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 คู่มือการบริหารจัดการแผนฉบับนี้ เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล    
ได้จัดทำคู่มือดังกล่าวครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2562  ในการปรับปรุงคู่มือครั้งนี้ เนื่องจากกระบวนการบริหาร
จัดการแผนได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทีมุ่่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการแผนจากภาคประชาสังคม ตลอดจนการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่แต่เดิมเป็นระบบที่ใช้
เฉพาะการติดตามประเมินผล (Daily Plans) มาสู่ระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร         
(BMA Digital Plans) ซึ่งเป็นระบบที่สนับสนุนการบริหารจัดการแผนตั้งแต่กระบวนการการวางแผน           
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ซึ่งเป็นการพัฒนางานให้สอดคล้องกับนโยบาย 
Thailand 4.0 และสังคมในยุคดิจิทัล 

 คณะผู้จัดทำจึงมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการบริหารจัดการแผนจะสามารถสนับสนุน          
ให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานครได้มีความรู้ ความเข้าใจ
กระบวนการบริหารจัดการแผนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถบริหารแผนของหน่วยงาน                    
ให้ขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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1.1 ความเป็นมาของการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการแผน 

 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย การจัดทำและ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม และด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน รวมทั้งการแปลงนโยบายและยุทธศษสตร์ไปสู่
การปฏิบัติ การประสานการปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผล และเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ การ
ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร โดยได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรว่า SED : 
Smart Department in 2022 for Bangkok Smart City สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นองค์กรชาญ
ฉลาด ภายในปี ๒๕๖๕ เพ่ือรองรับมหานครอัจฉริยะ และจากการประเมินสภาพแวดล้อม (SWOT) ของสำนัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล มีข้อค้นพบสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ 3 ประเด็น ได้แก่ 

ด้านบุคลากร (Staff) ขาดความรู้ความเข้าใจ และการบูรณาการองค์ความรู้ด้านแผนให้เป็นไป          
ในแนวทางเดียวกัน รวมถึงความต่อเนื่องขององค์ความรู้กรณีที่บุคลากรมีการโยกย้าย ลาออกหรือเกษียณอายุราชการ 

ด้านระบบในการดำเนินการ (System) การประสานงานระหว่างส่วนราชการยังขาดความชัดเจน ขาด
การสื่อสารทำความเข้าใจ ขาดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการปฏิบัติงาน
บ่อยครั้ง 

ด้านโครงสร้างองค์กร (Structure) ขาดความยืดหยุ่นและปรับตัวขององค์กรในการรองรับภารกิจใหม่ ๆ 
ส่งผลให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน การกำหนดภารกิจระหว่างส่วนราชการมีความเหลื่อมซ้อนกันส่งผลกระทบ
ต่อการประสานงาน เกิดความล่าช้าและไม่สนับสนุนการบูรณาการการทำงาน 

 จากจุดอ่อนดังกล่าวมีผลต่อการดำเนินงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ซึ่งเป็นหน่วยต้นทาง
ของการบริหารจัดการแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร การที่บุคลากรมีความเข้าใจต่อภารกิจ
ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะความเข้าใจต่อความรู้และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ย่อมส่งผลต่อมาตรฐานของ
งาน ความน่าเชื่อถือขององค์กร และประสิทธิภาพการบริหารราชการในภาพรวมของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ
เมื่อพิจารณาจากสภาพแวดล้อมภายนอกในด้านของโอกาสที่พบว่า ประชาชน  ภาคประชาสังคมมีการตื่นตัวต่อ
กระบวนการในการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างมาก และเมื่อผนวกกับความ
รวดเร็วของระบบการสื่อสารในยุคปัจจุบันแล้ว การจัดการกับปัจจัยหรือเงื่อนไขที่เป็นจุดอ่อนในการบริหารงาน
ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง 

 ดังนั้น เพ่ีอเป็นการแก้ไขจุดอ่อนและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าว สำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลจึงได้จัดทำโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานด้านแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการแผนเพ่ือให้
บุคลากรของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านแผน และงานด้านเทคโน โลยี
สารสนเทศมีความเข้าใจต่อเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานขององค์กร มีการทำงานที่เกื้อหนุนเชื่อมโยงกัน 
ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เป็นผู้นำ หรือที่ปรึกษาด้านแผนของกรุงเทพมหานครโดยมีระบบ
สารสนเทศเป็นแกนประสานทั้งภายในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และหน่วยงานภายนอก ก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการทำงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายใต้ภารกิจหลักด้านแผนและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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 คู่มือฉบับนี้ ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ
แผนของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นหลัก  ซึ่งมีความครอบคลุม 3 กระบวนงาน ได้แก่  

1.  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์  
2. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ  
3. การติดตามประเมินผล  

โดยแสดงถึงบทบาทที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างงานด้านแผนและงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
กระบวนงานบริหารจัดการแผน เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเข้าใจต่อแนวทางการดำเนินงาน
และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งนอกจากจะทำให้ภารกิจของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพแล้ว ยังส่งผลต่อความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานครในภาพรวมด้วย   
 

1.2 ความสำคัญของการกระบวนการบริหารจัดการแผน 

 ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่า การบริหารจัดการแผนมีความครอบคลุมตั้งแต่การจัดทำแผน การแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมถึงการนำผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดวงจร 
PDCA หรือ Deming Cycle และในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าทันสมัย วงจร Deming Cycle จึงมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการแผน  

 

กระบวนการวางแผนแบบ PDCA หรือ Deming Cycle ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรให้มีคุณภาพด้วยการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic management)  
โดยองค์กรจะต้องมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) เป็นแนวทางการดำเนินการเพื่อนำไปสู่
ความสำเร็จขององค์กรทั้งในระยะยาว ระยะปานกลาง และระยะสั้น   

 ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จำเป็นต้องมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้สามารถขับเคลื่อน
และเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานจะต้องจัดทำเป็นแผนระยะสั้น (Action Plan) ที่มีการระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ ซึ่งเป้าหมายของโครงการต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับ
ผลผลิตและผลลัพธ์ โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องมีการถ่ายทอดแผน
และวิธีการสู่ผู้ปฏิบัติหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลต่อความสำเร็จในการ
บรรลุเป้าหมายในระดับยุทธศาสตร์ต่อไป  
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 การดำเนินงานที่จะเกิดผลสำเร็จได้นั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะนำไปสู่
การดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ทั้งกรณีการเกิดปัญหาอุปสรรค และการเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน การ
ติดตามและประเมินผลจะทำให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ว่ามีความสอดคล้องกับเป้าหมายและสถานการณ์เพียงใด 
 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้มีการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว
โดยจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  (พ.ศ.2556-2575) เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติด้วยการแบ่งแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครออกเป็น 4 ระยะ ๆ ละ 5 ปี คือ ระยะที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ.2556-2560 ระยะที่ 2 ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2561-2565 ระยะที่ 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2570 และ ระยะที่ 4 ระหว่างปี พ.ศ. 2571-2575 และ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางให้หน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครทั้ง 77 หน่วยงานได้นำไปจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานที่มีความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน สามารถทำให้การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งเป็น
แผนปฏิบัติการที่นำไปใช้ประกอบการขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในแต่ละปีงบประมาณ   
 สำหรับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร  สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ได้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคการ
ดำเนินงาน สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขได้ทันสถานการณ์ สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
จะทำให้การดำเนินงานตามแผนเกิดผลสัมฤทธิ์ สามารถนำไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จของกรุงเทพมหานคร  โดย
มีการนำระบบติดตามประเมินผล (Daily Plans) และ BMA Monitor Applicationมา เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้การ
ติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่ายสอดคล้องสถานการณ์ในยุคดิจิทัล 
 

1.3 วัตถุประสงค์ 
        1.3.1 เพ่ือสร้างมาตรฐานการทำงานด้านแผนให้มีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน   
        1.3.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดทำแผนระดับต่างๆ ให้สอดคล้องกัน รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดทำแผน   
 ๑.๓.๓ เพ่ือสนับสนุนการเป็นองค์กรชาญฉลาด (Smart Department) รองรับการเป็นมหานคร
อัจฉริยะของกรุงเทพมหานคร 
 

1.4 ขอบเขต 
       การจัดทำคู่มือการบริหารจัดการแผน มีเนื้อหาและลักษณะการดำเนินงานที่ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ใน 
3 กระบวนการสำคัญ คือ การจัดทำแผน การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล โดยแสดงให้
เห็นภารกิจของบุคลากรและส่วนราชการด้านแผน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องในแต่ละ
กระบวนงาน ซึ่ งคู่มือฯ ฉบับนี้ จะกล่าวถึงเฉพาะในส่วนของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
กรุงเทพมหานคร และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน เนื่องจากเป็นภารกิจที่มีความต่อเนื่อง
และต้องดำเนินการเป็นประจำทุกปี ความเข้าใจต่อบทบาทและภารกิจดังกล่าวจะเป็นพ้ืนฐานสำคัญที่นำไปสู่การ
จัดทำ/ปรับปรุงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี และระยะ 20 ปีต่อไป 
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1.5 คำจำกัดความ 
 แม้ว่าการบริหารจัดการแผนจะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับหน่วยราชการ แต่เนื่องจากการจัดทำแผนมีลักษณะ
เป็นงานกึ่งวิชาการและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ซึ่งที่ผ่านมามีการกำหนดคำศัพท์และให้ความหมายที่
แตกต่างกัน  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแผนของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานครมีความเข้าใจต่อความหมายของ “คำสำคัญ” ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้กำหนดคำสำคัญและคำจำกัดความของคำสำคัญที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารจัดการแผนของกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ คำสำคัญเกี่ยวกับงานด้านแผน และคำ
สำคัญเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้1 

 คำจำกัดความด้านแผน 
1) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร หมายถึง การกำหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่ชัดเจนของ

