
 

แผนปฏบิัตริาชการประจำปี พ.ศ. 2565 
กองงานผู้ตรวจราชการ 

 

ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล 



ก 
 

คำนำ 
 
  กรุงเทพมหานครได้กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาเมืองแบบระยะยาว ให้ครอบคลุมการดำเนินงาน 
ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการวางผังเมือง ด้านการโยธา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการท่องเที่ยวและ
ประวัติศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสวัสดิการสังคม ด้านการศึกษา ด้านประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ฯลฯ 
เพื ่อให ้กร ุงเทพมหานครม ีโครงสร้างพื ้นฐานและการบร ิการที ่ด ีเพื ่อ ให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี               
โดยกรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) และแผนยุทธศาสตร์สำหรับ
รองรับภารกิจเฉพาะด้านอ่ืน ๆ อีกหลายประเภท เช่น แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรุงเทพมหานคร แผนแม่บทการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรของกรุงเทพมหานคร แผนรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
กรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน ฯลฯ ซึ่งแบ่งเป็นหลายระดับและหลายภารกิจ       
แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การพัฒนากรุงเทพมหานครให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ด้วยการบูรณาการภารกิจด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยมี “การตรวจราชการ” เป็นกลไกควบคุมทิศทาง   
การทำงานด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครให้บรรลุผลสำเร็จไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันได้ 
  เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ของกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครขึ้น    
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการตามภารกิจของกรุงเทพมหานครให้บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด โดยแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ของกองงานผู้ตรวจราชการ         
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้นำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี         
พ.ศ. 2565 มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีครั้งนี้  อย่างไรก็ตามการที่จะผลักดัน
ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครและของหน่วยงานให้ประสบผลสำเร็จ จำเป็นที่จะได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกรุงเทพมหานครและการสนับสนุนปัจจัยในหลาย ๆ ด้านจากผู้บริหาร ด้วยเหตุนี้ กองงานผู้ตรวจ
ราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 จะเป็นกุญแจ
สำคัญที่ใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณและการสนับสนุนปัจจัยอ่ืน ๆ ที่จำเป็นจากผู้บริหาร เพ่ือช่วยผลักดันพันธกิจ กลยุทธ์ โครงการ และ
กิจกรรมต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครและของกองงานผู้ตรวจราชการให้บรรลุผลสำเร็จต่อไป 
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สารบัญ 
 
หน้า 
คำนำ ก 
สารบัญ ข 

◼  สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
    -  ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ 1 
    -  วิสัยทัศน์ 5 
    -  พันธกิจ  5 
    -  เป้าหมาย 5 
    -  ผลการดำเนินงานหลัก 5 

◼   มาตรการและโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ตามแผนปฏบิัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป ีพ.ศ. 2565 
    -  ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ 6 

◼  โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)   7 

◼   สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565  
    -  โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2565   7 
    -  โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)   8  
    -  บัญชรีายการ/โครงการประจำพ้ืนฐาน   8 

◼   การนำแผนฯ ไปสู่การปฏบิัติและการติดตามประเมินผล  
    แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 
    -  ตาราง ก แสดงตัวชี้วัดจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 
       ตามองค์ประกอบที่ 1-3 
           - องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 10  
    -  ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ตามแผนปฏิบัติราชการ 19 
    กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2565      
    -  ตาราง ค แสดงตัวชี้วัดและภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 19  
    -  ตาราง ง แสดงตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจ ตามองค์ประกอบที่ 4-5   
           - องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ 24 
                                   ระบบงานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล การให้บริการประชาชน  
                                   หรือหน่วยงานของรัฐเพื่อนำไปสู่ระบบราชการ 4.0 
           - องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน 24 
    -  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ  25 
  ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2565 และภารกิจ 
    ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน) 



1 
 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ของพ้ืนที ่

ภารกิจพ้ืนฐานของหน่วยงาน 
 กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4 ฝ่าย/กลุ่มงาน ซึ่งสามารถแบ่งตามกลุ่ม
ภารกิจประจำพ้ืนฐานได้ดังนี้ 
  - ฝ่ายอำนวยการตรวจราชการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการช่วยอำนวยการตรวจราชการ       
ร่วมตรวจราชการ จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจราชการ ประสานงานด้านการตรวจราชการและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน     
ที่เก่ียวข้อง จำนวนข้าราชการ 9 คน 
  - กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการร่วมตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการ 
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจราชการ จัดทำสรุปความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดแย้งและ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสนอผู้บริหารประกอบการวินิจฉัยสั่งการ โดยประสานกับ
ฝ่ายอำนวยการตรวจราชการและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง จำนวนขา้ราชการ 11 คน 
  - ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนและคู่มือการตรวจราชการ 
ศึกษาและพัฒนาระบบการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์และประมวลรายงานผลการตรวจราชการ
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง จำนวนข้าราชการ 5 คน 
  - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานด้าน
เลขานุการ งานประชุม งานการเงิน งบประมาณ บัญชี และพัสดุ การควบคุมอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และงานอ่ืนๆ 
ที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติหน้าอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จำนวนข้าราชการ 11 คน 
ลูกจ้างประจำ 9 คน และลูกจ้างชั่วคราว 5 คน 

