้าที่เก่ียวข้องกับการ
กระจายอ านาจ (ม 9.6.2.1 และ ม 9.6.2.2) 

กยค. 
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การน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
 
ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ 
ด้านที่ 9 เมืองท่ีมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
มิติที่ 9.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เป้าประสงค์ที่ 9.2.1 พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลในแต่ละสายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
และสมรรถนะวิชาชีพ (9.2.1.1) 
 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรม/สัมมนา ไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ในหน่วยงานได้ 
(ผลลัพธ์)  
 
 
 
 
 
 
 

นิยาม 
การน าไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน หมายถึง การน า
ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม/สัมมนา ไปใช้ใน
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในหน้าที่ หรือ
ถ่ายทอดให้กับบุคลากรในหน่วยงาน โดยได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาใน
ระดับดีข้ึนไป 
 

ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ ๘๐  
 

วิธีการค านวณ  
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯที่น าความรู้จากการ
ฝึกอบรม/สัมมนา ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
หน่วยงานได้คูณด้วย 100 หารด้วยจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ทั้งหมด  

โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ การเงิน 
การคลังของส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล (56,560.-บาท) 
(โครงการด าเนินการ) (สก.สยป.) 
(ไม่ได้รับงบประมาณ) 
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มิติที่ 9.4 การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ 

เป้าประสงค์ที่ 9.4.1 ผลักดันให้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี เป็นแนวทางหลักในการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

- เชื่อมโยงแผนในทุกระดับกับ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 2 และให้
หน่วยงานจัดท าแผนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาเฉพาะด้านและระดับพื้นท่ี 
(ม 9.4.1.๒) 
 
 

1. จ านวนหน่วยงานที่จัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่
สอดคล้องกับแผนระดับ
กรุงเทพมหานคร และแผนเฉพาะ
ด้านที่เก่ียวข้อง รวมทั้งเป็นไป    
ตามแนวทางที่ส านักยุทธศาสตร์-
และประเมินผลก าหนด (ผลผลิต)  
(กยบ.เป็นผู้รับผิดชอบหลัก กยม. 
กยล. กยภ. กยค. และ กสศ.เป็น
ผู้รับผิดชอบร่วม)  
     
 

นิยาม 
- การสนับสนุนหน่วยงานในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  หมายถึง การจัดประชุม/สัมมนา/ให้ค าแนะน า
หรือส่งข้อมูลใหห้น่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อ
ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
ภายใต้กรอบแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
ระยะที่ 2  (พ.ศ. 2561-2565) โดยการแปลงแผนไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 - สอดคล้องกับแผนระดับกรุงเทพมหานครและแผนเฉพาะ
ด้านที่เก่ียวข้อง หมายถึง สอดคล้องกับ ด้าน มิติและ
มาตรการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น 
  1) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 
2561-2565) 
  2) แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 
2561 
 - เป็นไปตามแนวทางที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ก าหนด หมายถึง เป็นไปตามองค์ประกอบในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจ าปี ในส่วนที่ 1 การบริหารจัดการ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีในองค์ประกอบที่ 1 และ 2 

  1. โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการน าแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ไปสู่การปฏิบัติ (240,000.-บาท) 
(โครงการด าเนินการ) (กยบ.) 
  2. โครงการอบรมเพ่ือบูรณาการ
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาฯ 20 ปีด้านทรัพยากร
มนุษย์และสังคม (520,000.-
บาท) (โครงการด าเนินการ) (กยม.) 
   3. กิจกรรมส่งเสริมการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงาน (ไม่ใช้งบประมาณ) 
(กยบ.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  ค่าเป้าหมาย 
77 หน่วยงาน 
 
วิธีการค านวณ 
นับจ านวนหน่วยงานที่น าความรู้/ค าแนะน า/ข้อมูล           
ซ่ึงส านักยุทธศาสตร์ฯ ให้การสนับสนุนไปใช้ในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน โดยมีแนว
ทางการพิจารณา ดังนี้  
๑. นับเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนความรู้/
ค าแนะน า/ข้อมูลจาก สยป. 
๒. ผลสรุปจากการตรวจแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หนว่ยงานโดยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสยป.  ว่า 
หน่วยงานตามข้อ ๑ ได้น าความรู้/ค าแนะน า/ข้อมูล         
ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สยป. ไปใช้ในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

สร้างฐานข้อมูลตัวชี้วัดเมืองที่มี
มาตรฐานและปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน (ม 9.4.1.3) 
 

ร้อยละของความส าเร็จในการ
จัดท าฐานข้อมูลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (ผลลัพธ์)  
  
 
 

นิยาม 
ฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในที่นี้หมายถึง 
ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมืองที่มาจาก
แหล่งต่างๆ  โดยท าการรวบรวมและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบและจัดท าเป็น 
ฐานข้อมูล 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 
 
วิธีการค านวณ 
ร้อยละความส าเร็จที่ด าเนินการได้ในปี 2560 
หารด้วยร้อยละความส าเร็จทั้งหมดท่ีก าหนดไว้     
ในปี 2560 คูณด้วย 100 
 

1. โครงการส ารวจและจัดท า
ฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เพ่ือการวางแผนและประเมินผลการ
พัฒนาเมือง (5,000,000.- บาท) 
(โครงการด าเนินการ) (กยภ.) 
(ไม่ได้รับงบประมาณ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

จัดท ารายงานการประเมินผลตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 
20 ปี เป็นประจ าและมีการ
รายงานต่อประชาชน             
(ม.9.4.1.4) 

2. จ านวนรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)   
(กยบ.เป็นผู้รับผิดชอบหลัก กยม. 
กยล. กยภ. กยค. และ กสศ.เป็น
ผู้รับผิดชอบร่วม)  
 
 
 

นิยาม 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
หมายถึง  
1. รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕59 ที่
สอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ  20 ปี 
2.ร่างรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 

ค่าเป้าหมาย   
2 ฉบับ 
 

วิธีการค านวณ 
จ านวนรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปี 

กิจกรรมจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี (ไม่ใช้
งบประมาณ) (กยบ. กยม. กยล.  
กยภ. กยค. กยค. และ กสศ.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การน าแผนเฉพาะด้านไปสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงาน             
(มน.9.4.1.5) 

3. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การน าแผนปฏิบัติการสิทธิ
มนุษยชนกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2560-2561 ไปสู่การ
ปฏิบัติ 
 
 
 

นิยาม 
    จ านวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการน าแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชน
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2560-2561 ไปสู่การปฏิบัติ 
หมายถึง  บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือบูรณาการโครงการ/
กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) 
 
ค่าเป้าหมาย   
จ านวน 300 คน 
 

วิธีการค านวณ 
นับจ านวนบุคลากรที่เข้าอบรมความรู้ความเข้าใจฯ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ    
เพ่ือบูรณาการโครงการ/กิจกรรม      
ให้สอดคล้องกับแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-
2561) (231,400.- บาท) 
(โครงการด าเนินการ) (กยม.) 
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เป้าประสงค์ที่ 9.4.2 เสริมสร้างมาตรฐานในการจัดท า การติดตามและการประเมินผล  

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาเครือข่ายนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
กรุงเทพมหานครให้มีความรู้และ
ทักษะในการจัดท า ติดตามและ
ประเมินผลแผนของหน่วยงาน  
(ม 9.4.2.1) 
 
 
 
 
 
 
 

มีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
(ผลผลิต)   
 
 
 
 
 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม หมายถึง  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และสังคมของหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ที่มีการรวมกลุ่มกัน  ที่จะ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ท ากิจกรรม
หรือด าเนินงานต่างๆ ร่วมกัน เช่น การประชุม 
หรือการปฏิบัติงานร่วมกัน   
 
ค่าเป้าหมาย  
จ านวน 1 เครือข่าย 
 
วิธีการค านวณ 
นับจ านวนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากร
มนุษย์และสังคม 
 
 

โครงการอบรมการสร้างเครือข่าย
การปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์
และสังคม (435,600.-บาท) 
(โครงการด าเนินการ) (กยม.) 
(ไม่ได้รับงบประมาณ) 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาเครือข่ายนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
กรุงเทพมหานครให้มีความรู้   
และทักษะในการจัดท า ติดตาม
และประเมินผลแผนของ
หน่วยงาน (ม 9.4.2.1) 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการผ่าน
การทดสอบความเข้าใจตามเกณฑ์
ที่ก าหนด (ผลลัพธ์)  
 
 
 
 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ หมายถึง นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดท าแผนระดับส านักและส านักงานเขต  ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์ทรัพยากร
มนุษย์และสังคม  
2. ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด หมายถึง ผู้ที่ท าการ
ทดสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
 
ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 80  
 
วิธีการค านวณ  
จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ x 100  
จ านวนผู้ท าการทดสอบทั้งหมด  
 
 
 
 
 

โครงการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท าแผนและการน า
แผนไปสู่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ซึ่งก ากับ/จัดท าแผนของหน่วยงาน
ในความรับผิดชอบของกอง
ยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์      
และสังคม (109,000.-บาท)  
(โครงการด าเนินการ) (กยม.) 
(ไม่ได้รับงบประมาณ) 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาเครือข่ายนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
กรุงเทพมหานครให้มีความรู้และ
ทักษะในการจัดท า ติดตามและ
ประเมินผลแผนของหน่วยงาน  
(ม 9.4.2.1) 

จ านวนรายงานผลการศึกษาและ
จัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
กรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และสังคม  
(ผลผลิต)  
 
 
 
 
 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
รายงานผลการศึกษาและจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนากรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และสังคม หมายถึง การจัดท า
รายงานผลการศึกษาหลักสูตรการวางแผนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวทาง
ของสหประชาชาติ  และน าผลการศึกษามา
ประยุกต์ใช้โดยจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนากรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากร
มนุษย์และสังคม 
 
ค่าเป้าหมาย  
จ านวน 1 ฉบับ  
 
วิธีการค านวณ 
นับจ านวนรายงานผลการศึกษาและจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
เรียนรู้เพื่อวางแผนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคมของ
กรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนตาม
แนวทางของสหประชาชาติ  
(2,700,200.-บาท)        
(โครงการด าเนินการ) (กยม.) 
(ไม่ได้รับงบประมาณ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการติดตาม
และประเมินผลการด าเนิน
โครงการและกิจกรรมตาม
นโยบายของผู้บริหาร             
(ม 9.4.2.๒) 
 