กรุงเทพมหานคร เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร และ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะ
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
และโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือชี้นำการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และเป็นแผนหลักที่ใช้เป็นต้นแบบ ซึ่งแผนย่อย
ต่าง ๆ ที่มีอยู่จะต้องมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยแบ่งประเภท
ออกแผนพัฒนาออกเป็น 2 ประเภท คือ แผนระยะยาว มีช่วงเวลาดำเนินการ 20 ปี และแผนระยะกลาง มี
ช่วงเวลาดำเนินการช่วงละ 5 ปี 

2) แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี  หมายถึง แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
กรุงเทพมหานครที่บรรจุโครงการยุทธศาสตร์ที่กรุงเทพมหานครจะดำเนินการในปีงบประมาณใด ๆ ปีที่กำหนด 
เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร แต่มีรายละเอียดและมีความชัดเจนเพ่ือนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และกรอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรุงเทพมหานคร
ในส่วนของงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ 

 3) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน หมายถึง แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานที่
บรรจุโครงการยุทธศาสตร์ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณใด ๆ ที่กำหนด เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนา
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี โดยมีรายละเอียดและมีความชัดเจนในการดำเนินงานเพ่ือ
นำไปประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รวมตลอดถึงการปฏิบัติงานและการ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน   

4) ยุทธศาสตร์ (Strategic) หมายถึง แนวทางในการบรรลุจุดหมายของหน่วยงาน ดังนั้น จุดหมายจึง
เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในการจัดทำยุทธศาสตร์ โดยผู้จัดทำจำเป็นต้องกำหนดจุดหมายของหน่วยงานให้ชัดเจนเพ่ือให้
ยุทธศาสตร์ ที่ได้ออกมานั้นตรงตามความต้องการและดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง 

5) วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง สิ่งที่เราต้องการให้หน่วยงาน “เป็น” ภายในกรอบระยะเวลาใดเวลา
หนึ่ง ซึ่งอาจจะกำหนดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 
1สำนักนโยบายและแผน สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย. คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Manual)   ฉบับปรับปรุง. คร้ังที่ 2 
เดือนมีนาคม 2560. 
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประจำป ีพ.ศ.2561 (ฉบบัปรับปรุง). กรกฎาคม 2561 
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6) พันธกิจ (Mission) หมายถึง กรอบหรือขอบเขตการดำเนินงานของหน่วยงาน การกำหนดพันธกิจ 
สามารถทำได้โดยนำภารกิจ (หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ) แต่ละข้อที่หน่วยงานได้รับมอบหมายตั้งแต่แรกก่อตั้ง
มาเป็นแนวทาง ทั้งนี้ ผู้จัดทำต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าพันธกิจแต่ละข้อมีความหมายครอบคลุมขอบเขตแค่ไหน 
แต่ละข้อมีความแตกต่างกันอย่างไร เพ่ือให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในขั้นตอนต่อไปเป็นไปอย่างสะดวกถูกต้อง 

7) ประเด็นยุทธศาสตร์/ด้าน (Strategic Issues) หมายถึง ประเด็นหลักที่ต้องคำนึงถึง ต้องพัฒนา
ต้องมุ่งเน้น ประเด็นยุทธศาสตร์นี้สามารถทำได้โดยการนำพันธกิจแต่ละข้อมาพิจารณาว่าในพันธกิจแต่ละข้อนั้น
หน่วยงานต้องการดำเนินการในประเด็นใดเป็นพิเศษ และหลังจากได้ดำเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ต้องการให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด 
 8) ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย/มิติ (Sub Strategic Issues)หมายถึง ประเด็นย่อยภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์หลักท่ีต้องคำนึงถึง ต้องพัฒนาและมุ่งเน้น 

9) เป้าประสงค์ (Goal) หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานปรารถนาจะบรรลุ โดยต้องนำประเด็นยุทธศาสตร์มา
พิจารณาว่า หากสามารถดำเนินการจนประสบความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละข้อ ใครเป็นผู้ได้รับ 
ผลประโยชน์และได้รับประโยชน์อย่างไร 

10) ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าหน่วยงานสามารถ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ได้หรือไม่ ต้องพิจารณาหาปัจจัยที่เป็นตัวบ่งชี้ดังกล่าว และต้องใช้ถ้อยคำที่
ชัดเจนทั้งในแง่ของคำจำกัดความและการระบุขอบเขต โดยตัวชี้วัดนี้จะถูกนำไปเป็นหลักในการกำหนดค่า
เป้าหมายในลำดับต่อไป 

11) ค่าเป้าหมาย (Target) หมายถึง ตัวเลขหรือค่าของตัวชี้วัดความสำเร็จที่หน่วยงานต้องการบรรลุ
ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนของการกำหนดหรือระบุว่าในแผนงานนั้น ๆ หน่วยงานต้องการทำอะไร ให้ได้เป็นจำนวน 
เท่าไรและภายในกรอบระยะเวลาเท่าใด จึงจะถือว่าบรรลุเป้าหมาย 

12) กลยุทธ์/มาตรการ (Strategy) หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานจะดำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ 
โดยกลยุทธ์นี้จะกำหนดขึ้น จากการพิจารณาปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors) เป็นสำคัญ 
กล่าวคือ ต้องพิจารณาว่าในการที่จะบรรลุเป้าประสงค์ข้อหนึ่ง ๆ นั้น มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความสำเร็จและเรา
จำเป็นต้องทำอย่างไร จึงจะไปสู่จุดนั้นได้ 

13) รายงานผลการดำเนินงานตามแผน  หมายถึง การรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณเพ่ือแสดงถึงผลสำเร็จ/ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานในการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนที่ได้
กำหนดไว้ 
 14) การบูรณาการ2 (Integration) หมายถึง การประสานกลมกลืนกันของแผน กระบวนการ 
สารสนเทศ การจัดหาทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สำคัญ
ขององค์กร การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) และ
จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อการดำเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการผลการดำเนินการมีความ
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 
 
 
 

 
2http://www1.si.mahidol.ac.th/km/node/2287 

http://www1.si.mahidol.ac.th/km/node/2287
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 คำจำกัดความด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) เทคโนโลยีสารสนเทศ3 (Information Technology) หมายถึงการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์โทรคมนาคม เพ่ือจัดเก็บ ค้นหา ส่งผ่าน และจัดดำเนินการข้อมูล 
 2) ระบบโปรแกรมติดตามและประเมินผลโครงการ (Daily Plans) หมายถึง ระบบการติดตามและ
ประเมินผลโครงการของทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องมีการบันทึก
โครงการของหน่วยงานที่ต้องดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณและรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบเป็นราย
เดือนและรายไตรมาส เพ่ือให้สำนักยุทธศาสตร์ใช้ข้อมูลในระบบโปรแกรมติดตามและประเมินผลโครงการ 
(Daily Plans) ประกอบการประเมินผลการดำเนินงาน 
 3) BMA Monitor Application หมายถึง ระบบโปรแกรมประยุกต์ของระบบการติดตามและ
ประเมินผลที่ได้พัฒนาให้สามารถใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ (Smartphone) เพ่ือให้เกิดความสะดวกและคล่องตัว
ในการใช้งาน 
 4) ระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) หมายถึง ระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสนับสนุนการบริหารจัดการแผนในการนำเข้าข้อมูลตั้งแต่กระบวนการจัดทำ
แผน การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผล ตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 5) ช่องทางรับ-ส่งข้อมูลแสดงข้อมูล หมายถึง การนำเข้า-ส่งออกข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
บริหารจัดการแผน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เว็บไซต์ และ Application บน Smartphone เป็นต้น 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3https://th.wikipedia.org/wiki/เทคโนโลยสีารสนเทศ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/
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ส่วนที่ 2 
กระบวนการด้านบริหารจัดการแผน 

และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
การบริหารจัดการแผน 
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2.1 กระบวนการบริหารแผน (บทบาทของหน่วยแผน)  
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย การจัดทำ และพัฒนาแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครในด้านต่าง ๆ โดยมีการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2556-2575) เป็นกรอบกำกับทิศทางการพัฒนาในระยะยาวของกรุงเทพมหานคร แบ่งช่วงการขับเคลื่อน
ออกเป็น 4 ระยะ ๆ ละ 5 ปี และในการปฏิบัติได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจำปี  โดยหน่วยงานจะนำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฯ เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของหน่วยงาน ซึ่งทั้งแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี  และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของหน่วยงานจะถูกใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ละงบประมาณ เมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณแล้วหน่วยงานของกรุงเทพมหานครจะนำแผนไปสู่การปฏิบัติ  และการติดตาม
ประเมินผลโดยมีระบบเทคโนโลยีสารเทศสนับสนุน ในการดำเนินการมีขั้นตอนรายละเอียด และกระบวนการ   
ดังภาพ 
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2.1.1 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี เป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการทุกปี  
ซ่ึงสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลร่วมกับทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจะถ่ายทอดเป้าหมายของการ
พัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 5 ปี นโยบายและแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติ โดยดำเนินการ
ในรูปของคณะกรรมการและคณะทำงาน มีข้ันตอนที่สำคัญ ดังนี้ 

1) ศึกษา ทบทวนสถานการณ์ของแผน/วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
    2) กำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร (ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการสำคัญ)  

  3) นำเสนอเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานครเพ่ือรับฟังความคิดเห็น  
                         จากหน่วยงาน/ภาคประชาสังคม 
  4) เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเป้าหมาย 
                         การพัฒนากรุงเทพมหานคร 

    5) จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 
6) เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศใช้แผน 
7) หน่วยงานนำแผนปฏิบัติราชการฯ ไปประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
    ประจำปีของหน่วยงาน 
8) กำกับติดตามแผนตามระยะเวลาที่กำหนด 

    9) ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 

2.1.2  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน  ซึ่งจะดำเนินการหลังจากที่มีการ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี  สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีหน้าที่ในการ
สนับสนุนหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน มีข้ันตอนที่สำคัญ ดังนี้ 