กรอบอัตรากำลังของกองงานผู้ตรวจราชการ 
-  ข้าราชการ จำนวน 37 ตำแหน่ง ประกอบด้วย 

1)  ผู้อำนวยการกอง   จำนวน  1 ตำแหน่ง 
2)  ฝ่ายอำนวยการตรวจราชการ   จำนวน  9  ตำแหน่ง 
3)  กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ  จำนวน   11 ตำแหน่ง 
4)  ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล  จำนวน  5 ตำแหน่ง 
5) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   จำนวน  11 ตำแหน่ง 

-  ลูกจ้างประจำ จำนวน  9 ตำแหน่ง 
-  ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 ตำแหน่ง 
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สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 กองงานผู้ตรวจราชการ มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
ในด้านต่าง ๆ มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครให้สำเร็จตาม
เป้าหมายที่กำหนด โดยแบ่งการสนับสนุนการตรวจราชการออกเป็น 6 เขตตรวจราชการ ประกอบด้วย 

- เขตตรวจราชการ 1 ประกอบด้วย สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ 
บริษัทกรุงเทพธนาคม และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ 

- เขตตรวจราชการ 2 ประกอบด้วย สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงาน ก.ก. 
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงาน
การต่างประเทศ และสำนักงานประชาสัมพันธ์) และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก 

- เขตตรวจราชการ 3 ประกอบด้วย สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
(กองงานผู้ตรวจราชการ) และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต ้

- เขตตรวจราชการ 4  ประกอบด้วย สำนักการศึกษา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว    
สำนักพัฒนาสังคม สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
และสำนักงานการเจ้าหน้าที่) การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย)  
และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง 

- เขตตรวจราชการ 5 ประกอบด้วย สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักวางผังและพัฒนาเมือง 
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร) 
และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ 

- เขตตรวจราชการ 6 ประกอบด้วย สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง สำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร (สำนักงานตรวจสอบภายใน) การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานตลาด
กรุงเทพมหานคร และสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร) และสำนักงานเขตกลุ่มกรงุธนใต ้

และมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของกองงานผู้ตรวจราชการ จำนวน 9 ตัวชี้วัด 
รวม 12 โครงการ/กิจกรรม แบ่งเป็นภารกิจที่เป็นงานเชิงยุทธศาสตร์ (องค์ประกอบที่ 1-2) จำนวน 5 ตัวชี้วัด รวม              
5 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นภารกิจที่เป็นงานจากการพิจารณาตกลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งหมด 
ภารกิจตามองค์ประกอบที่ 3-4 จำนวน 3 ตัวชี้วัด รวม 3 โครงการ/กิจกรรม และภารกิจที่เป็นงานประจำพ้ืนฐาน
ของหน่วยงาน จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ 

1. กิจกรรมจัดทำคู่มือประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ของผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร 

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครมีคู่มือประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน   
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 2. กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพข้าราชการของกองงานผู้ตรวจราชการสำนักปลัด
กรุงเทพมหานครเพ่ือเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ 
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 วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือพัฒนาศักยภาพข้าราชการกองงานผู้ตรวจราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสมรรถนะของ
ผู้ตรวจราชการที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงระบบการตรวจราชการที่ถูกพัฒนาให้เป็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. กิจกรรมการออกแบบและใช้ระบบสารสนเทศช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ในการรายงานผลการร่วม   
ออกตรวจราชการ 

 วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการสามารถรายงานผลการร่วมออกตรวจราชการให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ 

4. กิจกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานครจากรายงานการตรวราชการ
เฉพาะพ้ืนที ่

 วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติอย่ าง
ครบถ้วนและต่อเนื่อง 

5. กิจกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
“การบริหารจัดการขยะ” 

 วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือให้มีการจัดเก็บข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการ "การบริหารจัดการขยะ" สำหรับนำมาวิเคราะห์
และนำเสนอเพ่ือใช้ประกอบการตรวจราชการ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกองงานผู้ตรวจราชการ 