4. ร้อยละของความส าเร็จในการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตามนโยบายของ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(ผลลัพธ์) (กยบ.เป็นผู้รับผิดชอบ
หลัก กยม. กยล. กยภ. กยค. และ 
กสศ. เป็นผู้รับผิดชอบร่วม) 
 
 

นิยาม 
1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายถึง            
การด าเนินกิจกรรมติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล          
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  ประจ าปี     
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ที่ตอบสนอง/สอดคล้องกับมาตรการ
เร่งด่วน 10 มาตรการและนโยบาย “รักกรุงเทพฯ ร่วมสร้าง
กรุงเทพฯ” 6 นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยการ
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องและจากระบบติดตาม
และประเมินผลโครงการ (Daily Plans) และน าข้อมูลผลการ
ประเมินมาจัดท าเป็นรายงานน าเสนอผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร  1 คร้ัง/ปี  
2. ความส าเร็จ หมายถึง มีการด าเนินกิจกรรมครบถ้วนทั้ง 2 
กิจกรรมตามจ านวนคร้ังที่ก าหนด ได้แก่ 
  - กิจกรรมติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล จ านวน 2 
คร้ัง 
  - กิจกรรมจัดท ารายงานติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล
เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 คร้ัง 
 
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ ๑๐๐ 
 
วิธีการค านวณ 
นับจ านวนคร้ังของการด าเนินกิจกรรมการติดตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผล และกิจกรรมจัดท ารายงานเสนอ 
ผว.กทม. 

กิจกรรมจัดท ารายงานการ
ประเมินผลการด าเนินการตาม
นโยบายของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไม่ใช้
งบประมาณ) (กยบ. กยม. กยล. 
กยภ. กยค. และ กสศ.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเชิง
ประยุกต์ในการประเมินผลแผน
และโครงการ 
(ม 9.4.2.3) 

5. จ านวนผลงานวิจัยที่สนับสนุน
การบริหารมหานคร (ผลผลิต) 
(กยล.เป็นผู้รับผิดชอบหลัก กยภ.
และ กยม.เป็นผู้รับผิดชอบร่วม) 
 
 
 
 
 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
ผลงานวิจัย หมายถึง งานวิจัยซึ่งผลการศึกษา
สามารถน าไปประยุกต์เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม      
ในการจัดท าประเมินผลแผนงาน/โครงการตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานครเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ค่าเป้าหมาย  
จ านวน 3 ฉบับ 
 
วิธีการค านวณ 
นับจากจ านวนงานวิจัยซึ่งกองต่างๆ ภายในส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดท าข้ึน 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมศึกษาวิจัยระบบจัด
การพลังงานอาคารของ กทม.
(BEMs) กรณีศึกษาส านักงาน     
เขตบางบอนและส านักงานเขต   
ยานนาวา (ไม่ใช้งบประมาณ) 
(กยล.) 
2. กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลความรู้
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (ไม่ใช้งบประมาณ) (กยภ.) 
3. โครงการวิจัยด้านทรัพยากร-
มนุษย์และสังคม (ไม่ใช้งบประมาณ) 
(กยม.) 
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เป้าประสงค์ที่ 9.4.3 จัดท าและประเมินผลแผนระดับกรุงเทพมหานคร 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปี (ม 
9.4.3.1) 
 

6. ร้อยละความส าเร็จของการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี ด้วย
กระบวนการบูรณาการ (ผลลัพธ์)  
(กยบ.เป็นผู้รับผิดชอบหลัก กยม. 
กยล. กยภ. กยค. และ กสศ.เป็น
ผู้รับผิดชอบร่วม)  
 
 
 

นิยาม 
การบูรณาการ หมายถึง การประสานกลมกลืนกัน
ของแผน กระบวนการ การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ 
และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ท่ี
ส าคัญขององค์กร  
 
ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 100 
 
วิธีการค านวณ 
ความส าเร็จในการจัดท าแผนตามค านิยามท่ีน ามา       
บูรณาการเพ่ือใช้ในแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยน ามา
คิดเป็นร้อยละ 
 

โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 
2562 (469,000.- บาท) 
(โครงการด าเนินการ) (กยบ. กยม. 
กยล. กยภ. กยค. และ กสศ.)  
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

จัดท ามาตรการ/โครงการเพื่อ
ขับเคลื่อนแผนการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
(ม 9.4.3.3) 

ร้อยละของหน่วยงานที่จัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.
2561 ที่สอดคล้องยุทธศาสตร์
อาเซียนของกรุงเทพมหานคร 
(ผลผลิต)  
 
 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครระดับส านัก ส านักงานและ
ส านักงานเขต สามารถจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานคร 
 
ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 70  
 
วิธีการค านวณ  
จ านวนหน่วยงานที่จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ.2561สอดคล้องยุทธศาสตร์การเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานครคูณด้วย 
100  หารด้วยจ านวนหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครในระดับส านัก ส านักงานและ
ส านักงานเขตทั้งหมด  
 

โครงการประชุมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์อาเซียนของ
กรุงเทพมหานครสู่แผนปฏิบัติ-
ราชการของหน่วยงาน 
(122,200.-บาท)           
(โครงการด าเนินการ) (กยม.) 
(ไม่ได้รับงบประมาณ) 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ประเมินผล “แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 1”  
(ม.9.4.3.4) 

7. จ านวนรายงานการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 1 
(พ.ศ. 2557-2560) (ผลผลิต)  
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
- การติดตามประเมินผล คือ การตรวจสอบ      
และตัดสินคุณค่าของผลการด าเนินงาน 
- แผนผู้สูงอายุ หมายถึง แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต   
ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 1              
(พ.ศ. 2557-2560) 
 
ค่าเป้าหมาย 
1 ฉบับ 
 
วิธีการค านวณ 
- จ านวนรายงานฯ 

- โครงการการประเมินผลแผน   
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 1        
(พ.ศ.2557-2560) ระยะสิ้นสุด
แผน(2,914,400.-บาท)       
(โครงการด าเนินการ) (กยล.) 
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มิติที่ 9.5  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป้าประสงค์ ๙.๕.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานระดับกรุงเทพมหานคร 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

จัดท าแผนแม่บทการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร    
20 ปี (ม.9.5.2.1) 
 

8. ความส าเร็จในการด าเนินการ
จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กรุงเทพมหานครระยะ 5 ปี       
(พ.ศ. 2561-2565) (ผลผลิต)  
 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
ความส าเร็จในการด าเนินการ หมายถึง การ
ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกรุงเทพมหานครระยะ 5 ปี แล้ว
เสร็จโดยจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มสมบูรณ์ 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรุงเทพมหานครระยะ 5 ปี หมายถึง แผนที่ศึกษา
และ วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรุงเทพมหานครของ
กรุงเทพมหานครในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2561-
2565) 
 
ค่าเป้าหมาย 
แล้วเสร็จ 1 แผน 
 
วิธีการค านวณ 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรุงเทพ- มหานครระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
จ านวน 1 แผน 

โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท าแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกรุงเทพมหานครระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
(7,870,000.-) (โครงการ
ด าเนินการ) (กสศ.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาระบบหนังสือเวียนของ
กรุงเทพมหานคร  (ม 9.5.2.2) 

 

ร้อยละความส าเร็จของการจัดหา
ระบบหนังสือเวียนของ
กรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์ 
 
 
 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
       การจัดหาระบบหนังสือเวียนของ
กรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สามารถให้บริการผู้ใช้ได้   อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น 
โดยสามารถแสดงผลให้เหมาะกับอุปกรณ์ใช้งานได้
ทุกแบบ 
 

ค่าเป้าหมาย 
      ร้อยละ 100 
  

วิธีการค านวณ 
      พิจารณาจากผลการด าเนินการที่ก าหนดไว้   
แต่ละข้ันตอนคูณ 100 หารด้วยเป้าหมายของการ
ด าเนินการ ถ้าครบขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ 100 

 

โครงการระบบหนังสือเวียนของ
กรุงเทพมหานคร  (9,762,680.-
บาท) (โครงการด าเนินการ) (กคพ.) 
(ไม่ได้รับงบประมาณ) 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาระบบจัดเก็บบันทึก
กิจกรรมส่วนกลางเว็บไซต์ของ
กรุงเทพมหานคร (Centralized 
Log) (ม 9.5.2.3) 

 

ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนา
ระบบจัดเก็บบันทึกกิจกรรม
ส่วนกลางเว็บไซต์ของ
กรุงเทพมหานคร (Centralized 
Log) (ผลลัพธ์)  
 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
กรุงเทพมหานครมีระบบบันทึกกิจกรรมส่วนกลาง
เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร (Centralized Log) 
ในการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอรต์าม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 
 
วิธีการค านวณ 
พิจารณาจากผลด าเนินการจริงตามข้ันตอนที่
ก าหนดไว้ 

 

โครงการจ้างพัฒนาระบบจัดเก็บ
บันทึกกิจกรรมส่วนกลางเว็บไซต์
ของกรุงเทพมหานคร 
(Centralized Log) 
(7,000,000.-) (โครงการ
ด าเนินการ) (กคพ.) 
(ไม่ได้รับงบประมาณ) 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาระบบสารสนเทศกลาง 
(Common Application) 
สนับสนุนการบริหารจัดการ
ภายใน (Back Office) 
กรุงเทพมหานคร                  
(ม ๙.๕.๒.๔) 

ร้อยละของความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรุงเทพมหานคร 
(ผลผลิต)  
 
 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
   พัฒนาระบบสารสนเทศกลางที่สามารถบูรณา
การข้อมูลสารสนเทศทางด้านบุคคลที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานและส่วนราชการต่าง ๆ 
ให้เกิดสารสนเทศกลางด้านทรัพยากรบุคคล 
รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้อง  
 
ค่าเป้าหมาย  
   ร้อยละ 100 
 
วิธีการค านวณ  
   พิจารณาจากผลการด าเนินการที่ก าหนดไว้ในแต่
ละข้ันตอน คูณ 100 หารด้วยเป้าหมายของการ
ด าเนินการ ถ้าครบขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ กทม. 
(7,500,000.- บาท)     
(โครงการด าเนินการ) (กพพ.) 
(ไม่ได้รับงบประมาณ) 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาระบบคลังขอมูล
สนับสนุนการวางแผนและ
การตัดสินใจของผู้บริหาร      
(ม ๙.๕.๒.๗) 