      1) ศึกษา ทบทวนสถานการณ์ของแผน/วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
2) กำหนดเป้าหมายการพัฒนา และการจัดทำโครงการเพื่อผลักดันเป้าหมาย 
    ประกอบด้วยโครงการผลักดันยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ 
    กรุงเทพมหานครประจำปีและโครงการ/กิจกรรมผลักดันยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

               3) จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี เสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ 
  4)  รับฟังความคิดเห็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน 
  5) ปรับปรุงแผนฯ และเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  6) เสนอแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน พร้อมรายละเอียดโครงการที่จะ 
                         ดำเนินการเพื่อประกอบการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

2.1.3. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน ในแต่ละปีเมื่อกระบวนการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วเสร็จ หน่วยงานจะต้องดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมตามที่
กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี มีข้ันตอนสำคัญ ดังนี้ 
                1) ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานให้มีความเป็นปัจจุบัน  
                         เพ่ือประกอบการดำเนินงานและติดตามประเมินผล พร้อมเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
                         ให้ความเห็นชอบ 
                2) เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานเพ่ือสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ  

3) ปรับปรุงขอ้มูลในระบบสนับนุนการบริหารจัดการแผน 
4) ดำเนินการตามแผนที่กำหนด 
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                5) รายงานผลการดำเนินงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่มีการกำหนดไว้  
            6) รับการตรวจประเมินผลจากหน่วยประเมิน 

 2.1.4. การติดตามประเมินผลแผน หลังจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานครได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีเพ่ือสนับสนุนการดำเนินโครงการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีหน้าที่ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี ผ่านการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน โดยมี
ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้ 

1) ตรวจสอบตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย และความเชื่อมโยงกันระหว่างแผนปฏิบัติราชการ 
    กรงุเทพมหานครประจำปีกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน 

  2) แต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลแผนเพ่ือกำหนดกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลแผน 
  3) ออกแบบการประเมินผล  
  4) เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน 
  5) วิเคราะห์ข้อมูล  

6) ตรวจสอบและสรุปผลการดำเนินงาน 
  7) จัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฉบับสมบูรณ์เสนอ 
                         คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
  8) เผยแพร่รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
                         ให้หน่วยงานและประชาชนทราบ 

2.2 กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (บทบาทของหน่วย IT) ดังภาพ             
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2.2.1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication 
Technology  : ICT) เริ่มจากการวางแผนพัฒนา การศึกษา การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบและ       
การบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การกำหนดและพัฒนามาตรฐานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการส่งเสริม 
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2.2.2 พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Network Technology) เริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์
ออกแบบระบบเครือข่าย การออกแบบพัฒนาและบริหารจัดการระบบการรักษาความปลอดภัยบนระบบ
เครือข่าย การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และการบริหารจัดการการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสัญญาณ 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร  

๒.2.๓ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information System) เริ่มจากการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล การนำเข้าข้อมูล การประมวลผลและรายงานการ
นำเสนอ เผยแพร่ และใช้ประโยชน์ และการดูแลระบบ 

2.2.4 การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (Information & Communication 
Technology Service : ICT Service) เป็นกระบวนการส่งเสริม สนับสนุน กำหนดมาตรฐาน ควบคุมดูแล 
ประสานงาน แนะนำ และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมประยุกต์ ระบบสื่อสาร
ข้อมูล ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และเครื่องมือทันสมัยต่างๆ ที่หน่วยงานจะนำมาใช้สนับสนุน
การปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้สามารถใช้งานเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่ากับการลงทุน ประกอบด้วย การให้บริการด้านฮาร์ดแวร์ (Hard ware) การ
ให้บริการด้านเครือข่าย (Network) การให้บริการด้านระบบงานคอมพิวเตอร์เฉพาะกิจ (Computer System) 
โปรแกรมประยุกต์ (Application) และโปรแกรมสำเร็จรูป (Program tools หรือ Utility Program) และการ
ให้บริการด้านวิชาการ (Knowledge) ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีความเป็นมืออาชีพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล    

2.3 การเชื่อมโยงภารกิจด้านแผนกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การบริหารจัดการแผนซึ่งประกอบด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี          
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน การดำเนินงานตามแผนของหน่วยงาน และการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และด้วยการที่เป็น
หน่วยงานหลกในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร จึงเป็นโอกาสในการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานเพ่ือสนับสนุนให้งานด้านแผนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะ
เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยในการจัดการสารสนเทศให้เป็นระบบและรวดเร็ว สามารถลดขั้นตอน ลดระยะเวลา 
และเกิดความคล่องตัวในการทำงาน 
 เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนสนับสนุนงานด้านแผนในทุกขั้นตอน โดยสามารถแบ่งบทบาทของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานด้านแผนได้เป็น 2 ส่วน คือ 
 1) งานสนับสนุนการบริหารจัดการแผน เช่น งานโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
              งานเครือข่ายและระบบการสื่อสาร งานด้านฐานข้อมูล งานการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนา 
              บุคลากรด้าน IT เป็นต้น 
 2) งานสนับสนุนการปฏิบัติการ เช่น การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทำระบบการติดตาม 
               และรายงานผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำระบบรายงาน การนำเข้าข้อมูล 
               ประมวลผล เปรีบเทียบและแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น 
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ดังนั้น จึงจะเห็นได้ว่า งานด้าน IT เป็นเครื่องมือสำหรับงานด้านแผนที่มีการเชื่อมโยงสอดประสานอยู่ในทุก
กระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ เช่น 
 - ขั้นตอนการจัดทำแผน ซึ่งประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน ต้องใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ การตรวจสอบค่าเป้าหมาย กำหนด
ทางเลือก การวิเคราะห์โครงการสำคัญ รวมถึงการสร้างช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง 
 - ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการกำกับติดตามผล เช่น การออกแบบและพัฒนา Application สนับสนุน
การรายงานผลโครงการ การแสดงความคืบหน้าการดำเนินโครงการ รวมถึงการพัฒนา Application รองรับ
ระบบรายงานข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
 - ขั้นตอนการประเมินผลและการรายงานผล เช่น การออกแบบและพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผน การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่กำหนด 
ซึ่งหากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านแผนและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรู้ถึงบทบาท/ภารกิจ ศักยภาพ ข้อจัดกัดและความ
ต้องการของแต่ละส่วนงานแล้ว จะทำให้เกิดการประสาน เชื่อมโยงภารกิจทำให้การบริหารจัดการแผนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายของฝ่ายบริหารได้ถูกต้อง แม่นยำ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดนโยบาย การเห็นชอบ การยกเลิก การเปลี่ยนแปลงหรือชะลอแผนงาน/
โครงการต่าง ๆ รวมถึงการนำเสนอผลการดำเนินงานสู่สาธารณะเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเข้ามา
เป็นแนวร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองของภาคส่วนต่าง ๆ 
 และเพ่ือให้การดำเนินงานด้านแผนและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเกื้อหนุน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน 
จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานของบุคลากรที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 บุคลากรด้านแผน 

1) ศึกษาและทำความเข้าใจภารกิจและบทบาทของส่วนราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการแผน ทราบถึงศักยภาพและข้อจำกัดของส่วนราชการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการมห้การสนับสนุน สามารถจำแนกไดด้ว่าแต่ละส่วนราชการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความรับผิดชอบในเรื่องใด 

2) ศึกษาทำความเข้าใจจภารกิจและความต้องการของงานด้านแผนที่รับผิดชอบ สามารถระบุความ
ต้องการ ชนิด ประเภท หรือลักษณะของการสนับสนุนงานให้ชัดเจน 

3) ประมวล สรุป วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันเพ่ือนำเข้าสู่การหาแนวทางแก้ไข
พัฒนา ถอดบทเรียนการทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน 

บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ศึกษาและทำความเข้าใจภารกิจและบทบาทของส่วนราชการด้านแผน ทราบถึงศักยภาพและ

ข้อจำกัดของงานด้านแผนในการอธิบายความต้องการ หรือการขอรับการสนับสนุน 
2) ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือ Application สนับสนุนการดำเนินงานด้านแผน 
3) สนับสนุนและปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เครือข่ายการติดต่อสื่อสารเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน

ของส่วนราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 
4) พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรด้านแผน 

ทั้งนี้ บุคลากรด้านแผนและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสรุปบทเรียนและพัฒนารูปแบบการทำงานร่วมกัน 
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ส่วนที่ 3  
ผังกระบวนการบริหารจัดการแผน 

การจัดทำแผนยทุธศาสตร์ การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ  
และการติดตามประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือการบรหิารจดัการแผน (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1)                                                       15 | P a g e  
 

3.1 ผังกระบวนการบริหารจัดการแผน 
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3.2 แผนผังรายละเอียดการปฏิบัติงาน 

     3.2.1  คำอธิบายสัญลักษณ์ในผังกระบวนการ 

 
สัญลักษณ์ คำอธิบาย 

 
 

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดกระบวนการ 

 
 

กระบวนการที่มีอยู่ในกิจกรรมย่อยภายใน 

 
 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
 

การตัดสินใจ 

 
 

ฐานข้อมูล 

 
 

 การนำระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุน 

 
 

เอกสาร/รายงาน 

 
 
 

เอกสาร รายงานหลายแบบ/ประเภท 

 
 

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน 

 
 

ทิศทางการนำเข้า/ส่งออกของเอกสาร/
รายงาน 

 
 
 

จุดเชื่อมต่อระหว่างข้ันตอน/กระบวนการ 
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3.2.2. ผังกระบวนการจัดทำแผน 

      1.  แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ศึกษา ทบทวน 
สถานการณ์ของแผน/

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 

2. กำหนดเป้าหมายการพัฒนา 
(ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการสำคญั) 

5. จัดทำร่างแผนปฏบิัติราชการ
กรุงเทพมหานคร 

6. ประกาศใช้แผน 

7. หน่วยงานนำแผนไปสู่การปฏิบตัิ 

8. กำกับติดตามแผนตามระยะเวลา
ที่กำหนด 

9. ประเมินผล
แผนปฏิบตัิราชการ 

กทม. 
 