จุดแข็ง (Strength - S) 
(1) การมีสายบังคับบัญชาที่สั้นกระชับ ทำให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วไม่ซับซ้อน 
(2) มีแผนการตรวจราชการ เป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร 

และมีคู่มือการตรวจราชการ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
(3) สามารถกำหนดหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้เอง 

ตามความเหมาะสม 

จุดอ่อน (Weakness - W) 
(1) งานด้านสารบรรณของกองงานผู้ตรวจราชการมีความซับซ้อนและหลายขั้นตอน เนื่องจาก

ต้องดำเนินการทั้งในส่วนของกองงานผู้ตรวจราชการ และในส่วนของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้เกิด
ความไม่เข้าใจในกระบวนการและเกดิความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

(2) ไม่มีฐานข้อมูลการตรวจราชการ ส่งผลให้การเชื่อมโยงข้อมูลในการตรวจราชการไม่ต่อเนื่อง 
ไม่มีข้อมูลย้อนหลัง และการเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ 

(3) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว แต่บุคลากรยังขาดการเพ่ิมพูนทักษะด้านเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป และขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานสูงสุด  

(4) เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการแยกเป็นระดับสำนักและสำนักงานเขต ทำให้ยังขาด
การบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติงาน  
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(5) ความต่างด้านวัยของบุคลากร (Gen X Gen Y และ BABYBOOMER) ส่งผลให้ขาดความ
เข้าใจในการสื่อการและกระบวนการในการปฏิบัติงาน  

(6) การปฏิบัติงานที่ต้องออกพ้ืนที่เพ่ือร่วมสนับสนุนการตรวจราชการอยู่เสมอ ส่งผลให้การ
ประสานงานมีอุปสรรคและไม่มีความต่อเนื่อง 

โอกาส (Opportunity - O) 
(1) มีการปรับแก้และวางโครงสร้างของระเบียบเพ่ือรองรับการดำเนินการในระบบการตรวจราชการ

แนวใหม่ไว้ในระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2553 
(2) การพัฒนาระบบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้บุคลากร 

ได้รับโอกาสในการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการตรวจราชการ 
(3) เป็นส่วนราชการที่มีความมั่นคง  

อุปสรรค (Treat - T) 
(1) การเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนในการดำรงตำแหน่งของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 

เนื่องจากมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งบ่อยครั้ง ทำใหน้โยบายในการการปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง  
(2) แม้จะมีพัฒนาระบบการตรวจราชการเป็น “ระบบการตรวจราชการแนวใหม่” แต่ยังไม่มีการ

จัดทำฐานข้อมูลการตรวจราชการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร 

แนวทางการดำเนินการเพื่อพัฒนาองค์กร 
 จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกองงานผู้ตรวจราชการดังกล่าวข้างต้นพบว่า กองงานผู้ตรวจราชการ
จำเป็นต้องดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยต้องแก้ไขจุดอ่อนที่สำคัญ โดยใช้กลยุทธ์เชิงพัฒนาเพ่ือแก้ไขจุดอ่อน 
ได้แก่ 
  1. พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
ให้สามารถรับส่ง และจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร หรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้เกิด
ความสะดวกในการจัดเก็บและค้นหาเอกสาร และลดการใช้กระดาษ โดยดำเนินการทั้งในส่วนของกองงานผู้ตรวจราชการ 
และผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  

2. จัดทำข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือข้อมูลที่ได้
จากการนำผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ จากรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยการนำข้อมูลดังกล่าวมาสรุป วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลจากการตรวจติดตาม และจัดเก็บเป็น
ฐานข้อมูล เพ่ือให้ผู้ตรวจราชการทั้งระดับสำนักและสำนักงานเขตนำไปใช้ประกอบการตรวจราชการได้อย่าง
ต่อเนื่อง  
  3. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการตรวจราชการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่
สนับสนุนการตรวจราชการจะมีลักษณะงานที่ต้องออกนอกสถานที่เพ่ือร่วมตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร เมื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ ์
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วิสัยทัศน์ 
กองงานผู้ตรวจราชการเป็นองค์กรสนับสนุนการตรวจราชการเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานครไปสู่ผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
 2. สนับสนุนระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและเป็นมืออาชีพด้านการสนับสนุนการตรวจราชการ 

3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการให้มีความรู้ความชำนาญมากขึ้น 

เป้าหมาย 

1. ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
 มิติที่ 7.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร
และสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก 
- ตัวช้ีวัดเจรจาตกลง 