ร้อยละของความส าเร็จในการพัฒนา
ระบบคลังข้อมูลกลางกรุงเทพมหานคร 
ระยะที่ 2 (ผลผลิต)  
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
พัฒนาระบบคลังข้อมูลกลางกรุงเทพมหานคร 
ต่อเนื่องจากระยะท่ี 1 โดยรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม
จาก 5 กลุ่มข้อมูลเดิม รวมทั้งเพ่ิมกลุ่มข้อมูลที่มี
ความจ าเป็น และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
เพ่ือพัฒนาระบบคลังข้อมูลกลางกรุงเทพมหานคร
ให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน  
 
ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 100 
 

วิธีการค านวณ  
พิจารณาจากผลการด าเนินการที่ก าหนดไว้ในแต่
ละข้ันตอนคูณ 100  หารด้วยเป้าหมายของการ
ด าเนินการ ถ้าครบขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 

โครงการคลังข้อมูลกลาง กทม. 
(BMA Data Warehouse)        
ระยะที่ 2 (12,000,000.-บาท) 
(โครงการด าเนินการ) (กพพ.) 
(ไม่ได้รับงบประมาณ) 
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เป้าประสงค์ที่ 9.5.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายเพ่ือให้บริการเว็บไซต์
เฉพาะกิจแก่หน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร (ม 
9.5.3.3) 

 

ร้อยละความส าเร็จในการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อให้บริการ
เว็บไซต์เฉพาะกิจแก่หน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร 
(ผลลัพธ์)  
  

นิยาม/ค าอธิบาย 
กรุงเทพมหานครมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับรูปแบบ
และเทคนิคชั้นสูงในการจัดท าเว็บไซต์ ตลอดจน
เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต เพื่อให้บริการ
หน่วยงานของกรุงเทพมหานครในการจัดท า
เว็บไซต์เฉพาะกิจหรือโครงการที่ส าคัญ  
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 
วิธีการค านวณ 
พิจารณาจากผลด าเนินการจริงตามข้ันตอน         
ที่ก าหนดไว้ 

 

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายเพื่อให้บริการเว็บไซต์เฉพาะ
กิจแก่หน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร    
(10,000,000.-) (กคพ.) 
(ไม่ได้รับงบประมาณ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

จัดหาศูนย์ส ารองข้อมูล
ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 
(Disaster Recovery Site)   
(ม 9.5.3.4)     

 

9. ร้อยละของความส าเร็จของการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส ารองฉุกเฉิน
ของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)  
 
 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
       การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส ารองฉุกเฉิน
ของกรุงเทพมหานคร (Disaster Recovery Site) 
เพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน       
ซึ่งจะท าให้สามารถใช้ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดเวลาและมีประสิทธิภาพ 
ค่าเป้าหมาย 
 ด าเนินการลงนามในสัญญา (ร้อยละ 70) 
  
วิธีการค านวณ 
      พิจารณาจากผลการด าเนินการที่ก าหนดไว้แต่
ละข้ันตอน คูณ 100 หารด้วยเป้าหมายของการ
ด าเนินการ ถ้าครบขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ 100 

 

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ส ารองฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร 
(Disaster Recovery Site) 
(49,510,000.-บาท)    
(โครงการด าเนินการ) (กคพ.) 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาและปรับปรุงเครือข่าย
หลักของกรุงเทพมหานคร     
(ม 9.5.3.5 ) 

 

ร้อยละความส าเร็จในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สายเพื่อ
รองรับการใช้งานอย่างบูรณาการ 
(ผลลัพธ์)  
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
การติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 
คือ การติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้
สายให้มีสัญญาณครอบคลุมและสามารถรองรับ
ผู้ใช้งานในส านักและส านักงานเขต 50 เขต 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 
 
วิธีการค านวณ 
พิจารณาจากผลด าเนินการจริงตามข้ันตอนที่
ก าหนดไว้ 

 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
เครือข่ายไร้สายเพื่อรองรับการใช้
งานอย่างบูรณาการ 
(49,000,000.-บาท) (โครงการ
ด าเนินการ) (กคพ.) 
(ไม่ได้รับงบประมาณ) 
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เป้าประสงค์ ๙.๕.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
(ม 9.5.4.1) 
 
 

10. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม    
ที่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (ผลลัพธ์) 
(กพพ.เป็นผู้รับผิดชอบหลัก กสศ.      
และ กบพ.รับผิดชอบร่วม) 
 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หมายถึง ผู้เข้ารับการ       
ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และระบบงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เฉพาะทาง 
เกณฑ์การประเมิน 
   1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการฝึก   
อบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาของ
การฝึกอบรม 
   2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องผ่านการทดสอบ
ความรู้หลังการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
ค่าเป้าหมาย 
   ร้อยละ 80 ของผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน           
 
วิธีการค านวณ 
   จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
คูณด้วย100 หารจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทั้งหมด 

1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(286,800.-บาท) (กสศ.) 
2 โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี 
(243,500.-บาท) (กพพ.) 
3 โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูล       
และข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์
ของกรุงเทพมหานคร (MIS) 
(135,800.-) (กพพ.) 
4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การตรวจสอบซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น (253,000.-บาท) 
(กบพ.) 
๕. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในการสร้างและออกแบบผัง
ความคิด (Mind Map) ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป (391,900.- 
บาท) (กบพ.) 
(โครงการด าเนินการ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
(ม 9.5.4.1) 
 
 

11. ร้อยละของบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      
และการสื่อสารเพ่ิมข้ึน (ผลลัพธ์) 
 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
   บุคลากรของกรุงเทพมหานครที่ได้รับความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ิมข้ึน 
หมายถึง บุคลากรของกรุงเทพมหานครเข้ารับการ
ประชุม สัมมนา/ศึกษาดูงาน แล้วได้รับความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ิมข้ึน ซึ่ง
ด าเนินการโดยส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
 
ค่าเป้าหมาย 
   ร้อยละ90  
 
วิธีการค านวณ 
   จ านวนบุคลากรที่ได้รับความรู้เพ่ิมข้ึนหารด้วย
จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดคูณด้วย
100  

โครงการสัมมนาเชิงนวัตกรรม
คอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 
(362,000.-) (กบพ.) 
(โครงการด าเนินการ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 ฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่ผู้บริหาร     
(ม.9.5.4.2) 
 

12. ร้อยละของผู้บริหารสารสนเทศ
ระดับสูง ประจ าหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร(CIO) ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ผลผลิต) (กสศ.) 
 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายถึง การพัฒนาความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น 
ศึกษาดูงาน และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น  
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 90 
 
วิธีการค านวณ 
 จ านวนผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงฯ ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ คูณด้วย 100 หารด้วยจ านวน
ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงฯ ทั้งหมด  

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง 
ประจ าหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร (CIO) 
(553,200.-บาท)  (โครงการ
ด าเนินการ) (กสศ.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้
มีสมรรถนะตามมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
(ม.9.5.4.3) 

13. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ที่เป็นบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(ผลลัพธ์)  
 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หมายถึง ผู้เข้ารับการฝึก     
อบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และระบบงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เฉพาะทาง 
  บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง 
บุคลากร   ที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วยงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
   1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการฝึก   
อบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาของ
การฝึกอบรม 
   2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องผ่านการทดสอบ
ความรู้หลังการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
ค่าเป้าหมาย 
   ร้อยละ 90 ของผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
วิธีการค านวณ 
   จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด คูณด้วย 100 หารด้วยจ านวนผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรมทั้งหมด 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร         
ที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานอาชีพไอที (ITPE) 
(646,000.-บาท) (โครงการ
ด าเนินการ) (กบพ.) 
 
 

 



50 
 

 
ภารกิจงานประจ าพื้นฐาน 
มิติที่ 9.1 การบริหารงานทั่วไปกรุงเทพมหานคร 
เป้าประสงค์ที่ 9.1.4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของหน่วยงาน 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เสริมศักยภาพงานด้านการ
สื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร (ม 9.1.4.1) 
 

จ านวนเอกสาร/หนังสือที่เผยแพร่ 
(ผลผลิต) (กบพ.) 
 
 

นิยาม 
เอกสาร/หนังสือที่เผยแพร่ หมายถึง 
เอกสารรายงาน เอกสารบทความเชิงวิชาการ 
หนังสือ หรือวารสาร ซึ่งมีสาระเก่ียวกับการ
เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านนโยบาย/แผน 
รวมทั้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 
ค่าเป้าหมาย 
10,000 ฉบับ 
 
วิธีการค านวณ 
นับจ านวนเอกสาร/หนังสือ/วารสารที่ส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดท าเป็นรูปเล่มและ
เผยแพร่ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
กรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมจัดท าวารสารของส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล 
(420,000.-บาท) (ไม่ได้รับ
งบประมาณ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เสริมศักยภาพงานด้านการ
สื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร (ม 9.1.4.1) 
 

1. จ านวนครั้งของการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมผลงานและข้อมูลของส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล (ผลผลิต)  
 

นิยาม 
กิจกรรมผลงานและข้อมูลของส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผล หมายถึง กิจกรรมหรือผลงาน 
รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลจัดท าข้ึนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจแก่ประชาชน/ผู้รับการ ผ่าน 3 ช่องทาง คือ 
เว็บไซต์ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
Facebook และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 
ค่าเป้าหมาย  
อย่างน้อย 3 ครั้ง/เดือน 
 
วิธีการค านวณ 
ผลรวมของการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์
ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล Facebook 
และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ผลงานและข้อมูลของส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล (ไม่ใช้
งบประมาณ) 
(สก.สยป.) 
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มิติที่ 9.4 การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ 

เป้าประสงค์ที่ 9.4.1 ผลักดันให้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี เป็นแนวทางหลักในการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 เชื่อมโยงแผนในทุกระดับกับ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 2 และ
ให้หน่วยงานจัดท าแผนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาเฉพาะด้านและ
ระดับพ้ืนที่ (ม 9.4.1.๒) 
 

2. จ านวนแนวทางปฏิบัติที่ก่อให้เกิด
การจัดท าแผนหลักด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (ผลผลิต)  
 