ผว.กทม.ให้
ความเห็นชอบ 

แก้ไข 

เห็นชอบ 

ฐานข้อมูล 

3. นำเสนอเป้าหมายการพัฒนา 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก
หน่วยงาน/ภาคประชาสังคม 

4. ปรบัปรุงเปา้หมายการพัฒนา ผว.กทม.ให้
ความเห็นชอบ 

แก้ไข 

เห็นชอบ 
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กระบวนงาน : การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 

ลำดับที ่ ผังกระบวนงาน ช่วงเวลา รายละเอียดของงาน การนำระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ         
มาสนับสนนุ 

คณะกรรมการ/
คณะทำงาน 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์มเอกสาร/ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 

 

1  
 
 
 
 

ต.ค.-พ.ย. 
ของ

ปีงบประมาณ 
 
 

1. ศึกษา ทบทวนสถานการณ์
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง/วิเคราะห์
สภาพแวดล้อม 

2. ตรวจสอบ ทบทวนข้อมูล และ
ตัวช้ีวัดจากแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 

3. รวบรวมปัญหา ความต้องการ
จากสำนัก/สำนักงานเขต 

4. ขอรับนโยบายจากคณะผู้บริหาร 
5. นำข้อมูลวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ตามแบบทบทวนแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
ระยะที่ ..(ทผ.ปี..) 

 คณะทำงานกำหนด
เป้าหมายการพัฒนา

ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ

กรุงเทพมหานคร 
ประจำป ี

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนของสำนัก
ยุทธศาสตร์และ

ประเมินผล/สำนัก/

สำนักงานเขต 
 

- แบบทบทวนแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ปี (ทผ.ป.ี.) 
- เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development 
Goals : SDGs) 
- แผนระดับต่างๆ เช่น
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
แผนพัฒนา กทม. เป็นต้น 

- นโยบายรัฐบาล นโยบาย ผว.กทม. 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 

ธ.ค.-ม.ค. 
ของ

ปีงบประมาณ
ที่ดำเนินการ 

 
 

1. จัดทำตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายการ
พัฒนา พร้อมมาตรการและ
โครงการสำคัญในแบบกำหนด
เป้าหมายการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร(กทม.ป.ี.) 
2. พิจารณาเป้าหมายการพัฒนาที่
มีลักษณะของการบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ร่วมกันในแตล่ะด้าน 

3. ประชุมพิจารณาเป้าหมายการ
พัฒนากรุงเทพมหานคร 

 คณะกรรมการ
อำนวยการและ

คณะทำงานกำหนด
เป้าหมายการพัฒนา

ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ

กรุงเทพมหานคร 
ประจำป ี

ผู้บริหารและ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนของสำนัก
ยุทธศาสตร์และ

ประเมินผล 

- แบบทบทวนแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
(ทผ.ปี..) 
- แบบกำหนดเป้าหมายการ
พัฒนากรุงเทพมหานคร 
(กทม.ปี..) 
- ข้อมูลฐานต่างๆ ที่สนับสนุน
การกำหนดเป้าหมายการ
พัฒนา 

ศึกษา ทบทวน 
สถานการณ์ของแผน/

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 

กำหนดเปา้หมายการพัฒนา 
(ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการสำคญั) 

ฐานข้อมูล 

ฐานข้อมูล 
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ลำดับที ่ ผังกระบวนงาน ช่วงเวลา รายละเอียดของงาน การนำระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ         
มาสนับสนนุ 

คณะกรรมการ/
คณะทำงาน 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์มเอกสาร/ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 

 

3  ม.ค. 
ของ

ปีงบประมาณ
ที่ดำเนินการ 

 

1. สรปุประเด็นสำคัญแต่ละ
เป้าหมายและจดัทำเป็นข้อมลู
นำเสนอหน่วยงาน/ภาคประชา
สังคม 

2. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรบั
ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากหน่วยงานและภาคประชา
สังคม 

 คณะกรรมการ
อำนวยการและ

คณะทำงานกำหนด
เป้าหมายการพัฒนา

ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ

กรุงเทพมหานคร 
ประจำป ี

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนของสำนัก
ยุทธศาสตร์และ

ประเมินผล/สำนัก/

สำนักงานเขต 
ผู้แทนหน่วยงาน

ภาครัฐ/ภาคเอกชน/
ภาคประชาสังคม 

- แบบสรุปข้อมูลประเด็น 
สำคัญแต่ละเป้าหมาย 

- ภาพรวมเป้าหมายแตล่ะด้าน 

4  ก.พ. 
ของ

ปีงบประมาณ
ที่ดำเนินการ 

 

1. รวบรวมประเด็นสำคัญทีไ่ด้จาก
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานและ
ภาคประชาสังคม 
2. ประชุมพิจารณาปรับปรุง
เป้าหมายการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับข้อเสนอแนะและบริบทปัจจุบนั 
3. เสนอผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ กรณีแก้ไขนำกลับมา
พิจารณาใหม ่
 
 
 
 
 
 
 

 คณะกรรมการ
อำนวยการและ

คณะทำงานกำหนด
เป้าหมายการพัฒนา

ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ

กรุงเทพมหานคร 
ประจำป ี

 
 
 
 
 

 
 
 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนของสำนัก
ยุทธศาสตร์และ

ประเมินผล 

- แบบกำหนดเป้าหมายการ
พัฒนากรุงเทพมหานคร 
(กทม.ปี..) 

 

นำเสนอเป้าหมายการพัฒนาเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและ

ภาคประชาสังคม 

ช่องทางรบั-ส่ง
แสดงข้อมูล 

ปรับปรุงเป้าหมายการพัฒนาจาก
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการรบัฟังความ

คิดเห็นจากหน่วยงานและภาค
ประชาสังคม 

ช่องทางรบั-ส่ง
แสดงข้อมูล 

ผว.กทม.ให้ความ
เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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ลำดับที ่ ผังกระบวนงาน ช่วงเวลา รายละเอียดของงาน การนำระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ         
มาสนับสนนุ 

คณะกรรมการ/
คณะทำงาน 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์มเอกสาร/ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 

 

5  
 
 
 

มี.ค.-มิ.ย. 
ของ

ปีงบประมาณ
ที่ดำเนินการ 

  

1. ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์   
การเพิ่มโครงการสำคัญ 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ
โครงการสำคัญ 

3.วิเคราะหโ์ครงการสำคญั      
ตามแบบการวิเคราะห์โครงการ 

4. กรณีเป็นโครงการดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องนำเขา้
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ก่อนนำไปบรรจุในร่างแผนฯ 
4. ปรับปรุงร่างแผนฯ 

5. เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พิจารณา ให้ความเห็นชอบ กรณีแก้ไข       
นำกลับมาพิจารณาใหม่ 

 -คณะกรรมการ
อำนวยการและ
คณะทำงานจัดทำ
แผนปฏิบัตริาชการ
กรุงเทพมหานคร
ประจำป ี

- คณะกรรมการ
ดิจิทัลกรุงเทพมหานคร 
และคณะอนุกรรมการ
ด้านยุทธศาสตร์
ดิจิทัลและเมือง
อัจฉริยะ
กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการฯ 

-ปลัด กทม.  
-รองปลัด กทม.  
-หัวหน้าหน่วยงาน
ระดับสำนักและ
ประธานกลุม่เขต 

คณะทำงานฯ 

- ผู้แทนจากหน่วยงาน
ระดับสำนัก/สำนักงาน/
สำนักงานเขต 

- นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนจาก สยป. 

- แบบกำหนดเป้าหมายการ
พัฒนากรุงเทพมหานคร 
(กทม.ปี..) 
- แบบการเขียนโครงการ 

- แบบวิเคราะห์โครงการ 

- แบบวิเคราะหด์้านไอที 
- ข้อมูล สถานการณ์ที่
เกี่ยวข้อง 

- ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย/
ผู้รับผิดชอบ 

- มาตรการ/โครงการสำคัญ/
ผู้รับผิดชอบ 

6  
 
 
 

ก.ค.- ส.ค. 
ของ

ปีงบประมาณ 

 
 

1. จัดพิมพ์แผนปฏิบตัิราชการ
กรุงเทพมหานครประจำป ี

2. เวียนแจ้งแผนปฏิบัตริาชการ
กรุงเทพมหานครให้กับหน่วยงาน
ของ กทม. 
 

  กองยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการ 

สำนักยุทธศาสตร ์

และประเมินผล 

แผนปฏิบัตริาชการ
กรุงเทพมหานครประจำป ี

 

 

 

 

จัดทำรา่งแผนปฏิบตัิราชการ
กรุงเทพมหานคร 

ผว.กทม.ให้ความ
เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ช่องทางรบั-ส่ง
แสดงข้อมูล 

ประกาศใชแ้ผน 
ช่องทางรบั-ส่ง
แสดงข้อมูล 
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ลำดับที ่ ผังกระบวนงาน ช่วงเวลา รายละเอียดของงาน การนำระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสนับสนนุ 

คณะกรรมการ/
คณะทำงาน 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

7.  
 
 
 
 

ก.ย.-ส.ค. 
ของ

ปีงบประมาณ 

1. ประชุมช้ีแจงแนวทางการจดัทำ
แผนปฏิบัตริาชการประจำป ี

2. หน่วยงานของ กทม.จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีตาม         
   2.1 กรอบแผนปฏิบัตริาชการ
กรุงเทพมหานครประจำปีและยุทธศาสตร์พืน้ที ่
   2.2 แนวทางที่สำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลกำหนด  
3. ส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้ 
   3.1 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
พิจารณาตรวจสอบ 

   3.2 สำนักงบประมาณ กทม.พิจารณา
จัดทำคำของบประมาณ 

4. แจ้งหน่วยงานปรับแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีและจดัทำคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ 

  สำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 

หน่วยงานของ กทม.ท้ัง 
77 หน่วยงาน 

- แผนปฏิบัตริาชการ
กรุงเทพมหานครประจำป ี

- แผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 

- แนวทางการจัดทำ
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจำป ี

- แบบการเขียนโครงการ 

- แบบวิเคราะหโ์ครงการ 
- แบบประเมินคณุภาพ
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจำป ี

- แบบฟอร์มการจัดทำคำ
รับรองการปฏบิัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 
จัดทำโดย สำนักงาน ก.ก. 