1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัด
 กรุงเทพมหานคร 
2. ระดับความสำเรจ็ในการจัดทำข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
3. ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบติดตามการสนับสนุนการตรวจราชการเชิงพ้ืนที่ 

- ตัวช้ีวัดภารกิจยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2565 
- 

- ตัวช้ีวัดภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัด
 กรุงเทพมหานคร 
2. ระดับความสำเรจ็ในการจัดทำข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
3. ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบติดตามการสนับสนุนการตรวจราชการเชิงพื้นที่ 
4. ร้อยละความสำเร็จของการจัดโครงการสัมมนาเพ่ือจัดทำร่างแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2565 

 

ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ 
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน
                    ภายในกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
                    กรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ลำดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการ

และมีฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับหน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร 

5 ระบบ ร้อยละ 100 ร้อยละ 50 

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามกระบวนการทำงานตามภารกิจหลัก 

        ของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ของกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
- - ระดับ 5 

2 ระดับความสำเร็จในการจดัทำข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

- - ระดับ 5 

3 ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบติดตามการสนับสนุน
การตรวจราชการเชิงพื้นที่ 

- - ระดับ 5 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 

1 กิจกรรมพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

- ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

2 กิจกรรมจัดทำข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

- กลุ่มงานช่วย
ผู้ตรวจราชการ 

3 กิจกรรมจัดทำระบบติดตามการสนับสนุนการตรวจ
ราชการเชิงพื้นที่ 

- ฝ่ายอำนวยการ
ตรวจราชการ 
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โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 

ภารกิจที่ 1 สนับสนุนการตรวจราชการ 
ตวัชี้วัดภารกิจสำคัญของหน่วยงาน ระดับความสำเรจ็ในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของกองงาน  
                                             ผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เป้าหมาย/ความสำเร็จตามภารกิจ   ระดับ 5 
ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2565  

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุก
หน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจสำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น  

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของ 
กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

- ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

2 กิจกรรมจัดทำข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ  
แบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

- กลุ่มงานช่วย 
ผู้ตรวจราชการ 

3 กิจกรรมจัดทำระบบติดตามการสนับสนนุการตรวจราชการ
เชิงพ้ืนที่ 

- ฝ่ายอำนวยการ
ตรวจราชการ 

4 โครงการสัมมนาเพ่ือจัดทำร่างแผนการตรวจราชการของ
กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

261,700.- ฝ่ายวิเคราะห์    
และประเมินผล 

 
สรปุโครงการและงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2565 
(เรียงลำดับตามยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2565) 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของ 
กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

- ฝ่ายบริหารงาน
ทัว่ไป 

2 กิจกรรมจัดทำข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ  
แบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

- กลุ่มงานช่วย 
ผู้ตรวจราชการ 

3 กิจกรรมจัดทำระบบติดตามการสนับสนนุการตรวจราชการ
เชิงพ้ืนที่ 

- ฝ่ายอำนวยการ
ตรวจราชการ 

รวม -  
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โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 
(เรียงลำดับตามยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2565) 

ลำดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของ 
กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

- ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

2 กิจกรรมจัดทำข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ  
แบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

- กลุ่มงานช่วย 
ผู้ตรวจราชการ 

3 กิจกรรมจัดทำระบบติดตามการสนับสนนุการตรวจราชการ
เชิงพ้ืนที่ 

- ฝ่ายอำนวยการ
ตรวจราชการ 

4 โครงการสัมมนาเพ่ือจัดทำร่างแผนการตรวจราชการของ
กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

261,700.- ฝ่ายวิเคราะห์     
และประเมินผล 

รวม 261,700.-  

บัญชีรายการโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐาน 
 

ลำดับที่ แผนงาน/ผลผลิต/งาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 
1 ด้านการบริหารทั่วไป 

   ผลผลิต ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร 

1. กิจกรรมการจัดทำระบบสืบค้นข้อมูลงานตรวจราชการ - 
2. กิจกรรมการจัดทำข้อมูลติดตามผลการตรวจราชการ - 

รวม - 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 
 

ตาราง ก. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติ ที่ 7.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการบริหารงาน 
  และตัดสินใจสำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น 

ลำดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

ระดับหน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร 
ร้อยละ 50 สำนักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล 
 

มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
ตามกระบวนการทำงานตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน (ม.1) 
 

1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์    
ของกองงานผู้ตรวจราชการ    
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
(ผลผลิต) 

นิยาม ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ระบบให้บริการรับส่ง 
และจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร หรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บและค้นหาเอกสาร 
และลดการใช้กระดาษ โดยดำเนินการทั้งในสว่นของกองงานผูต้รวจราชการ 
และผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 