นิยาม 
แนวทางในการจัดท าแผนหลักด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน หมายถึง วิธีการจัดท าแผนหลักด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร โดย
เชื่อมโยงแผนของหน่วยงานปฏิบัติด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ได้แก่ ส านักการโยธา ส านักการจราจร
และขนส่ง ส านักผังเมืองและส านักการระบายน้ า 
ให้มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ค่าเป้าหมาย 
1 แนวทาง 
 
วิธีการค านวณ 
จ านวนแนวทางปฏิบัติที่ก่อให้เกิดการจัดท าแผน
หลักด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อจัด
การบูรณาการแผนและก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนหลักด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของ
กรุงเทพมหานคร (259,300.-
บาท) (โครงการด าเนินการ) (กยภ.) 
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เป้าประสงค์ที่ 9.4.2 เสริมสร้างมาตรฐานในการจัดท า การติดตามและการประเมินผล  
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาเครือข่ายนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
กรุงเทพมหานครให้มีความรู้
และทักษะในการจัดท า
ติดตามและประเมินผลแผน
ของหน่วยงาน (ม 9.4.2.1) 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมให้
มีความรู้ทักษะในการจัดท าแผน
ก าหนดตัวชี้วัดและบันทึกรายงาน 
(ผลผลิต)  
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
บุคลากรหมายถึงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนของ
ส านักและส านักงานเขต  
 
ค่าเป้าหมาย 
ปีละ 250 คน 
 
วิธีการค านวณ  
นับจ านวนผู้ที่เข้าร่วมอบรมชี้แจง 

โครงการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจการจัดท าแผนและติดตาม
ประเมินผลแก่นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนและผู้ที่เก่ียวข้องของ
หน่วยงาน (13,500.-บาท) 
(โครงการด าเนินการ) (กยค.) 
(ไม่ได้รับงบประมาณ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเชิง
ประยุกต์ในการประเมินผลแผน
และโครงการ (ม 9.4.2.3) 
 

3. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการข้อมูลสถิติ กทม. (ผลลัพธ์)  
 
 
 

นิยาม 
ข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานคร หมายถึง ข้อมูลพื้นฐาน
ต่าง ๆ  ที่เก่ียวกับกรุงเทพมหานคร สามารถ
น ามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง และประกอบในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ 
การเผยแพร่ข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานคร ในที่นี้ 
หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานคร 
ในลักษณะรูปเล่มและผ่านทางเว็บไซต์ของ
กรุงเทพมหานคร (เว็บไซต์ของส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผล) 
ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้รับบริการการเผยแพร่
ข้อมูลสถิติ กทม. ในลักษณะรูปเล่มและผ่านทาง
เว็บไซต์ 
 
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 80 
 
วิธีการค านวณ 
จ านวนผู้รับหนังสือสถิติ กทม. และผู้เข้าเยี่ยมชม
ข้อมูลสถิติ กทม. ที่มีความพึงพอใจคูณด้วย ๑๐๐ 
หารด้วยจ านวนผู้รับหนังสือสถิติ กทม. และผู้เข้า
เยี่ยมชมข้อมูลสถิติ กทม. ที่ตอบแบบสอบถาม 

1. การจัดท าหนังสือสถิติประจ าปี
ของ กทม. (600,000.-)  
2. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลสถิติ
พ้ืนฐานของกรุงเทพมหานครทาง
เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร       
(ไม่ใช้งบประมาณ) (กยบ.) 
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เป้าประสงค์ที่ 9.4.3  จัดท าและประเมินผลแผนระดับกรุงเทพมหานคร 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ประเมินผล “แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 1”  
(ม.9.4.3.4) 

จ านวนรายงานสรุปผลการสัมมนา
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และติดตามการ
ด าเนินงานด้านผู้สูงอายุของ
กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)  
 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
การสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หมายถึง 
เอกสารที่จัดท าขึ้นหลังจากการสัมมนาดังกล่าว  
เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้และข้อคิดเห็นในการ
สัมมนาและจัดพิมพ์เผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้องและ
ผู้สนใจ 
 
ค่าเป้าหมาย 
๑ ฉบับ 
 
วิธีการค านวณ 
จ านวนรายงานสรุปผลการสัมมนา 

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยน       
องค์ความรู้และติดตามการด าเนิน   
งานด้านผู้สูงอายุ (504,800.-บาท) 
(โครงการด าเนินการ) (ไม่ได้รับ
งบประมาณ) (กยล.) 
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มิติที่ 9.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป้าประสงค์ที่ 9.5.1 น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการประชาชน  

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศบน
แผนภาพ (infographic) 
ให้กับผู้สนใจผ่านทางเว็บไซต์ 
(มน.9.5.1.1)/ 
 
 
 
 
 

4. จ านวนข้อมูลสารสนเทศบน
แผนภาพ (infographic) ที่เป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยจัดท า
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล
กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)  
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
ข้อมูลสารสนเทศบนแผนภาพ (infographic) 
หมายถึง การน าข้อมูลสารสนเทศมาจัดท าเป็น
แผนภาพที่สามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย เช่น     
ด้านการบริการสถิติ กิจกรรมของกรุงเทพมหานคร 
เป็นต้น 

ค่าเป้าหมาย 
12 แผนภาพต่อปี 
 

วิธีการค านวณ 
จ านวนข้อมูลสารสนเทศบนแผนภาพ 
(infographic) ที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
โดยจัดท าและเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล
กรุงเทพมหานคร ที่ด าเนินการได้ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 
 
 

กิจกรรมการให้บริการข้อมูล
สารสนเทศบนแผนภาพ 
(infographic) (ไม่ใช้งบประมาณ) 
(กสศ.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

น าระบบ e-Learning มาใช้
ในการให้ความรู้ด้าน
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
ผ่านเว็บไซต์ (มน. 9.5.1.2) 
 
 
 
 
 
 

5. จ านวนผู้เข้าเรียนในระบบ GIS      
e-Learning ผ่านทาง 
www.bangkokgis.com ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผลผลิต)  
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
GIS หมายถึง Geographic Information System 
(ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์)  
e-Learning หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอน 
ซึ่งใช้การถ่ายทอดเนื้อหา ผ่านอุปกรณ์เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

ค่าเป้าหมาย 
 จ านวน 50 คน 

วิธีการค านวณ 
นับจ านวนรวมของผู้เข้าลงทะเบียนเรียนในระบบ 
GIS e-Learning ผ่านทางwww.bangkokgis.com 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

กิจกรรมปรับปรุงระบบGIS e-
Learning ภายใต้ระบบ BMA GIS 
ONLINE (ไม่ใช้งบประมาณ)        
(กสศ.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ให้บริการและสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการใช้ 
ปรับปรุง เสนอแนะข้อมูลของ
เมืองผ่านระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
เพ่ือประชาคมเมือง (มน. 
9.5.1.3) 

 

6. ร้อยละของความส าเร็จในการจัดท า
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
กรุงเทพมหานครเพ่ือประชาคมเมือง 
(ผลลัพธ์)  

 

นิยาม/ค าอธิบาย 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเพ่ือ
ประชาคมเมือง หมายถึง ระบบที่จะเป็นสื่อกลาง  
ในการน าข้อมูลสารสนเทศของเมืองสู่การให้บริการ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้ ปรับปรุง 
เสนอแนะ ข้อมูลของเมือง โดยในปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2560 จะด าเนินการในระยะที่ 2  ในการ
ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม  
ความส าเร็จในการจัดท าระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเพ่ือประชาคมเมือง 
(ระยะที่ 2) วัดจากข้ันตอนของการด าเนินการ 
ดังนี้  
1. ตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่พร้อมปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน 
2. เตรียมการจัดท าข้อมูล GIS เพ่ิมเติมจ านวนไม่น้อย
กว่า 5 รายการ 
3. ประชุมทีมงานเพื่อจัดท าข้อมูล GIS  
4. วิเคราะห์ ออกแบบข้อมูล 
5. ปรับปรุงฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ด้านการน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พ้ืนที่ 

กิจกรรมการจัดท าระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
กรุงเทพมหานครเพ่ือประชาคม
เมือง (ไม่ใช้งบประมาณ) (กสศ.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  6. น าข้อมูลที่จัดท าเข้าสู่ระบบ และทดสอบระบบ 
7. ปรับแก้พร้อมติดตั้งระบบ 
8. จัดท าเอกสารคู่มือการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ด้านการน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พ้ืนที่ (เพ่ิมเติม) 
9. เผยแพร่ระบบที่ปรับปรุงเพ่ิมเติมขึ้นบน
อินเทอร์เน็ต 

ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 

วิธีการค านวณ 
พิจารณาจากผลการด าเนินงานตามขั้นตอนที่
ด าเนินการได้  คูณด้วย 100 หารด้วยจ านวน
ขั้นตอนด าเนินการทั้งหมด 
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เป้าประสงค์ 9.5.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานระดับกรุงเทพมหานคร 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ปรับปรุงขั้นตอนและ
กระบวนการท างานให้เป็น
มาตรฐานและสอดรับการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ม 9.5.2.5) 

7. ร้อยละของเรื่องที่ได้รับการศึกษา
วิเคราะห์ และพิจารณาความเป็น ไปได/้
ความเหมาะสมที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการ
วิเคราะห์แล้วเสร็จ และจัดท ารายงาน
เสนอเลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
เพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณาของ      
คณะกรรมการฯ (ผลผลิต) 

นิยาม/ค าอธิบาย 
     ร้อยละของเรื่องที่ได้รับการศึกษาวิเคราะห์    
และพิจารณาความเป็น ไปได/้ความเหมาะสมที่
เจ้าหน้าที่ด าเนินการวิเคราะห์แล้วเสร็จ และจัดท า
รายงานเสนอเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ความเหมาะสมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้เพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ 
 
ค่าเป้าหมาย 
   ร้อยละ 80 
 
วิธีการค านวณ 
   จ านวนเรื่องท่ีได้รับการศึกษาวิเคราะห์ที่
เจ้าหน้าที่ด าเนินการวิเคราะห์แล้วเสร็จ และจัดท า
รายงานเสนอเลขานุการคณะกรรมการฯ คูณ 100 
หารด้วย (จ านวนเรื่องท้ังหมดที่ได้รับในปีงบประมาณ 
ปัจจุบัน + เรื่องคงค้างในปีงบประมาณที่ผ่านมา    
- จ านวนเรื่องที่ส่งข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
ไม่ครบถ้วน) 