8. 
 
 
 

 ต.ค.-ก.ย. 
ของ

ปีงบประมาณ
ที่ดำเนินการ 

1. ตรวจสอบความก้าวหน้าโครงการ/
กิจกรรมรายเดือน 

2. ตรวจสอบความก้าวหน้าตัวช้ีวัดรายไตรมาส 

3. ประสานหน่วยงาน กรณีมีข้อแก้ไข 

4. สรุปรายงานผลการประเมินระยะครึ่ง
ปีงบประมาณ และสิ้นปีงบประมาณ 
 
 
 

  นักวิเคราะห์นโยบาย      
และแผน สยป. 

- แบบรายงานการตรวจ
ติดตามประเมินผลแผน 
ระยะครึ่งปีงบประมาณ 

(สยป.01-02) 
- แบบรายงานการตรวจ
ติดตามประเมินผลแผน 
ระยะสิ้นปีงบประมาณ 

(สยป.01-02) 

หน่วยงานนำแผนไปสู่       
การปฏบิัต ิ

ช่องทางรบั-ส่ง
แสดงข้อมูล 

กำกับตดิตามแผนตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

- BMA Digital Plans 
- BMA. Monitor 
Application 
- ช่องทางรับ-ส่ง 
แสดงข้อมูล 
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ลำดับที ่ ผังกระบวนงาน ช่วงเวลา รายละเอียดของงาน การนำระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสนับสนนุ 

คณะกรรมการ/
คณะทำงาน 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

9.  
 
 
 
 

เม.ย.และ 
ก.ย.ของรอบ
ปีงบประมาณ
ที่ดำเนินการ 

1. กำหนดแนวทางการติดตามประเมินผล 

2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูผลการ
ดำเนินงาน 

3. จัดทำรายงานการประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจำป ี

4. นำเสนอรายงานการประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนต่อ ผอ.สยป.ให้ความ
เห็นชอบ 

5. เผยแพร่ผลการประเมินตามแผนทาง
เว็บไซต์ของ กทม. 
6. สรปุรายงานการประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนเสนอ ป.กทม.เพื่อทราบ 

 
 
 
 
 
 
 

คณะทำงานตดิตาม
ประเมินผล

แผนปฏิบัตริาชการ
กรุงเทพมหานคร

ประจำป ี

นักวิเคราะห์นโยบาย      
และแผน สยป. 

- รายงานการประเมินผล
การดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจำปี  

ประเมินผลแผนปฏบิัติ
ราชการ กทม. 

 

ฐานข้อมูล 

- BMA Digital Plans 
- BMA. Monitor 
Application 
- ช่องทางรับ-ส่ง 
แสดงข้อมูล 



คู่มือการบรหิารจดัการแผน (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1)                                                       23 | P a g e  
 

 3.2.2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน 

                  (1) กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ศึกษา ทบทวน 
สถานการณ์ของแผน/

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 

2. กำหนดเป้าหมายการพัฒนา 
(ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการสำคญั) 

3. จัดทำร่างแผนปฏบิัติราชการ
ประจำป ี

4. รับฟังความคิดเห็นแผนปฏิบตัิ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน 

5. ปรบัปรุงแผนปฏบิัติราชการ
ประจำปขีองหน่วยงาน 

6. เสนอแผนปฏิบตัิราชการประจำปี
ของหน่วยงานประกอบการพิจารณา

จัดสรรงบประมาณ 

หัวหน้าหน่วยงานให้
ความเห็นชอบ 

แก้ไข 

เห็นชอบ 

ฐานข้อมูล 

 

BMA Digital Plans 
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กระบวนงาน : (1) การจดัทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน 

ลำดับที ่ ผังกระบวนงาน ช่วงเวลา รายละเอียดของงาน การนำระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสนับสนนุ 

คณะกรรมการ/
คณะทำงาน 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

1  
 
 
 
 

 

ส.ค. 
ของ

ปีงบประมาณ 

1. ศึกษา ทบทวน และวิเคราะหส์ถานการณ์
เชิงยุทธศาสตร์หน่วยงาน/พื้นที่หรอืใน
ภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยใช้ข้อมูล/
ฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็บประกอบการ
วิเคราะห ์
2. ตรวจสอบ ทบทวนข้อมูล และตัวช้ีวัด
จากแผนในปีท่ีผ่านมา 

 คณะทำงานจัดทำ
แผนของหน่วยงาน 

เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง
ของหน่วยงาน 

- แนวทางการจัดทำ
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจำปีของหน่วยงาน 

- เป้าหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : 
SDGs) 
- แผนระดับต่างๆ  
- นโยบายรัฐบาล และ
ผู้บริหาร กทม. 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ย. 
ของ

ปีงบประมาณ 

1. ศึกษาสาระสำคัญเพื่อพิจารณา 
ความสอดคล้องและสนับสนุนตาม
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจำปี 
2. จัดทำรายละเอียดโครงการที ่
จะดำเนินการ โดยให้นำโครงการ 
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหรืออำนาจหน้าที ่
หน่วยงานตามที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจำปี มาจัด 
ทำรายละเอียดในการดำเนินการเป็นลำดับ
แรก โดยให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานการ
เขียนโครงการ 
 

 คณะทำงานจัดทำ
แผนของหน่วยงาน 

เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง
ของหน่วยงาน 

- แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร 
ประจำป ี

- แบบการเขียน
โครงการ 

 

ศึกษา ทบทวน 
สถานการณ์ของ
แผน/วิเคราะห์
สภาพแวดล้อม 

 

ฐานข้อมูล 

กำหนดเปา้หมายการพัฒนา 
(ตัวชี้วัด มาตรการ 
โครงการสำคัญ) 

ฐานข้อมูล 
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ลำดับที ่ ผังกระบวนงาน ช่วงเวลา รายละเอียดของงาน การนำระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสนับสนนุ 

คณะกรรมการ/
คณะทำงาน 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 
3 
 
 
 

 ต.ค. 
ของ

ปีงบประมาณ 

1. จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างเป้าหมายการ
พัฒนา 

2. เผยแพร่ร่างแผนปฏิบตัิราชการประจำปี
ผ่านช่องทางๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 

 คณะทำงานจัดทำ
แผนปฏิบัตริาชการ

ประจำปีของ
หน่วยงาน 

ผู้บริหารหน่วยงาน/
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน/เจา้หน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง/ภาคประชาชน 

- เป้าหมายการพัฒนา
ของหน่วยงาน 

- ร่างแผนปฏิบัติ
ราชการประจำป ี

4  
 
 
 
 

พ.ย. 
ของ

ปีงบประมาณ 

1. จัดทำข้อมลูความเชื่อมโยงตาม
ยุทธศาสตร์ระหว่างโครงการ/กิจกรรม 
มาตรการ เป้าประสงค์ มิติ  
และด้านการพัฒนา พร้อมจดัลำดบั
ความสำคญัของโครงการที่จะดำเนินการ 
2. เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ กรณีไม่เห็นชอบ นำกลับไปแก้ไข 
 
 
 
 

 คณะทำงานจัดทำ
แผนของหน่วยงาน 

เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง
ของหน่วยงาน 

- แบบฟอร์มการจัดทำ
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจำปีของหน่วยงาน 
 

5  
 
 
 
 
 

ธ.ค. 
ของ

ปีงบประมาณ 

1. ส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้ 
 - สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
พิจารณาตรวจสอบ 

 - สำนกังบประมาณ กทม.พิจารณาจัดทำคำ
ของบประมาณ 

 

 คณะกรรมการ
ดิจิทัล กทม. 

- นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน และนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ของ สยป. 
- นักวิเคราะห์
งบประมาณ ของ สงม. 
 

-แผนปฏิบัตริาชการ
ประจำป ี

-เอกสารประกอบการ
พิจารณางบประมาณ 

 

รับฟังความคิดเห็นร่าง
เป้าหมายการพัฒนาจาก

ประชาชน 

ช่องทางรบั-ส่ง
แสดงข้อมูล 

เสนอแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปเีพื่อประกอบการ

พิจารณาจดัสรรงบประมาณ 

ช่องทางรบั-ส่ง
แสดงข้อมูล 

จัดทำรา่งแผนปฏิบตัิราชการ
ประจำป ี

ช่องทางรบั-ส่ง
แสดงข้อมูล 

หัวหน้า
หน่วยงานให้
ความเห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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   (2) กระบวนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน 

 

 

 1. ตรวจสอบ
งบประมาณและปรับ
แผนปฏิบตัิราชการ

ประจำป ี
 

2. เผยแพรแ่ผนปฏิบตัิราชการ
ประจำป ี

3. ปรบัปรุงข้อมูลในระบบ
สนับสนุนการบริหารจดัการแผน  

4. ดำเนินการตามแผนปฏบิัติ
ราชการประจำป ี

5. รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำป ี

6. รับการตรวจ
ประเมินผลจาก

หน่วยงาน 
 

 

BMA Digital Plans 
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กระบวนงาน : (2) การดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน 

ลำดับที ่ ผังกระบวนงาน ช่วงเวลา รายละเอียดของงาน การนำระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสนับสนนุ 

คณะกรรมการ/
คณะทำงาน 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

1  
 
 
 
 

ส.ค.-ก.ย. 
ของ

ปีงบประมาณ 

1. หน่วยงานปรับปรุงแผนปฏบิัตริาชการ
ประจำปีใหส้อดคล้องกับ 

   - การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 

   - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคำรับรองฯ 

2. จัดทำคำรับรองการปฏิบัตริาชการ
ประจำปีงบประมาณ 

3. ส่งแผนใหส้ำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล และสำนักงาน ก.ก. 

  เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงานตาม

แผน 

- แนวทางการปรับ
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจำป ี

- หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคำรับรอง 

- แบบประเมินคณุภาพ
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจำป ี

- ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำป ี

- บัญชีตัวช้ีวัดเจรจา 
2.  

 
 
 
 

ก.ย. 
ของ

ปีงบประมาณ 

เผยแพร่แผนปฏบิัติราชการประจำปีผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
Application เป็นต้น ให้ประชาชนไดร้ับทราบ 
 
 

  นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน/เจา้หน้าท่ีที่

รับผิดชอบ 

- แผนปฏิบัตริาชการ
ประจำป ี

3. 
 
 
 
 
 

 ต.ค. 
ของ

ปีงบประมาณ
ถัดไป 

 
 

หน่วยงานปรับปรุงข้อมลูของแผนในระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการแผน (BMA Digital 

Plans) 
 
 
 

  นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน/เจา้หน้าท่ีที่

รับผิดชอบ 

- แผนปฏิบัตริาชการ
ประจำป ี

- หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคำรับรอง 

- BMA Digital  
Plans 
- ช่องทางรับ-ส่ง
แสดงข้อมูล 

ตรวจสอบงบประมาณ
และปรบัปรุงแผน 

 

ช่องทางรบั-ส่ง
แสดงข้อมูล 

เผยแพร่แผนปฏบิัติราชการ
ประจำปขีองหน่วยงาน 

ปรับปรุงข้อมูลในระบบสนบัสนุน
การบริหารจัดการแผน 
(BMA Digital Plans) 

- BMA Digital  
Plans 
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ลำดับที ่ ผังกระบวนงาน ช่วงเวลา รายละเอียดของงาน การนำระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสนับสนนุ 

คณะกรรมการ/
คณะทำงาน 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

4  
 
 
 
 

ต.ค.-ก.ย. 
ของ

ปีงบประมาณ 

หน่วยงานดำเนินการตามแผนปฏบิัติราชการ
ประจำปี และหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

  เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงานตาม

แผน 

- แผนปฏิบัตริาชการ
ประจำป ี

- หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคำรับรอง 

5  
 
 
 
 

ต.ค.-ก.ย. 
ของ

ปีงบประมาณ 

1. หน่วยงานรายงานผลความก้าวหน้าการ
ดำเนินโครงการ รายเดือนและตัวช้ีวัดราย
ไตรมาสตามระยะเวลาที่กำหนด 
2. ตรวจสอบ แก้ไขผลการดำเนินงานตามที่
ได้รับการประสานจากสำนักยุทธศาสตรแ์ละ
ประเมินผล 

3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานในช่วงสิ้น
ปีงบประมาณเพื่อรับการตรวจประเมิน 

  นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน/เจา้หน้าท่ีที่
รับผิดชอบโครงการ/

ตัวช้ีวัด 

- แบบฟอร์มสรุป
รายงานผลการ
ดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตามคำรับรองปฏิบตัิ
ราชการประจำปี ของ 
สำนักงาน ก.ก. 

6 
 
 
 
 
 

 ต.ค. 
ของ

ปีงบประมาณ
ถัดไป 

1. จัดเตรียมข้อมูล/เอกสารที่เกี่ยวข้องแต่
ละตัวช้ีวัด 

2. นำเสนอข้อมูล/รายงานผลการดำเนินการ
ตามตัวช้ีวัดต่อคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ 

 คณะกรรมการ
ตรวจประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ

ประจำปี
งบประมาณ 

หน่วยงานของ กทม.ท้ัง 
77 หน่วยงาน และ
คณะกรรมการตรวจ

ประเมินฯ 

- แนวทางการตรวจ
ประเมินผล 

-รายงานผลการ
ดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตามคำรับรองปฏิบตัิ
ราชการประจำปี ของ 
สำนักงาน ก.ก. 

ดำเนินการตามแผนปฏิบตัิราชการ
ประจำปขีองหน่วยงาน 

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผน 

- BMA Digital  
Plans 
- BMA. Monitor 
Application 
- ช่องทางรับ-
ส่งแสดงข้อมูล 

รับการตรวจประเมินผล
จากหน่วยประเมิน 

 

- BMA Digital  
Plans 
- BMA. Monitor 
Application 
- ช่องทางรับ-
ส่งแสดงข้อมูล 

- BMA Digital  
Plans 
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3.2.3  กระบวนการติดตามและประเมินผล 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ตรวจสอบเปา้หมาย
ตัวชี้วดัตามแผน 

 

2. กำหนดกรอบแนวทางการ
ประเมินผล 

3. ออกแบบการประเมินผล 

4. เก็บรวบรวมข้อมูลผลการ
ดำเนินงาน 

5. วิเคราะหข์้อมูล 

6. ตรวจสอบสรุปผลการ
ดำเนินงาน 

8. เผยแพร ่           
การประเมินผล       

การดำเนินงานตามแผน 

 

7. จัดทำสรุปการ
ประเมินผลการดำเนินงาน

ตามแผน 

 

BMA 
Digital 
Plans 
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กระบวนการติดตามและประเมินผล 

ลำดับ
ที ่

ผังกระบวนงาน ช่วงเวลา รายละเอียดของงาน การนำระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสนับสนนุ 

คณะกรรมการ/
คณะทำงาน 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

1  
 
 
 
 

ก.ย. 
ของ

ปีงบประมาณ 

1. ตรวจสอบเป้าหมายตวัช้ีวัดตามแผนที่ได้กำหนดกับ
คณะทำงานจัดทำแผนปฏบิัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจำป ี

2. กำหนดวิธีการ รูปแบบ ระยะเวลาในการตดิตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจำป ี

 คณะทำงาน
ติดตามประเมินผล

แผนปฏิบัติ
ราชการ กทม. 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

สยป. และ
เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง 

- แผนปฏิบัติ
ราชการ กทม. 
ประจำป ี

2.  
 
 
 
 

ต.ค 

ของ
ปีงบประมาณ 

1. กำหนดกรอบแนวทางการประเมินผลสำหรับเสนอ
คณะทำงานตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ กทม.
ประจำป ี

2. เสนอกรอบแนวทางฯ ต่อผู้บรหิารสำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผลใหค้วามเห็นชอบ 

 คณะทำงาน
ติดตามประเมินผล

แผนปฏิบัติ
ราชการ กทม. 

  
 

3. 
 
 
 
 
 

 ต.ค. 
ของ

ปีงบประมาณ 

1. กำหนดรายละเอียดของการประเมินผล 
2. ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินผลให้
คณะทำงานและนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สยป.ทราบ
และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน 

 คณะทำงาน
ติดตามประเมินผล

แผนปฏิบัติ
ราชการ กทม. 

 - แนวทางในการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

- แบบ สยป.01 
และ สยป.02 03 

4  
 
 
 

ต.ค.-ก.ย. 
ของ

ปีงบประมาณ 

1. ตรวจสอบความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมรายเดือน 
และตัวช้ีวัดรายไตรมาส 

2. ประสานหน่วยงาน กรณีมีข้อแก้ไข 

3. รวบรวมข้อมูลสำคัญทีต่้องจัดเก็บจากเอกสารรายงาน
ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน และจากระบบ BMA Digital Plans 

4. ประสานข้อมูลเพิม่เตมิจากหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง     
การตรวจเยี่ยมระดับพื้นท่ี (site visit) 

 คณะทำงาน
ติดตามประเมินผล

แผนปฏิบัติ
ราชการ กทม. 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

สยป. 

- แบบ สยป.01 
และ สยป. 02 
03 

- BMA Digital  
Plans 

- ช่องทางรับ-ส่ง
แสดงข้อมูล 

ตรวจสอบเป้าหมาย
ตัวชี้วดัตามแผน 

 

 กำหนดกรอบแนวทาง           
การประเมินผล 

ออกแบบการประเมินผล 

เก็บรวบรวมข้อมูลผล            
การดำเนินงาน 

- BMA Digital  Plans 
- ช่องทางรับ-ส่ง
แสดงข้อมูล 
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ลำดับ
ที ่

ผังกระบวนงาน ช่วงเวลา รายละเอียดของงาน การนำระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสนับสนนุ 

คณะกรรมการ/
คณะทำงาน 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

5  
 
 
 
 

มี.ค.,เม.ย
ปีงบประมาณ 

1. วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามตัวช้ีวัด โดยใช้วิธีการทางสถิต ิ

2. เปรยีบเทียบผลการดำเนินงานท่ีรวบรวมกับเกณฑ/์
เป้าหมายที่กำหนด 

  นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

สยป. 

- แบบ สยป.01 
02 และ 03 

6  
 
 
 
 

มี.ค.,เม.ย
ปีงบประมาณ 

1. สรปุผลความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมและตัวช้ีวัด 

2. แจ้งกองยุทธศาสตร์ตรวจสอบความถูกต้อง ผลการ
วิเคราะห์และนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไข 

3. สรปุรายงานผลการประเมินระยะครึ่งปีงบประมาณ 
และสิ้นปีงบประมาณ 

 คณะทำงาน
ติดตามประเมินผล

แผนปฏิบัติ
ราชการ กทม. 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

สยป. 

- แบบ สยป. 
01-02 และ 03 

7  
 
 
 
 
 

เม.ย.,ต.ค. 
ของ

ปีงบประมาณ 

1. จัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการกรุงเทพมหานครประจำป ี

2. นำเสนอผู้บรหิารให้ความเห็นชอบ 

 คณะทำงาน
ติดตามประเมินผล

แผนปฏิบัติ
ราชการ กทม. 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

สยป. 

- รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบ้ติ
ราชการ
กรุงเทพมหานคร 
ประจำป ี

8  
 
 
 
 
 

 

เม.ย.,ต.ค. 
ของ

ปีงบประมาณ 

แจ้งหน่วยงานของกรุงเทพมหานครทราบผา่นช่องทาง  
ต่าง ๆ 

  นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

สยป. 

- รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบ้ติ
ราชการ
กรุงเทพมหานคร 
ประจำป ี

ตรวจสอบและสรุปผลการ
ดำเนินงาน 

 จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผน 

 

- BMA Digital  Plans 
- ช่องทางรับ-ส่ง
แสดงข้อมูล 
 

- BMA Digital  Plans 
- ช่องทางรับ-ส่ง
แสดงข้อมูล 
 

เผยแพร่การประเมินผล
การดำเนินงานตามแผน 

 

- BMA Digital  Plans 
- ช่องทางรับ-ส่ง
แสดงข้อมูล 
 

วิเคราะห์ข้อมูล 
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เอกสารที่ใช้ประกอบการบริหารจัดการแผน 

 
1. แบบฟอร์ม 
ลำดับที่ ชื่อแบบฟอร์ม ตัวย่อที่ใช้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1 แบบทบทวนแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี.. 
(พ.ศ.25..-25..) เพ่ือกำหนดเป้าหมาย
การพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี 
พ.ศ. ... 

ทผ.ปี.... สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

2 แบบกำหนดเป้าหมายการพัฒนา
กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. .... 

กทม.ปี .... - สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
- ทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 

3  แบบการเขียนโครงการ - - ทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 
4 แบบวิเคราะห์โครงการ วค.สยป. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 
5 แบบการประเมินคุณภาพแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปีของหน่วยงาน 
- สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 
6 แบบรายงานการประเมินผลการ

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. .... 

สยป.01 
สยป.02 
สยป.03 

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
 

7 แบบแสดงรายละเอียดตัวชี้วัดเจรจา    
ตกลงเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... ของ
หน่วยงาน 

- ทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 

8 แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. .... 

- - สำนักงาน ก.ก. 
- ทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 
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แบบทบทวนแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ20 ปี ระยะที.่.(พ.ศ. 25..–25..)  
เพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 25.. 

ด้านที่................................ 
มิติที่ ................................. 
เป้าหมายที่ ........................................................................................................... 
เป้าประสงค์ที่ ....................................................................................................  
ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานย้อนหลังตามตัวชี้วัดกับค่าเป้าหมาย  และสรุปผล 

ตัวช้ีวัด 

ปี 2561 ปี 2562 เป้าหมาย
ปี 2563 

เป้าหมาย 

ปี 2564 

เปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมาย 
ปีสุดท้าย ของแผน ระยะที่ 2 

 

สรุปผล/หมายเหตุ 

เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน ตามแผน 

กทม. 

ตามแผน 

กทม. 

สรุป
ผลงาน 

ปี 

2565 

ช่องว่าง/
แนวโน้ม 

1. ตัวชีว้ัด..................           

กรณีมีการปรับเปลี่ยน
ตัวชี้วัดโปรดระบุชื่อ
ตัวชี้วัดใหม่ในช่องนี้  

ชื่อตัวชี้วัด.................
(ปรับปรุงใหม่) 

          

 
 
 

ทผ.... 
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ตารางเกณฑ์การวิเคราะห์ 
ผลงานที่ผ่านมาเปรยีบเทียบ 

กับเป้าหมายป ี2565 
ระยะห่างจากค่าเป้าหมายป ี2565 

(Gap Analysis) 
แนวทางการวิเคราะห์ 

 (ข้อเท็จจริงต้องพิจารณาเป็นรายตัวช้ีวัด ) 
สูงกว่าเป้าหมาย (+)  =  สีเขียว 0 ยา้ยตัวชี้วัดไปเป็นงานประจำ เนื่องจากสามารถดำเนินการได้ดีอย่างต่อเนื่องหรือมีวิธีการและรูปแบบการปฏิบัติงานที่ดีแล้ว 

(กรณีที่ไมย่้ายตัวชีว้ัดไปเป็นงานประจำ โปรดระบุเหตุผล) 
ตามเป้าหมาย (=)      = สีเหลอืง 0 บางตัวชี้วัดสามารถย้ายไปเป็นงานประจำ , บางตัวชี้วัดยังต้องวัดตอ่อกีระยะหนึ่ง 
ต่ำกว่าเป้าหมาย (-)   = สีแดง 
(ไม่บรรลุเป้าหมาย) 

 
› 80 % (เร่งด่วนระดับ 5) 

แบ่งระดับตามเกณฑ์ยอ่ย ดังนี ้
ควรกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อผลักดันการดำเนินการอย่างเร่งด่วนที่สุดเพื่อให้สามารถบรรลุผลตามตัวชี้วัด 

61 – 80  % (เร่งดว่นระดับ 4) ควรกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อผลักดันการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถบรรลุผลตามตัวชี้วัด 
41 – 60 %  (เร่งดว่นระดับ 3) ควรเร่งรัดผลกัดนัผลการดำเนนิการอย่างเรง่ด่วนที่สุด 

21 – 40 %  (เร่งดว่นระดับ 2) ควรเร่งรัดผลกัดนัผลการดำเนนิการอย่างเรง่ด่วน 

≤ 20 %       (เร่งด่วนระดับ 1) ควรเร่งรัดผลกัดนัการดำเนินการอย่างต่อเนือ่ง 

ยังไม่ได้ดำเนินการ (X) =  สเีทา ศึกษาข้อมูลปัจจยัทีเ่กีย่วข้องเพื่อกำหนดตัวชี้วัดใหม ่

 หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์เพ่ือจัดทำเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 25.. 
1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของตัวชีว้ัดตามตารางเกณฑ์การวเิคราะห์ (แบบ ทผ...) 

1.1 กรณีสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายหรอืสูงกว่าเป้าหมายให้พิจารณาว่าจะย้ายตัวชีว้ัดไปเป็นงานประจำและกำหนดตวัชีว้ัดใหม่เพื่อดำเนนิการในปี พ.ศ. 25.. หรอืไม่ (โปรดระบุเหตุผลการพิจารณาว่าประสงค์จะ
กำหนดตวัชี้วัดใหม่หรือไม่ประสงค์ หากประสงค์จะกำหนดตวัชี้วัดขึ้นใหม่ให้ระบุตวัชี้วดั เป้าหมาย มาตรการ โครงการสำคัญ (Flagship) ประมาณการงบประมาณ และหน่วยงานที่ดำเนนิการโครงการสำคัญ)  

1.2 กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย (ไม่บรรลุเป้าหมาย)ให้วิเคราะห์เพื่อหาระยะห่างจากค่าเป้าหมาย ปี 25.. (Gap Analysis) ตามสูตร 
                  เพือ่ดำเนินการตามแนวทางการวเิคราะห์ โดยอธิบายเป็นรูปภาพได้ดังนี้ 

 
 
 
 

 

1.3 กรณีเป็นตัวชี้วัดที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ให้วิเคราะห์เพื่อศึกษาข้อมูลปัจจยัทีเ่กีย่วข้องเพื่อกำหนดตัวชีว้ัดใหม ่
2. นำผลการวิเคราะห์มากำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 25..ตาม แบบ กทม.. 

เร่งด่วนระดับ 5 เร่งด่วนระดับ 4 เร่งด่วนระดับ 3 เร่งด่วนระดับ 2 เร่งด่วนระดับ 1 

ไม่ดำเนินการ 

ผลงาน 

เป้าหมาย ปี 65 

ระยะห่างจากค่าเปา้หมายปี 2565 /ระดับความเร่งด่วน 

  100 -  ผลงานปี X 100 
         เป้าหมายป ี 
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เป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 25.. 

ด้านที่ ............................. 
มิติที่ ................................. 
เป้าหมายที่ .......................................... 
เป้าประสงค์ที่ .............................................. 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย มาตรการ โครงการสำคัญ 

(Flagship) 

ความสอดคล้องกับแผนในระดับต่าง ๆ  
(ระบุแผนในระดับต่าง ๆ และประเด็นที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด  

เช่น ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ / แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ /  
แผนปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ (พ.ศ.๒๕๖0-๒๕๖4) / แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 

ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) / นโยบายสำคัญของรัฐบาล /  
นโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เป็นต้น)  

  
   

 

 

    

 

กทม... 
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รูปแบบการเขียนโครงการของกรุงเทพมหานคร 

ชื่อโครงการ   ระบุชื่อโครงการที่ชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายและ/หรือกิจกรรมของโครงการ 
หน่วยงาน ระบุส่วนราชการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ปีงบประมาณ ระบุปีงบประมาณที่ดำเนินการ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 

ระบุถึงความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ โดยอธิบายถึงเหตุผล สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา 
และผลกระทบของปัญหาที่มีต่อประชาชน เมือง หรือองค์กร หรือความต้องการในการพัฒนาหรือการบริหารภาครัฐ
แนวใหม่ในการบริหารองค์กรเชิงกลยุทธ์ โดยต้องมีข้อมูลและหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจน  

ระบุวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการในการพัฒนาที่จะต้องดำเนินการ และเหตุผลในการเลือกทางเลือก
หรือวิธีการนั้น ๆ นำเสนอถึงโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการและผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
2.วัตถุประสงค ์
 ระบุถึงเจตจำนงของการดำเนินโครงการ โดยแสดงให้เหน็ผลที่ตอ้งการบรรลุ มีความชัดเจน เป็นไปได้ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล สามารถวัดและประเมินผลได้ กรณีเป็นโครงการฝึกอบรมให้กำหนดวัตถุประสงค์เป็นเชิง
พฤติกรรม สามารถนำมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้ อาจมีได้มากกว่า 1 ข้อ แต่ไม่ควรเกิน  3 ข้อ และเรียงลำดับ
ความสำคัญของวัตถุประสงค์ด้วย 

  3.เป้าหมาย  
 ให้ระบุสิ่งที่จะดำเนินการหรือผลทีจ่ะทำให้เกิดข้ึนในระยะเวลาและสถานที่ที่กำหนดอย่างเฉพาะเจาะจง  
เป็นรูปธรรม และสามารถวัดผลได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยต้องกำหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์     
ของโครงการ 
   กรณีโครงการที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม ให้ระบจุำนวนกลุ่มเป้าหมาย ผูเ้กี่ยวข้องและผู้เข้ารว่มโครงการ  โดยให้   
ระบุประเภทตำแหน่ง/ระดับตำแหน่ง/สายงาน/กลุ่มอาชีพ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในการคำนวณ
ค่าใช้จ่ายและพิจารณาความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  