ค่าเป้าหมาย ระดับ 5 

ขอบเขตการวัด/วิธีการวัด  
   ความสำเร็จในการดำเนินงาน 
   ระดับ 1 สำรวจความต้องการและความพร้อมในการพัฒนาระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกองงานผู้ตรวจราชการ 

กิจกรรมพัฒนาระบบ  
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์    
ของกองงานผู้ตรวจราชการ    
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

งบประมาณ - บาท 

(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 
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มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
   ระดับ 2 ออกแบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
   ระดับ 3 จัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
   ระดับ 4 ทดสอบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
   ระดับ 5 นำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในงานสารบรรณของ
กองงานผู้ตรวจราชการ และผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และรายงาน
ผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

วิธีการคำนวณ 
เทียบผลการดำเนินการกับเกณฑ์ที่กำหนด 

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
2. หลักฐานหรือเอกสารที่แสดงการใช้งานระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 
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  เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชีวั้ด “ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร” 
ค่าเป้าหมาย ระดับ 5 (น้ำหนักคะแนน 20) 

ระดับ
ความสำเร็จ 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้รับ 

5 100 นำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในงานสารบรรณของกองงานผู้ตรวจราชการ และผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร และรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

20 คะแนน 

4 80 ทดสอบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 16 คะแนน 

3 60 จัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 12 คะแนน 

2 40 ออกแบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 8 คะแนน 

1 20 สำรวจความต้องการและความพร้อมในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกองงาน 
ผู้ตรวจราชการ 

4 คะแนน 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติ ที่ 7.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการบริหารงาน 
  และตัดสินใจสำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น 

ลำดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

ระดับหน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร 
ร้อยละ 50 สำนักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล 
 

มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
ตามกระบวนการทำงานตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน (ม.1) 
 

2. ระดับความสำเรจ็ในการจัดทำ
ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(ผลผลิต) 

นิยาม ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
คือข้อมูลที่ได้จากการนำผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ 
จากรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
จำนวน 2 ประเด็น ประกอบด้วย 
         1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 
         2. การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
         โดยการนำข้อมูลดังกล่าวมาสรุป วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลจาก
การตรวจติดตาม และจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล เพ่ือให้ผู้ตรวจราชการทั้งระดับ
สำนักและสำนักงานเขตนำไปใช้ประกอบการตรวจราชการได้อย่างต่อเนื่อง 

ค่าเป้าหมาย ระดับ 5 

ขอบเขตการวัด/วิธีการวัด  
   ความสำเร็จในการดำเนินงาน 
   ระดับ 1 สรปุข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการจากรายงานผลการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรมจัดทำข้อมูลเพ่ือ
สนับสนุนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการเพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ - บาท 

(กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ) 
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มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
   ระดับ 2 ติดตามและรวบรวมผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการ 
   ระดับ 3 สรุปผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ 
พร้อมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลจากการตรวจติดตาม 
   ระดับ 4 จัดเกบ็ข้อมูลผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ราชการลงในฐานข้อมูลทีจ่ัดทำขึ้น 
   ระดบั 5 นำข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อคณะผู้ตรวจราชการเพ่ือใช้ประกอบ 
การตรวจติดตามในการตรวจรอบต่อไป   

วิธีการคำนวณ 
เทียบผลการดำเนินการกับเกณฑ์ที่กำหนด 

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
1. ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ 
2. ฐานข้อมูล 
3. หนังสือนำเรียนคณะผู้ตรวจราชการ 
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เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชีวั้ด “ระดับความสำเรจ็ในการจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์”  
ค่าเป้าหมาย ระดับ 5 (น้ำหนักคะแนน 20) 

ระดับ
ความสำเร็จ 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน คะแนนที่จะได้รับ 

5 100 นำข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อคณะผู้ตรวจราชการเพ่ือใช้ประกอบ การตรวจติดตามในการตรวจรอบต่อไป   20 คะแนน 

4 80 จัดเกบ็ข้อมูลผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการลงในฐานข้อมูลทีจ่ัดทำขึ้น 16 คะแนน 

3 60 สรุปผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลจากการตรวจติดตาม 12 คะแนน 

2 40 ติดตามและรวบรวมผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ 8 คะแนน 

1 20 สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการจากรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4 คะแนน 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติ ที่ 7.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการบริหารงาน 
  และตัดสินใจสำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น 

ลำดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

ระดับหน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร 
ร้อยละ 50 สำนักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล 
 

มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
ตามกระบวนการทำงานตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน (ม.1) 
 

3. ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
ระบบติดตามการสนับสนุนการ
ตรวจราชการเชิงพื้นที ่(ผลผลิต) 

นิยาม ระบบติดตามการสนับสนุนการตรวจราชการเชิงพ้ืนที่ หมายถึง 
ระบบติดตามการปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการในพ้ืนทีเ่ขต ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

1. การแจ้งเตือนงานที่ต้องปฏิบัติในการสนับสนุนการตรวจ
ราชการในพ้ืนที่เขต 

2. การแจ้งติดตามผลการปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ 
3. การรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามที่ได้รับแจ้ง

ติดตามงาน 

ค่าเป้าหมาย ระดับ 5 

ขอบเขตการวัด/วิธีการวัด  
   ความสำเร็จในการดำเนินงาน 
   ระดับ 1 จัดทำข้อมูลการสนับสนุนการตรวจราชการสำนักงานเขต 
ตามแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 

กิจกรรมจัดทำระบบ
ติดตามการสนับสนุนการ
ตรวจราชการเชิงพืน้ที่ 

งบประมาณ - บาท 

(ฝ่ายอำนวยการตรวจราชการ) 
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มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
พ.ศ. 2565 ที่ต้องดำเนินการ 
   ระดับ 2 จัดทำระบบติดตามการสนับสนุนการตรวจราชการ 
   ระดับ 3 แจ้งเตือนงานที่ต้องปฏิบัติและแจ้งติดตามงาน 
   ระดับ 4 เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติตามที่ได้รับแจ้งติดตามงาน  
   ระดับ 5 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนดในแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบที่ 1/2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 เมษายน 2565) 

วิธีการคำนวณ 
เทียบผลการดำเนินการกับเกณฑ์ที่กำหนด 

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
1. ระบบติดตามการปฏิบัติงาน 
2. หลักฐานหรือเอกสารที่แสดงการแจ้งเตือนในระบบ 
3. หลักฐานหรือเอกสารที่แสดงการรายงานตามที่ได้รับการแจ้งเตือน 
4. คู่มือการปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการสำนักงานเขต 
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เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชีวั้ด “ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบติดตามการสนับสนุนการตรวจราชการเชิงพื้นที่”  
ค่าเป้าหมาย ระดับ 5 (น้ำหนักคะแนน 30) 

ระดับ
ความสำเร็จ 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน คะแนนที่จะได้รับ 

5 100 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนบัสนุนการตรวจราชการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการตรวจราชการ
ของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบท่ี 1/2565 

30 คะแนน 

4 80 เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัตติามที่ได้รับแจ้งติดตามงาน 24 คะแนน 

3 60 แจ้งเตือนงานที่ต้องปฏิบัติและแจ้งติดตามงาน 18 คะแนน 

2 40 จัดทำระบบติดตามการปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ 12 คะแนน 

1 20 จัดทำข้อมูลการสนับสนุนการตรวจราชการสำนักงานเขต ตามแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทีต่้องดำเนินการ 

6 คะแนน 
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ตาราง ข. แสดงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร 

มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
- - - - 

 

ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน 

มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
ตามกระบวนการทำงานตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน (ม.1) 
. 

1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์    
ของกองงานผู้ตรวจราชการ    
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
(ผลผลิต) 

นิยาม ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ระบบ
ให้บริการรับส่ง และจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร หรือหนังสือผ่าน
ระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกในการจัดเก็บและค้นหาเอกสาร และลดการใช้กระดาษ 
โดยดำเนินการทั้งในส่วนของกองงานผู้ตรวจราชการ และ
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 

ค่าเป้าหมาย ระดับ 5 

ขอบเขตการวัด/วิธีการวัด  
   ความสำเร็จในการดำเนินงาน 
   ระดับ 1 สำรวจความต้องการและความพร้อมในการพัฒนา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกองงานผู้ตรวจราชการ 
   ระดับ 2 ออกแบบระบบฯ 
   ระดับ 3 จัดทำระบบฯ 
   ระดับ 4 ทดสอบระบบฯ 
   ระดับ 5 นำระบบฯ ไปใช้ในงานสารบรรณของกองงาน
ผู้ตรวจราชการ และผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
 

กิจกรรมพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของกองงานผู้ตรวจ
ราชการสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

งบประมาณ - บาท 

(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 

 



20 
 

มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
วิธีการคำนวณ 
เทียบผลการดำเนินการกับเกณฑ์ที่กำหนด 

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
2. หลักฐานหรือเอกสารที่แสดงการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. ระดับความสำเรจ็ในการจัดทำ
ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(ผลผลิต) 