-กิจกรรมการศึกษา วิเคราะห์และ
พิจารณาความเป็นไปได้/ความ
เหมาะสมในการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไม่ใช้
งบประมาณ) (กพพ.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ปรับปรุงและทดแทนระบบ
ทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจ าตัวประชาชนของ
ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร 
(Bangkok Service Center) 
(มน 9.5.2.8) 

 

ร้อยละความส าเร็จของการจัดหา  
ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับปรับปรุง
และทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจ าตัวประชาชนของ
ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร 
(Bangkok Service Center) ๔ แห่ง 
(พระโขนง สาทร หนองแขม  
และวังทองหลาง) (ผลลัพธ์) 
 
 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
       การจดัหาระบบทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจ าตัวประชาชนของศูนย์บริการ
กรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center) ๔ 
แห่ง (พระโขนง สาทร หนองแขม และวัง
ทองหลาง) เพ่ือทดแทนระบบที่เสื่อมสภาพ ให้
ทันสมัย สามารถให้บริการประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ     
 
ค่าเป้าหมาย 
      ร้อยละ 100 
  
วิธีการค านวณ 
พิจารณาจากผลการด าเนินการที่ก าหนดไว้ในแต่ละ
ขั้นตอน คูณ 100  หารด้วยเป้าหมายของการ
ด าเนินการ ถ้าครบขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 

โครงการระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ปรับปรุงและทดแทนระบบ
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว
ประชาชนของศูนย์บริการ
กรุงเทพมหานคร (Bangkok 
Service Center) 4 แห่ง        
(พระโขนง สาทร หนองแขม และ
วังทองหลาง) 
(25,798,600.-บาท) (โครงการ
ด าเนินการ) (กคพ.) 
(ไม่ได้รับงบประมาณ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ทดแทน (มน 9.5.2.9) 

 

ร้อยละความส าเร็จในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน 
(ผลลัพธ์)  
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
การทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คือ การเปลี่ยน
เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์
เก่าส าหรับใช้งานระบบ MIS ที่มีอายุการใช้งานเกิน 
8 ปี ซึ่งติดตั้งใช้งานอยู่ที่ส านัก ส านักงานเขต 
โรงเรียน ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือหน่วยงาน/
ส่วนราชการอ่ืนๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร และ
ทดแทนเครื่องพิมพ์ชนิด Dot matrix จ านวน 
220 เครื่อง 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 
 
วิธีการค านวณ 
พิจารณาจากผลด าเนินการจริงตามข้ันตอนที่
ก าหนดไว้ 

 

1. โครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม 
จ านวน 1,019 เครื่อง 
(21,000,000.-) (โครงการ
ด าเนินการ) (กคพ.) 
2. โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิด           
Dot matrix เพ่ือทดแทนของเดิม 
จ านวน 220 เครื่อง 
(5,000,000.-บาท) (โครงการ
ด าเนินการ) (กคพ.)  
(ไม่ได้รับงบประมาณ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ปรับปรุงขั้นตอนและ
กระบวนการท างานให้เป็น
มาตรฐานและสอดรับการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ม 9.5.2.10) 

8. ร้อยละของจ านวนปัญหาการใช้งาน
ระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบงาน   
ต่าง ๆ ที่ได้รับการแก้ไข (ผลลัพธ์)  
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
   เมื่อผู้ใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ท่ีส านักและ
ส านักงานเขตใช้งานระบบโปรแกรมแล้วเกิดปัญหา
ในการใช้งานได้มีหนังสือแจ้งมายัง กพพ. และ
เจ้าหน้าที่ของ กพพ. ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาการ
ใช้งานได้แล้วเสร็จตามที่แจ้ง 
 
ค่าเป้าหมาย 
   ร้อยละ 80 
 
วิธีการค านวณ 
   จ านวนเรื่องที่แก้ไขแล้วเสร็จคูณด้วย 100 หาร
ด้วยจ านวนเรื่องแจ้งปัญหาการใช้งานที่รับทั้งหมด 
 

กิจกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้งาน
ระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบงาน
ต่าง ๆ ตามที่หน่วยงาน/ส่วน
ราชการมีหนังสือขอแก้ไข           
(ไม่ใช้งบประมาณ) (กพพ.) 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

การสนับสนุนการใช้งานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ม.9.5.2.10) 

9. ร้อยละของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
สามารถแก้ไขและใช้งานได้ (ผลลัพธ์)  
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถแก้ไขและใช้งานได้ 
หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่
เกิดข้อขัดข้องและได้รับการซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาจากกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ให้
สามารถใช้งานได้ปกติด โดยเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงดังกล่าวเป็นของทุกหน่วยงาน
ในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้โอนงบประมาณค่า
วัสดุซ่อมแซมให้กับกองบริการระบบคอมพิวเตอร์  
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 85 
 
วิธีการค านวณ 
   จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่
สามารถแก้ไขและใช้งานได้ คูณด้วย 100 หาร
ด้วยจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ทั้งหมดท่ีหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครส่ง
ซ่อม  
 

กิจกรรมการให้บริการซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาไมโครคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง                  
(ไม่ใช้งบประมาณ) (กบพ.) 
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เป้าประสงค์ ๙.๕.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/
กิจกรรม 

พัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพศูนย์
คอมพิวเตอร์หลักของ
กรุงเทพมหานคร               
(ม 9.5.3.2) 

 

10. ร้อยละความส าเร็จในการ
ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบ
ไฟฟ้าของศูนย์คอมพิวเตอร์(ผลลัพธ์)  
 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
การปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้า คือ การเปลี่ยน
เครื่องปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบตรวจจับการรั่วซึม
ของน้ าและระบบไฟฟ้า ทดแทนของเดิมซึ่งมีประสิทธิภาพต่ า มีการ
ช ารุดเสื่อมสภาพจากการใช้งานมานาน 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 
 
วิธีการค านวณ 
พิจารณาจากผลด าเนินการจริงตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ 

 

โครงการปรับปรุง
ระบบปรับอากาศ
และระบบไฟฟ้า
ของศูนย์
คอมพิวเตอร์ 
(10,000,000.-) 
(โครงการ
ด าเนินการ) 
(กคพ.) 
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เป้าประสงค์ที่ 9.5.4  พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
(ม.9.5.4.5) 

11. จ านวนครั้งในการจัดท าและ
เผยแพร่เอกสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผลผลิต 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
เอกสาร/หนังสือที่เผยแพร่ หมายถึง เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์หรือบทความเชิงวิชาการหรือ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีสาระเก่ียวกับการ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี รวมทั้ง
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 
ค่าเป้าหมาย 
   3 ครั้งต่อปี 
 
วิธีการค านวณ 
   นับจ านวนครั้งที่จัดท าเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์
และเผยแพร่ 
 

กิจกรรมจัดท าวารสารไมโครวิชั่น 
(ไม่ใช้งบประมาณ) )(กบพ.) 
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มิติที่ 9.6  การบริหารราชการและสภากรุงเทพมหานคร 
เป้าประสงค์ที่ 9.6.2  รับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานภาครัฐตามแผนการกระจายอ านาจฯ 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

- เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ คณะ
ท างานฯ ติดตามความ
คืบหน้าเกี่ยวกับภารกิจการ
กระจายอ านาจ (ม 9.6.2.1) 
- เตรียมความพร้อมของ
หน่วยงานเพื่อรองรับภารกิจ
ตามแผนการกระจายอ านาจ 
(ม 9.6.2.2) 

12. ร้อยละการเข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
คณะท างาน/ หรือการประชุมหารืออ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจที่
ได้รับมอบหมาย และสรุปรายงาน
เสนอผู้บริหารเพ่ือโปรดทราบและ/ 
หรือพิจารณาสั่งการให้หน่วยงาน
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ผลผลิต)  

นิยาม 
การเข้าร่วมประชุม หมายถึง การประชุมในคณะกรรมการ   
ต่าง ๆ ดังนี้ คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และ
คณะท างานฯ ที่เก่ียวข้องกับการกระจายอ านาจ หมายถึง 
  ๑. คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  ๒. คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และคณะท างานฯ 
ที่เก่ียวกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น       ได้แต่งตั้งหรือคณะท างานที่
คณะอนุกรรมการฯ แต่งตั้ง 
  ๓. คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ คณะท างานฯ ที่
เก่ียวข้องกับการกระจายอ านาจให้แก่กรุงเทพมหานครที่ ผว.
กทม.แต่งตั้งรวมถึงการจัดประชุมเพื่อชี้แจงท าความเข้าใจ
กับหน่วยงานในสังกัด กทม. เพื่อให้การด าเนินการตาม
แผนการกระจายอ านาจของกรุงเทพมหานครด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ ๑๐๐ 

 

กิจกรรมการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/
คณะท างาน/ระดับรัฐบาลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่
ถ่ายโอนเพ่ือรับมอบแนวทาง     
การด าเนินงานหรือติดตาม    
ความคืบหน้าที่เก่ียวข้องกับการ
กระจายอ านาจ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
(กยค.) 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  วิธีการค านวณ  
นับจ านวนในการเข้าร่วมประชุมจากคณะกรรมการ
ต่างๆ ดังนี้  
๑. คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และ
คณะท างานฯ  ที่เก่ียวข้องกับการกระจายอ านาจ 
หมายถึง 
๑.๑ คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และ 
คณะท างานฯ ที่คณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แต่งตั้ง ได้แก่  
   ๑) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือบริหาร
แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) 
   ๒) คณะอนุกรรมการส่งเสริมและเผยแพร่
นวัตกรรมท้องถิ่นและการบริการสาธารณะของ 
อปท.     
    ๓) คณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนและจัดท า
แผนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. รวมทั้ง
คณะท างานฯ ที่คณะกรรมการฯ และ
คณะอนุกรรมการฯ ได้แต่งตั้งข้ึนเพื่อช่วยเหลือใน
การปฏิบัติงาน 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  ๔) คณะอนุกรรมการการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. 
 ๑.๒ คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ที่ ผว.
กทม. แต่งตั้งเพ่ือให้การด าเนินการตามแผนการ
กระจายอ านาจฯ ของ กทม. ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ 
 ๑) คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการ
ด าเนินการของ กทม. ตามแผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่ อปท. 
 ๒) คณะอนุกรรมการการพิจารณาปัญหาอุปสรรค
การรับถ่ายโอนภารกิจของ กทม. ตามแผนปฏิบัติ
การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้ อปท.(ฉบับที่ 
๑ และฉบับที่ ๒) 
และข้อเสนอในแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ 
กระจายอ านาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ ๓) 
๒. การประชุมอ่ืน ๆ หมายถึง การประชุมกับหน่วยงาน
หรือส่วนราชการ ทั้งภายในและภายนอกที่เก่ียวข้องกับ
การกระจายอ านาจ 
 
วิธีการค านวณ 
จ านวนการเข้าร่วมประชุม x ๑๐๐ 
จ านวนที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด 
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มิติที่ ๒  ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
ตัวช้ีวัด นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

 ตัวช้ีวัด ๒.๑ ร้อยละความส าเร็จของการใช้
จ่ายงบประมาณ 
๑. ร้อยละความส าเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน 
(ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ของ สงม.) 