นิยาม ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ คือข้อมูลทีไ่ด้จากการนำผลการดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ จากรายงานผลการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ จำนวน 2 ประเด็น 
ประกอบด้วย 
         1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 
         2. การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
         โดยการนำข้อมูลดังกล่าวมาสรุป วิเคราะห์ และประเมิน 
ผลข้อมลูจากการตรวจติดตาม และจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล เพ่ือให้
ผู้ตรวจราชการทั้งระดับสำนักและสำนักงานเขตนำไปใช้
ประกอบการตรวจราชการได้อย่างต่อเนื่อง 

ค่าเป้าหมาย ระดับ 5 

ขอบเขตการวัด/วิธีการวัด  
   ความสำเร็จในการดำเนินงาน 
   ระดับ 1 สรปุข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการจาก
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

กิจกรรมจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การตรวจราชการแบบบูรณาการ  
เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ - บาท 

(กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ) 
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มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   ระดับ 2 ติดตามและรวบรวมผลการดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ 
   ระดับ 3 สรุปผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้ง
วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลจากการตรวจติดตาม 
   ระดับ 4 จัดเกบ็ข้อมูลลงในฐานข้อมูล 
   ระดับ 5 นำเสนอคณะผู้ตรวจราชการเพ่ือใช้ประกอบการ
ตรวจติดตาม   
วิธีการคำนวณ 
เทียบผลการดำเนินการกับเกณฑ์ที่กำหนด 

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
1. ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ 
2. ฐานข้อมูล 
3. หนังสือนำเรียนคณะผู้ตรวจราชการ 

3. ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
ระบบติดตามการสนับสนุนการ
ตรวจราชการเชิงพื้นที ่(ผลผลิต) 

นิยาม ระบบติดตามการสนับสนุนการตรวจราชการเชิงพ้ืนที่ 
หมายถึง ระบบติดตามการปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการในพ้ืนทีเ่ขต ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. การแจ้งเตือนงานที่ต้องปฏิบัติในการสนับสนุน
การตรวจราชการในพ้ืนที่เขต 

2. การแจ้งติดตามผลการปฏิบัติงานสนับสนุนการ
ตรวจราชการ 

3. การรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามที่

กิจกรรมจัดทำระบบติดตามการ
สนับสนุนการตรวจราชการเชิงพืน้ที่ 

งบประมาณ - บาท 

(ฝ่ายอำนวยการตรวจราชการ) 
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มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
ได้รับแจ้งติดตามงาน 

ค่าเป้าหมาย ระดับ 5 

ขอบเขตการวัด/วิธีการวัด  
   ความสำเร็จในการดำเนินงาน 
   ระดับ 1 จัดทำข้อมูลการสนับสนุนการตรวจราชการ
สำนักงานเขต ตามแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ต้องดำเนินการ 
   ระดับ 2 จัดทำระบบติดตามการสนับสนุนการตรวจราชการ 
   ระดับ 3 แจ้งเตือนงานที่ต้องปฏิบัติและแจ้งติดตามงาน 
   ระดับ 4 เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติตามที่ได้รับแจ้ง
ติดตามงาน  
   ระดับ 5 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการตรวจราชการของ
กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบที่ 
1/2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 เมษายน 2565) 

วิธีการคำนวณ 
เทียบผลการดำเนินการกับเกณฑ์ที่กำหนด 

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
1. ระบบติดตามการปฏิบัติงาน 
2. หลักฐานหรือเอกสารที่แสดงการแจ้งเตือนในระบบ 
3. หลักฐานหรือเอกสารที่แสดงการรายงานตามที่ได้รับการแจ้งเตือน 
4. คู่มือการปฏิบัติงานสนับสนนุการตรวจราชการสำนักงานเขต 
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มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
 4. ร้อยละความสำเร็จในการ     

จัดโครงการสัมมนาเพ่ือจัดทำ    
รา่งแผนการตรวจราชการของ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผลผลิต) 

นิยาม ร่างแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดทำขึ้นโดยคณะผู้ตรวจราชการ เพ่ือเป็น
กรอบแนวทางในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 

ขอบเขตการวัด/วิธีการวัด  
   ความสำเร็จในการดำเนินงาน 
   1. ประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง และกำหนดรายละเอียดโครงการ 
        (ร้อยละ 20)  
   2. ขออนุมัติเงินประจำงวดและค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 20) 
   3. ประสานหน่วยงาน/ส่วนราชการจัดส่งรายชื่อ และจัดทำคำสั่ง 
         ให้ข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาฯ (ร้อยละ 20) 
   4. ดำเนินการจัดการสัมมนาฯ (ร้อยละ 20) 
   5. ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน  
       และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  
       (ร้อยละ 20) 
วิธีการคำนวณ 
เทียบผลการดำเนินการกับเกณฑ์ที่กำหนด 
วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
1. ข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจากเอกสารการลงทะเบียน 
2. การประเมินผลโดยแบบสอบถามวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 
3. สรุปรายงานผลโครงการฯ 

โครงการสัมมนาเพ่ือจัดทำร่าง
แผนการตรวจราชการของ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

งบประมาณ 261,700.- บาท 

(ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล) 
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ตาราง ง แสดงตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจตามองค์ประกอบที่ 4 และ 5 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล 
และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อนำไปสู่ระบบราชการ 4.0 

ตัวชี้วัด นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ตามที่ สกก. กำหนด ฝ่ายอำนวยการตรวจราชการ 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามที่ สงม. กำหนด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล     
ที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ 

ตามที่ สยป. กำหนด ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1     ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความกา้วหน้า
โครงการ  
(ร้อยละ) 

       พ.ศ. 2564                                                            พ..ศ 2565 
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. สำรวจความต้องการและความพร้อมในการพัฒนา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกองงานผู้ตรวจราชการ 

20 20  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 

 

2. ออกแบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 20 40             

3. จัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 20 60             

4. ทดสอบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 20 80             

5. นำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในงานสารบรรณของ
กองงานผู้ตรวจราชการ และผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
และรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร 

20 
 

100   
 
 

 
      
 

 
 
 

 
 
 

 
 

      

รวม  5  ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ  100 100              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
  

ชื่อตัวชี้วัดที ่2         ระดับความสำเร็จในการจัดทำข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ชือ่โครงการ/กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมจัดทำข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ (กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน  

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความกา้วหน้า
โครงการ  
(ร้อยละ) 

          พ.ศ. 2564                                                             พ..ศ 2565 
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. สรปุข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการจากรายงานผล
การตรวจราชการแบบบรูณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ ์ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

20 20   
 
 

 
      
 

 
 
 

 
 
 

 
 

      

2. ติดตามและรวบรวมผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการ 

20 40    
 

 
    

 
 

       

3. สรุปผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้ง
วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลจากการตรวจติดตาม 

20 60             

4. จัดเกบ็ข้อมูลลงในฐานข้อมูล 20 80             

5. นำเสนอคณะผู้ตรวจราชการเพ่ือใช้ประกอบการตรวจ
ติดตาม   

20 100             

รวม  5  ขัน้ตอน  คิดเป็นร้อยละ  100 100    
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ชื่อตัวชี้วัดที ่3    ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบติดตามการสนับสนุนการตรวจราชการเชิงพืน้ที่ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมจัดทำระบบติดตามการสนับสนุนการตรวจราชการเชิงพืน้ที่ (ฝ่ายอำนวยการตรวจราชการ) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความกา้วหน้า
โครงการ  
(ร้อยละ) 

          พ.ศ. 2564                                                            พ..ศ 2565 
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. จัดทำข้อมูลการสนับสนุนการตรวจราชการสำนักงานเขต 
ตามแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ทีต่้องดำเนินการ 

20 20    
 

 
    

 
 

       

2. จัดทำระบบติดตามการสนับสนุนการตรวจราชการ 20 40             

3. แจ้งเตือนงานที่ต้องปฏิบัติและแจ้งติดตามงาน 20 60             

4. เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติตามท่ีได้รับแจ้ง
ติดตามงาน 

20 80             

5. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการแล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการตรวจราชการของ
กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบที่ 
1/2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 เมษายน 2565) 

20 100             

รวม  5  ขั้นตอน  คิดเปน็ร้อยละ  100 100    
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ชื่อตัวชี้วัดที ่4    ร้อยละความสำเร็จในการจัดโครงการสัมมนาเพ่ือจัดทำร่างแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 4  โครงการสัมมนาเพ่ือจัดทำร่างแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความกา้วหน้า
โครงการ  
(ร้อยละ) 

          พ.ศ. 2564                                                            พ..ศ 2565 
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. ประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง และกำหนดรายละเอียด
โครงการ 

20 20             

2. ขออนุมัติเงินประจำงวดและค่าใช้จ่าย 20 40             

3. ประสานหน่วยงาน/ส่วนราชการจัดส่งรายชื่อ และจัดทำ 
คำสั่งให้ข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาฯ 

20 60             

4. ดำเนินการจัดการสัมมนาฯ 20 80             

5. ติดตามความก้าวหน้า ประเมนิผล สรุปผลการดำเนินงาน  
และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  

20 100             

รวม  5  ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ  100 100    
 
 

 
 

 
 

       

 