ตามท่ี สงม. ก าหนด กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
(ความส าเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน)                        
(สก.และทุกส่วนราชการใน สยป.) 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวม (ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ของ สงม.) 

ตามท่ี สงม. ก าหนด กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
(ความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม)     
(สก.และทุกส่วนราชการใน สยป.) 

๓. ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ตัวชี้วัดที่ 
2.1.3 ของ สงม.) 

ตามท่ี สงม. ก าหนด กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี        
(เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) 
(สก.และทุกส่วนราชการใน สยป.) 

 ตัวช้ีวัด ๒.๒ คะแนนของความส าเร็จในการ
จัดท างบการเงิน 
๔. คะแนนของความส าเร็จของการจัดท างบ
การเงินทันเวลาและถูกต้อง (ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 
ของ สนค.) 

ตามท่ี สนค. ก าหนด กิจกรรมการบันทึกรายการบัญชีและการจัดท างบการเงิน
ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล (สก.และทุกส่วน
ราชการใน สยป.) 

5. คะแนนของความส าเร็จของการจัดท ารายงาน
บัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจ าปี ๒๕๕9  ทันเวลา
และถูกต้อง (แบบฟอร์มของกองบัญชี) (ตัวชี้วัดที่ 
2.2.2 ของ สนค.)                            

ตามท่ี สนค.ก าหนด 
 

กิจกรรมการจัดท าบัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินของ
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล (สก.และทุกส่วนราชการ
ใน สยป.) 

ตัวช้ีวัด 2.3 
6. รอ้ยละความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน (ตัวชี้วัดที่ ๒.3 ของ สตน.) 

ตามท่ี สตน.ก าหนด 
 

กิจกรรมการจัดท าการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน (สก.และทุกส่วนราชการใน สยป.) 
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มิติที่ ๓ ด้านคุณภาพในการปฏิบัติราชการ 

 
ตัวช้ีวัด นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

7. ระดับความส าเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
จากประชาชน/ผู้รับบริการ 
(ตัวชี้วัดที่ ๓.1 ของกองกลาง)                        

ตามท่ีกองกลางก าหนด 
 

กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนของทุกส่วน
ราชการ  (สก.และทุกส่วนราชการใน สยป.) 

8. รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการ
ให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)                   
(ตัวชี้วัดที่ ๓.2 ของ สกก.) 

ตามท่ี สกก.ก าหนด 
 
 
 

1. โครงการระบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร (Best Service) (กยล.) 
2. การจัดท าระบบคลังตัวชี้วัดภารกิจ 10 ฝ่าย ของ
ส านักงานเขตและระบบการบันทึกรายงานจากส านักงาน
เขตไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กยค.) 

9. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ                       
(ตัวชี้วัดที่ ๓.3 ของ ผตร.) 

ตามท่ี ผตร.ก าหนด 
 

กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
(สก.และทุกส่วนราชการใน สยป.) 
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มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์การ 

 
ตัวช้ีวัด นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

10. ร้อยละของผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดของ
กรุงเทพมหานคร (มิติที่ 4.1 ของ สกก.) 

ตามท่ี สกก. ก าหนด กิจกรรมการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการ
ใสสะอาดของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล (สก.และ
ทุกส่วนราชการใน สยป.) 

ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในการท างาน (Quality of Work Life)       
(ตัวช้ีวัดที่ 4.2) 
11. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท างานของหน่วยงาน (ตัวชี้วัดที่ 4.2.1  
ของ สนอ.)  

ตามท่ี สนอ. ก าหนด กิจกรรมการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน (สก.และทุกส่วน
ราชการใน สยป.) 

12. ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี (ตัวชี้วัดที่ 4.2.2  ของ สกก.) 

ตามท่ี สกก. ก าหนด กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากร           
ในหน่วยงาน (สก.และทุกส่วนราชการใน สยป.) 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์) 
 
ชื่อตัวช้ีวัดที่ ๑    :  จ านวนหน่วยงานที่จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีสอดคล้องกับแผนระดับกรุงเทพมหานครและแผนเฉพาะด้านที่เก่ียวข้อง  
                         รวมท้ังเปน็ไปตามแนวทางทีส่ านกัยทุธศาสตรแ์ละประเมินผลก าหนด 
ชื่อโครงการที่ 1/1  :  โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการน าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติ (กยบ.)  

 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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 เสนอขออนุมัติโครงการฯ 10 10              

ขั้นตอนที่ 2 จัดท าหนังสือเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการฯ จากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร/หนังสือเชิญ
วิทยากร/จัดเตรียมสถานที่ 

20 30              

ขั้นตอนที่ 3 จัดท าค าสั่งผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการฯ 10 40              

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าเอกสารประกอบการสัมมนาโครงการฯ 10 50              

ขั้นตอนที่ 5 ด าเนินการสัมมนาโครงการฯ 40 90              

ขั้นตอนที่ 6 จัดท ารายงานสรุปผลการสัมมนาโครงการฯ 10 100              

รวม 6 ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ 100               
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ ๑    :  จ านวนหน่วยงานที่จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีสอดคล้องกับแผนระดับกรุงเทพมหานครและแผนเฉพาะด้านที่เก่ียวข้อง  
                         รวมท้ังเปน็ไปตามแนวทางทีส่ านกัยทุธศาสตรแ์ละประเมินผลก าหนด 
ชื่อโครงการที่ 1/2  :  โครงการอบรมเพ่ือบูรณาการโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ 20 ปีด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม (กยม.)  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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. 
1. ก าหนดรูปแบบ แนวทางการด าเนินงานและผลส าเร็จ
ของโครงการ 

5 5              

2. ขออนุมัติโครงการ 5 10              

3. ขออนุมัติเงินงวด 10 20              

4. ก าหนดหลักสูตรการอบรม สาระความรู้ที่จ าเป็นใน
การฝึกอบรม 

5 25              

5. จัดท าหนังสือขอรายชื่อเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน       
ในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าร่วมการอบรมฯ 

10 35              

6. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและ
เจ้าหน้าที่ด าเนินโครงการฯ 

5 40              

7. ประสานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นวิทยากรในการให้ความรู้
แก่ผู้เข้ารับการอบรม 

10 50              

8. จัดท าหนังสือเชิญวิทยากร 5 55              

9. จัดเตรียมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น สถานที่จัด
ประชุม การเดินทาง จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
ฯลฯ 

10 65              
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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. 
10. จัดท าค าสั่งกรุงเทพมหานครเร่ืองให้เจ้าหน้าที่เข้า
ร่วมโครงการฯ 

5 70              

11. แจ้งค าสั่งกรุงเทพมหานคร เร่ืองให้เจ้าหน้าที่เข้า
ร่วมโครงการฯ 

5 75              

12. ด าเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ตามตาราง   
ที่ก าหนด 

10 85              

13. สรุปผลการด าเนินโครงการรายงานผู้บริหาร 10 95              

14. เบิกจ่ายงบประมาณ 5 100              

รวม 14 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100               
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ ๑    :  จ านวนหน่วยงานที่จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีสอดคล้องกับแผนระดับกรุงเทพมหานครและแผนเฉพาะด้านที่เก่ียวข้อง  
                         รวมท้ังเปน็ไปตามแนวทางทีส่ านกัยทุธศาสตรแ์ละประเมินผลก าหนด 
ชื่อกิจกรรมที่ 1/3  :  ส่งเสริมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (ส่วนที่ 1 : การบริหารจัดการโครงการ) (กยบ.) กยม. กยล. กยภ. กยค. และ กสศ. 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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. 2561 

30 30              

ขั้นตอนที่ 2 เวียนแจ้งหลักเกณฑ/์แนวทางให้หน่วยงาน 
ในสังกัด กทม.จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 
เพื่อใช้ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕61 

10 40              

ขั้นตอนที่ 3 ตอบข้อซักถามหลักเกณฑ์/แนวทางการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ แก่หน่วยงาน 

15 55              

ขั้นตอนที่ 4 หน่วยงานส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ. 2561 ให้ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

10 65              

ขั้นตอนที่ 5 จัดส่งแผนฯ พร้อมรายงานการตรวจ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานให้กอง 
ที่รับผิดชอบในการตรวจหน่วยงาน 

35 10              

รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100               
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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 แจ้งหน่วยงานในสังกัด กทม.ปรับแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ ที่ได้รับ 

               

ขั้นตอนที่ 7 จัดส่งแผนฯ ที่หน่วยงานปรับแก้ให้กอง 
ที่รับผิดชอบในการตรวจเพื่อใช้ในการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการประจ าป ี
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ ๒   :  จ านวนรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ชื่อกิจกรรมที่ 1  :  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. 2559 พ.ศ. 2560 

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
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับสมบูรณ์และเวียนแจ้ง
คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

25 25             

ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

5 30             

ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะท างานฯ เพื่อมอบหมาย
ภารกิจในการติดตามผลการด าเนินงานรายประเด็น
ยุทธศาสตร ์

5 35             

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าหนังสือถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ติดตามข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ
หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ระยะคร่ึง
ปีงบประมาณ (1 ต.ค.59-31 มี.ค.60) 

5 40             
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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 5 รวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระยะคร่ึง
ปีงบประมาณ (1 ต.ค.59-31 มี.ค.60) 

20 60             

ขั้นตอนที่ 6 เสนอผู้บริหารส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลและเวียนแจ้งส่วนราชการสังกัดส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล 

5 65             

ขั้นตอนที่ 7 จัดท าหนังสือถึงส่วนราชการติดตาม
ข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหน่วยงาน
สังกัดกรุงเทพมหานคร รอบปีงบประมาณ             
(1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.60) 

5 70             

ขั้นตอนที่ 8 ประชุมคณะท างานฯ ติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบปีงบประมาณ             
(1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.60) 

5 75             
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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 9 ติดตามข้อมูลสรุปและจัดท าร่างรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

20 95             

ขั้นตอนที่ 10 เสนอร่างรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อผู้บริหารส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลและเวียนแจ้งหน่วยงาน
สังกัด กทม. 

5 100             

รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 3    :  จ านวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนกรุงเทพมหานคร  
                         ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ไปสู่การปฏิบัติ 
ชื่อโครงการที่ 1  :  โครงการอบรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือบูรณาการโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3  
                               (พ.ศ. 2557-2561) (กยม.)  

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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. 
1. ก าหนดรูปแบบ แนวทางการด าเนินงานและผลส าเร็จ
ของโครงการ 

5 5              

2. ขออนุมัติโครงการ 5 10              

3. ขออนุมัติเงินงวด 10 20              

4. ก าหนดหลักสูตรการอบรม สาระความรู้ที่จ าเป็นใน
การฝึกอบรม 

5 25              

5. จัดท าหนังสือขอรายชื่อเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานใน
สังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าร่วมการอบรมฯ 

10 35              

6. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและ
เจ้าหน้าที่ด าเนินโครงการฯ 

5 40              

7. ประสานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นวิทยากรในการให้ความรู้
แก่ผู้เข้ารับการอบรม 

10 50              

8. จัดท าหนังสือเชิญวิทยากร 5 55              

9. จัดเตรียมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น สถานที่จัด
ประชุม การเดินทาง จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมฯ 

10 65              
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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. 
10. จัดท าค าสั่งกรุงเทพมหานคร เร่ืองให้เจ้าหน้าที่เข้า
ร่วมโครงการฯ 

5 70              

11. แจ้งค าสั่งกรุงเทพมหานคร เร่ือง ให้เจ้าหน้าที่เข้า
ร่วมโครงการฯ 

5 75              

12. ด าเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ตามตารางที่
ก าหนด 

10 85              

13. สรุปผลการด าเนินโครงการรายงานผู้บริหาร 10 95              

14. เบิกจ่ายงบประมาณ 5 100              

รวม 14 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100               
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ ๔    :   ร้อยละของความส าเร็จในการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ชื่อกิจกรรมที่ ๔     :   กิจกรรมจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
                            (กยบ.เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และกยม.กยล.กยภ.กยค.กสศ.เป็นผู้รับผิดชอบร่วม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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  ติดตามความก้าวหน้าฯ   30 30             

ขั้นตอนที่ 2  รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 20 50             

ขั้นตอนที่ 3  ติดตามความก้าวหน้าฯ  30 80             

ขั้นตอนที่ 4 รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 20 100             

รวม  4  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ ๕    :      จ านวนผลงานวิจัยที่สนับสนุนการบริหารมหานคร  
ชื่อกิจกรรมที่ ๕/1     :   กิจกรรมศึกษาวิจัยระบบจัดการพลังงานอาคารของ กทม. (BEMs) กรณีศึกษาส านักงานเขตบางบอนและส านักงานเขตยานนาวา (กยล.) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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. การทบทวนวรรณกรรม ศึกษาเอกสารที่
เก่ียวข้อง เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดการ
ศึกษาวิจัยฯ 

10 10             

2. จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยฯ 5 15             

3. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมการศึกษาวิจัยฯ 5 20             

4. สร้างเคร่ืองมือการศึกษาวิจัยฯ 5 25             

5. เก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาวิจัยฯ 10 35             

6. วิเคราะห์/แปรผลข้อมูลการศึกษาวิจัยฯ 5 40             

7. เขียนรายงานการศึกษาวิจัยฯ 20 60             

8. การรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาวิจัยฯ 5 65             

9. จัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final 
Report) 

30 95             

10. น าเสนอผู้บริหาร 5 100             

รวม 10 ขั้นตอน 100              
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ ๕    :      จ านวนผลงานวิจัยที่สนับสนุนการบริหารมหานคร  
ชื่อกิจกรรมที่ ๕/2     :   กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลความรู้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน (กยภ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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.  ศึกษา และรวบรวมเอกสารข้อมูล เอกสาร
งานวิชาการงานวิจัยที่เก่ียวข้อง   

๒๕ ๒๕             

๒.  ประชุมหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
มาตรฐานด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พื้นฐานที่เหมาะสมกับกรุงเทพมหานคร และ
พิจารณาตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองด้าน
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน     

๑๐ ๓๕             

3.  ประมวลผลข้อมูลจัดหมวดหมู่ของข้อมูล 
และจัดท าฐานข้อมูลตามแนวทางที่ก าหนด 

๒๕ ๖๐             

๔.  สรุปผลการศึกษาวิจัยและจัดท ารายงานผล
การศึกษาวิจัย 

๒๐ ๘๐             

๕.  น าเสนอผลการศึกษาวิจัยให้แก่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

๕ ๘๕             

๖.  ปรับปรุงผลการศึกษาวิจัยตามข้อคิดเห็น 
     และข้อเสนอแนะ 

๑๐ ๙๕             

๗.  น าเสนอผู้บริหาร ๕ ๑๐๐             
รวม  ๗  ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐              
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ ๕    :      จ านวนผลงานวิจัยที่สนับสนุนการบริหารมหานคร  
ชื่อกิจกรรมที่ ๕/3     :   โครงการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม  (กยม.) 

 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 5 5             

2. การก าหนดปัญหาของการวิจัย 5 10             

3. การวางแผนออกแบบการวิจัย 10 20             

     - ศึกษาลักษณะและความเป็นมา (5) - -             

     - ศึกษากรอบทฤษฎีและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง (5) 

- -             

4. การก าหนดกลุ่ม 5 25             

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 25 50             

     - ติดต่อประสานงาน (3) - -             

     - จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ (2) - -             

     - เก็บข้อมูลในพื้นที่ (20) - -             

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 15 65             



87 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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

7. การสรุปและตีความหมาย 15 80             
8. การเขียนรายงานวิจัย 10 90             
9. การน าเสนอรายงานวิจัย 10 100             
   - ติดต่อประสานงาน (3)               
   - จัดท าหนังสือเชิญ (2)               
   - การน าเสนอ (5)               

รวม 9 ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ ๖ ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี ด้วยกระบวนการบูรณาการ  
ชื่อโครงการที่ ๖   โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี   พ.ศ. 2561 (กยบ. กยม. กยล. กยภ. กยค.  และ กสศ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ 

เนื้องาน
ของ 

ติดตาม 
ความก้าวหน้า 

โครงการ 
(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ขั้นตอน             

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

1. เตรียมการและขออนุมัติด าเนินโครงการ 10 10             
2. จัดประชุมเพื่อวางแผนและก าหนดตารางการ
ด าเนินโครงการ 

10 20             

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมหารือและ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี พ.ศ.2561 โดยเชิญวิทยากรเป็นผู้น า
กลุ่ม 

40 60             

4. ร่วมกันสรุปข้อมูลและจัดท าร่างแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2561 

20 80             

5. จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 แล้วเสร็จและน าเสนอผู้ว่า-
ราชกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

20 100             

รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

จัดท าและพิมพ์หนังสือแผนฯ รวมทั้งผลิตแผ่น
บันทึกข้อมูลในรูปดิจิตัลไฟล ์
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ ๗ จ านวนรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2557-2560)  
ชื่อโครงการที่ ๗   โครงการประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2557-2560) ระยะสิ้นสุดแผน (กยล.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ 

เนื้องาน
ของ 

ติดตาม 
ความก้าวหน้า 

โครงการ 
(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ขั้นตอน             

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

1. จัดท ากรอบแนวความคิดฯ 5 5             

2. ด าเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาฯ 5 10             

3. ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ 5 15             

4. ส ารวจและรวบรวมข้อมูล 30 45             

5. น าเสนอรายงานขั้นกลาง 10 55             

6. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ ์ 20 75             

7. น าเสนอผลการศึกษา (ประชุม) 15 90             

8. สรุปเสนอรายงานฉบับสมบูรณ ์ 10 100             

รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ ๘       ความส าเร็จในการด าเนินการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
ชื่อโครงการที่ ๘      โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานครระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) (กสศ.) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
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 าขอบข่ายการด าเนินการจ้างท่ีปรึกษา 3 3             
2. ขอความเห็นชอบใช้รายงานจ้างท่ีปรึกษา 2 5             
3.  ท าหนังสือเชิญชวนให้สถาบันการศึกษาส่ง TOR 2 7             
4. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียด เงินงวด 2 9             
5. ขออนุมัติด าเนินการจ้างท่ีปรึกษาวิธีคัดเลือก 
พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจ้างท่ีปรึกษา 

5 14             

6. แจ้งคณะกรรมการด าเนินการจ้าง 1 15             
7. ด าเนินการพิจารณา TOR 10 25             
8. รายงานผลการพิจารณาต่อผู้มีอ านาจสั่งจ้าง 5 30             
9. ส่งร่างสัญญาให้นิติกร ตรวจสอบ 10 40             
10. ขออนุมัติจ้างท่ีปรึกษาและก าหนดวันลงนามใน
สัญญาจ้าง 

30 70             

11. ด าเนินการตามสัญญาจ้าง 30 100             
รวม 11 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ ๙ ร้อยละของความส าเร็จของการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส ารองฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร ( Disaster Recovery Site) 
ชื่อโครงการที่ ๙   โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส ารองฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร (Disaster Recovery Site) (กคพ.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ 

เนื้องาน
ของ 

ติดตาม 
ความก้าวหน้า 

โครงการ 
(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ขั้นตอน             

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

1. อนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) 

10 10             

2. จัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) 20 30             

3. คณะกรรมการฯ รายงานผล 10 40             

4. ด าเนินการจัดหา 10 50             

5. ขออนุมัติจัดจ้าง 10 60             

6. จัดท าและลงนามในสัญญา 10 70             

7. ด าเนินการตามสัญญา 20 90             

8. ส่งมอบและตรวจรับ 10 100             

รวม 8 ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑๐        ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ชื่อโครงการที่ ๑๐/1     โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (กสศ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
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. เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม(ก.ค.59-ก.ย.59) 5 5             
2. ด าเนินการขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
โครงการ (ก.ย.59) 

10 15             

3.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการฝึกอบรม 
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร คณะเจ้าหน้าท่ีด าเนินการฝึกอบรม 
และคณะกรรมการรับ-ส่งและเก็บรักษาเงิน (ก.ย.59) 

5 20             

4. ประสานและขออนุมัติวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์จากภาครัฐและเอกชน(ก.ย.59) 

10 30             

5. จัดท าค าสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม 5 35             
6. ขออนุมัติเงินประจ างวดและขออนุมัติเงินยืมทดรองราชการ 5 40             
7. ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม 5 45             
8. จัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรมและแบบประเมินผล 10 55             
9. ด าเนินการฝึกอบรม 30 85             
10. รวบรวมเอกสารเพื่อด าเนินขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 5 90             
11. ด าเนินการจัดท าวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมฯ 5 95             
12. ประเมินผลการฝึกอบรมและจัดท ารายงานผลการ
ฝึกอบรม 

5 100             

รวม 12 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑๐    ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ชื่อโครงการที่ ๑๐/2     โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (COM-03) (กพพ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
โครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน           
รายขั้นตอน  
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ       
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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. 

1. จัดท าแผนการบริหาร
โครงการ งบประมาณและ
ปฏิทินการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรม    

5 5              

2. ขออนุมัติโครงการฝึกอบรม 5 10              

3. ประสานวิทยากรให้การ
ฝึกอบรม 

5 15              

4. ประสานหน่วยงานเพื่อ
พิจารณาเจ้าหน้าที่
กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

5 20              

5. ขออนุมัติเงินประจ างวด 5 25              

6. รวบรวมและสรุปรายชื่อผู้
เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละรุ่น 

5 30              

7. ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ด าเนินการและขออนุมัติให้
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
ฝึกอบรมเข้าร่วมโครงการฯ 

10 40              
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
โครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน           
รายขั้นตอน  
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ       
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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. 

8. ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินการโครงการฝึกอบรมที่
ก าหนด 

35 75 
    

 
        

9. ประเมินผลและติดตามผล
โครงการฯ 

5 80 
         

 
   

10. จัดท าวุฒิบัตรส าหรับผู้ผ่าน
การฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

5 85 
          

 
  

11. รวบรวมหลักฐานและ
รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณท้ังหมดในโครงการ
ฝึกอบรมเพ่ือน าส่งหลักฐานการ
ใช้จ่ายเงินทั้งหมดให้กับ ผู้ที่
รับผิดชอบด้านการเงิน 

5 90 

     

 

       

12. จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินการโครงการฝึกอบรม
เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 

10 100 
          

 
  

รวม 12 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100               
 
 



95 
 

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑๐    ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ชื่อโครงการที่ ๑๐/3     โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS) (กพพ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
โครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน           
รายขั้นตอน  
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ       
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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. 

1. จัดท าแผนการบริหาร
โครงการ งบประมาณและ
ปฏิทินการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรม    

5 5              

2. ขออนุมัติโครงการฝึกอบรม 5 10              

3. ประสานวิทยากรให้การ
ฝึกอบรม 

5 15              

4. ประสานหน่วยงานเพื่อ
พิจารณาเจ้าหน้าที่
กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

5 20              

5. ขออนุมัติเงินประจ างวด 5 25              

6. รวบรวมและสรุปรายชื่อผู้
เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละรุ่น 

5 30              

7. ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ด าเนินการและขออนุมัติให้
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
ฝึกอบรมเข้าร่วมโครงการฯ 

10 40              
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
โครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน           
รายขั้นตอน  
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ       
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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. 

8. ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินการโครงการฝึกอบรมที่
ก าหนด 

40 80 
    

 
        

9. ประเมินผลและติดตามผล
โครงการฯ 

5 85 
         

 
   

10. รวบรวมหลักฐานและ
รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณท้ังหมดในโครงการ
ฝึกอบรมเพ่ือน าส่งหลักฐานการ
ใช้จ่ายเงินทั้งหมดให้กับ ผู้ที่
รับผิดชอบด้านการเงิน 

5 90 

     

 

       

11. จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินการโครงการฝึกอบรม
เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 

10 100 
          

 
  

รวม 11 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100               
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ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑๐    ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ชื่อโครงการที่ ๑๐/4     โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบ ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (กบพ.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม 

เนื้องาน           
รายขั้นตอน  
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ       
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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 แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ด าเนินโครงการ   

๑๐ ๒๐             

3. เวียนแจ้งหลักสูตร ก าหนดการ
ฝึกอบรมส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือ
ขอรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรม 

๑๐ ๓๐             

4. รวบรวมและสรุปรายชื่อผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมแต่ละรุ่น           

๑๐ ๔๐             

5. ขออนุมัติค าสั่งกรุงเทพมหานครให้
เจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ
ฝึกอบรม                 

๑๐ ๕๐             

6. ด าเนินการฝึกอบรม  ๔๐ ๙๐             

7. ประเมินผลการฝึกอบรม                                                    ๑๐ ๑๐๐             

รวม ๗ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑๐  ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ชื่อโครงการที ่๑๐/5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการในการสร้างและออกแบบผังความคิด (Mind Map) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 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.  วางแผน จัดเตรียม ประสานงาน 
เกี่ยวกับหลักสูตร วิทยากร 

5 5 
 

           

2.  ขออนุมัติโครงการ แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ด าเนินโครงการ 

10 10 
 

           

3.  เวียนแจ้งหลักสูตร/ก าหนดการ
ฝึกอบรมไปยังหน่วยงาน               
ต่าง ๆ เพื่อขอรายชื่อเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

5 15 

 

           

4.  ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสมนาคุณ
วิทยากร 

5 20  
 

          

5.  ขออนุมัติเงินประจ างวด 5 25             
6. รวบรวมและสรุปรายชื่อผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมแต่ละรุ่น 

5 30 
 

           

7. ขออนุมัติค าสั่งกรุงเทพมหานคร
ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

10 35 
 

           

8. ประสานวิทยากรให้การฝึกอบรม 5 40             
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 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. 

9. ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินการโครงการฝึกอบรมที่
ก าหนด 

40 50   
 

         

10. สรุปและประเมินผลโครงการ
ฝึกอบรม 

5 95   
 

         

11. จัดท ารายงานการประเมินผล
โครงการเสนอผู้บังคับบัญชา 

5 100   
 

         

รวม 11 ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ  100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่  11 ร้อยละของบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ิมข้ึน 
ชื่อโครงการ 1๑ โครงการสัมมนาเชิงวิชาการนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (กบพ.) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 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.  วางแผน จัดเตรียม ประสานงาน 
เกี่ยวกับหลักสูตร วิทยากร 

5 5 
 

           

2.  ขออนุมัติโครงการ แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ด าเนินโครงการ 

10 10  
 

          

3.  เวียนแจ้งหลักสูตร/ก าหนดการ
ฝึกอบรมไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือ
ขอรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรม 

5 15  
 

          

4.  ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสมนาคุณ
วิทยากร 

5 20  
 

          

5.  ขออนุมัติเงินประจ างวด 5 25             
6. รวบรวมและสรุปรายชื่อผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมแต่ละรุ่น 

5 30  
 

          

7. ขออนุมัติค าสั่งกรุงเทพมหานครให้
เจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

10 35  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 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. 

8. ประสานวิทยากรให้การฝึกอบรม 5 40             

9. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการ
โครงการฝึกอบรมที่ก าหนด 

40 50    
 

        

10. สรุปและประเมินผลโครงการ
ฝึกอบรม 

5 95    
 

        

11. จัดท ารายงานการประเมินผล
โครงการเสนอผู้บังคับบัญชา 

5 100    
 

        

รวม 11 ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 1๒ ฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ผู้บริหารหน่วยงาน (มาตรการที่ 9.5.4.2) 
ชื่อโครงการ 1๒     โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจ าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (CIO) (กสศ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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. จัดประชุมเพ่ือมอบหมายงานและก าหนดรายละเอียดการด าเนินการ 5 5             
2. ด าเนินการขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
โครงการ 

10 15             

3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการฝึกอบรม
คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการรับ -ส่งและเก็บรักษาเงิน 

5 20             

4. จัดประชุมเพ่ือก าหนดรายละเอียดการสัมมนาและศึกษาดูงาน 5 25             
5. ขออนุมัติเงินประจ างวด และเงินยืมทดรองราชการ 5 30             
6. ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม 5 35             
7. ประสานและขออนุมัติวิทยากรและสถานท่ีดูงานณ หน่วยงานภาครัฐ 10 45             
8. จัดท าเอกสารประกอบการสัมมนา 5 50             
9. ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องส่งรายชื่อผู้บริหารสารสนเทศ
ระดับสูงประจ าหน่วยงานเข้าร่วมการสัมมนาฯและจัดท าค าสั่งให้
ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการสัมมนาฯ 

10 60             

10. การศึกษาดูงาน 30 90             
11. รวบรวมเอกสารเพื่อด าเนินขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 5 95             
12. ประเมินผลและจัดท ารายงานผลการสัมมนาและศึกษาดูงาน 5 100             

รวม 12 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ตัวชี้วัดที่ 1๓         ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด  (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 1๓    โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพไอที (ITPE) (กบพ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม 

เนื้องาน           
รายขั้นตอน  
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าว

หน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ด าเนินโครงการ   

๑๐ ๒๐             

3. เวียนแจ้งหลักสูตร ก าหนดการฝึกอบรม
ส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขอรายชื่อเข้ารับ
การฝึกอบรม 

๑๐ ๓๐             

4. รวบรวมและสรุปรายชื่อผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมแต่ละรุ่น           

๑๐ ๔๐             

5. ขออนุมัติค าสั่งกรุงเทพมหานครให้
เจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม                 

๑๐ ๕๐             

6. ด าเนินการฝึกอบรม  ๔๐ ๙๐             

7. ประเมินผลการฝึกอบรม                                                    ๑๐ ๑๐๐             

รวม ๗ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐             

 