  4.ลักษณะโครงการ  
 ประเภทโครงการ ระบวุ่าเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ หรือโครงการตามภารกิจประจำของหน่วยงาน 
รวมทั้งระบุว่าเป็นโครงการใหม่ หรือเป็นโครงการต่อเนื่อง  
 ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน ให้ระบคุวามสอดคล้อง/สัมพันธ์/เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่...ด้านใด และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร       
ระยะที่...และอยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.... รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
หน่วยงาน  โดยระบุด้าน ประเด็นยุทธศาสตร์ มิติ เป้าประสงค์และมาตรการให้ชัดเจน กรณีโครงการฝึกอบรมควร
ระบุความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.... /แผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.... โดยระบุยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ให้ชัดเจน 
 รูปแบบโครงการ รูปแบบของการดำเนนิโครงการ เชน่ เปน็โครงการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาวจิัย/โครงการ
ก่อสร้าง/โครงการรณรงค์/โครงการประชาสัมพันธ์/โครงการเผยแพร่/โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ฯลฯ  กรณี
โครงการฝึกอบรม ระบุเทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการอบรม รูปแบบกิจกรรม เช่น การบรรยาย การอภิปราย การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือประสบการณ์ และการสาธิต ฯลฯ 
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  5.ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ให้ระบุระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดในการดำเนินโครงการ กรณีเป็นโครงการฝึกอบรมฯ  
ให้ระบุลักษณะการดำเนินการว่าเป็นโครงการฝึกอบรมแบบไป-กลับ หรือ แบบพักค้าง จำนวน...วัน....คืน         
และสถานที่ในการดำเนินโครงการ 

  6.แผนปฏิบัติการ  
 ให้แสดงขั้นตอนการดำเนินงาน รวมทั้งขั้นตอนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อที่จะให้โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย โดยแสดงรายละเอียดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการอย่างชัดเจนตามลำดับตั้งแต่เริ่ม     
ดำเนินโครงการจนสิ้นสุดการดำเนินโครงการ  

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ... 

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

             
             
             

 หมายเหตุ: เมื่อโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หน่วยงาน   
ต้องดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการให้มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 

  7.งบประมาณ  
 ให้ระบจุำนวนเงินงบประมาณ แหล่งที่มาของงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ หมวดรายจ่ายงบประมาณ 
และรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จะเสนอของบประมาณ ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 (เป็นการแสดงรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายงบประมาณเบื้องต้น ของโครงการบางประเภท เนื่องจากโครงการมีหลายประเภท ค่าใช้จ่ายของโครงการ
จึงขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการแต่ละประเภทที่มีบริบทแตกต่างกัน) 
 โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณครั้งแรก ปีงบประมาณ ............ จำนวนเงิน ............... บาทกรณีได้รับ
งบประมาณในปีต่อมา ให้ระบุวงเงินงบประมาณท่ีได้รับแต่ละปีด้วย 

  8.ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสีย่ง 
 

ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทาง 
การบริหารความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ 

ระดับของ 
ความเสี่ยง 

ระบุถึงข้อจำกัดหรือปัจจัย
ความล้มเหลวที่คาดการ
ล่วงหน้าแล้วว่า มีโอกาส
ส่งผลกระทบให้โครงการ
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ที่ตั้งไว้ 
 

   ระบุถึงวิธีการ ที่จะจัดการ
แก้ไขข้อจำกัดหรือป้องกัน
ปัจจัยความล้มเหลวเพ่ือให้
ปัญหาของโครงการลดน้อยลง 
และสามารถดำเนินการให้
ประสบความสำเร็จ ตาม
เป้ าหมายที่ตั้ งไว้อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
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  9.ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 
 ให้ระบุถึงผลที่จะได้รับหรือผลกระทบในทางที่ดี ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะเกิดขึ้นกับกรุงเทพมหานคร 
ประชาชน สังคมหรือกลุ่มเป้าหมาย ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในแง่การสร้างมูลค่าเพ่ิม 
(ไม่ใช่วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย)  
10.การตดิตามประเมินผล  

10.1 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ระบุตัวชี้วัดเพ่ือประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ประเภทต่างๆ ได้แก่ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ระดับผลผลิต (เป้าหมาย) ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับผลลัพธ์ (วัตถุประสงค์) ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับผลกระทบ 
(ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ) 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ประเภท
ตัวชี้วัด 

วิธีการคำนวณ/
เครื่องมือในการใช้วัด 

ระยะเวลา 
 

     
     
     

10.2 การติดตามความก้าวหน้า 
ระบุระยะเวลาการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส ฯลฯ    

ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของระยะเวลาการดำเนินโครงการ  
  การรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ให้ระบุเนื้องานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ เวลาที่รายงาน
ความก้าวหน้า และคิดเป็นร้อยละของเนื้องานทั้งหมดของโครงการ 

  10.3 การประเมินผลโครงการ 
  ระบุวิธีการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ เช่น วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิธีในการประมวลผล วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กำหนด เป็นต้น       
เพ่ือรายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้อนุมัติโครงการหรือตามท่ีระเบียบ/กฎหมายกำหนด  

 
 

        ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
                   (                                     ) 
                     ตำแหน่ง ................................................. 
 
 

        ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (                                     ) 
                     ตำแหน่ง ................................................ 
 
 
หมายเหตุ สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
1.http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000133/pdf/format%20project.pdf 

     2.http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000133/pdf/explanation%20project.pdf 

http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000133/pdf/format%20project.pdf
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000133/pdf/explanation%20project.pdf


คู่มือการบรหิารจดัการแผน (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1)                                                       41 | P a g e  
 

แบบรายงานการวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการ...................................................................................................................................................................... 
หน่วยงาน  ...................................................................................................................................................................... 
ปีงบประมาณ.................................................................................................................................................................. 
 

ก. ลักษณะของโครงการ         โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง (พ.ศ. ........... - พ.ศ. ..............) 
ข. ประเภทโครงการ  

 ก่อสร้าง     จ้างที่ปรึกษา     ศึกษา วิจัย             การพัฒนาระบบสารสนเทศ  

 อบรม/สัมมนา   รณรงค์/ประชาสัมพันธ์   อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................. 
 

ค. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโครงการ (ร้อยละ 30 )  
ความสัมพันธ์ของโครงการ ผลการวิเคราะห์ คะแนน คะแนนที่ได ้

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ  
• แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี /

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี
ระยะที่ 2 (2561 - 2565) 
 

 

 
 สอดคล้อง 
    ด้านที่.......................................................... 
    มิติที่............................................................ 
    เป้าหมายที่.................................................. 
    เป้าประสงค์ที่.............................................. 
     - ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ที่........................................ 
 ไม่สอดคล้อง 

 
5 
 
 
 
 
 

0 

 

• แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี  สอดคล้อง 
    ด้านที่.......................................................... 
    มิติที่............................................................ 
    เป้าหมายที่.................................................. 
    เป้าประสงค์ที่.............................................. 
     - ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ที่.................................. 
 ไม่สอดคล้อง 

5 
 
 
 
 

0 

 

• ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 
2580) (6 ยุทธศาสตร์) 

 

 สอดคล้อง 
    ยุทธศาสตร์ดา้น......................................... 
    ประเด็นหลัก.............................................. 
    ประเด็นย่อย.............................................. 
 ไม่สอดคล้อง  

5 
 
 
 

0 

 

• แผนปฏิรูปประเทศ (11 ด้าน)  สอดคล้อง 
    ด้าน...................................................... 
    ประเด็นปฏิรูป......................................  
 ไม่สอดคล้อง  

5 
 
 

0 

 

 

 

แบบ วค.สยป. 
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ความสัมพันธ์ของโครงการ ผลการวิเคราะห์ คะแนน คะแนนที่ได ้

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(10 ยุทธศาสตร์) 

 

 สอดคล้อง 
    ยุทธศาสตรด์้าน......................................... 
    เป้าหมาย............................................... 
    ตัวชีว้ัด................................................... 
 ไม่สอดคล้อง 

5 
 
 
 

0 

 

• นโยบายของรัฐบาล/ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เร่ือง................................................................. 
........................................................................ 
......................................................................... 

5  

รวมคะแนน 30  

หมายเหตุ :- ผลรวมคะแนนต้องได้คะแนนอย่างต่ำ 10 คะแนน / หากคะแนนต่ำกว่า 10 จะไม่พิจารณาในหัวข้อ ง. 

ง. วิเคราะห์องค์ประกอบของโครงการ (ร้อยละ 70) 

ลำดับที ่ ประเด็นการวิเคราะห ์ ผลการวิเคราะห์ คะแนน คะแนนที่ได ้

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ 

1.1 ความจำเป็นพื้นฐานของโครงการ (พิจารณาจากสภาพ
ปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหาที่มีต่อประชาชน 
เมือง หรือองค์กร หรือความต้องการในการพัฒนาโดยต้องมีข้อมูลและ
หลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนซึ่งหากไม่ได้ดำเนินการจะก่อให้เกิดผล
เสียหายอย่างมากต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต) 

 มากที่สุด 
 มาก 
 น้อย 

3 
2 
1 
 

 

1.2 ความเร่งด่วนของโครงการ 
 (พิจารณาจากระดับความรุนแรงของสถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่จะ
เพิ่มขึ้น ณ สถานการณ์ขณะนั้น หากไม่ได้ดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดผล
เสียหายอย่างมากต่อประชาชนและการพัฒนากรุงเทพมหานคร และมี
วิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือวธิีการในการพัฒนาที่จะต้องดำเนินการ) 

 เร่งด่วนมาก 
 เร่งด่วน 
 รอได้ 

3 
2 
1 
 

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
(พิจารณาจากผลที่จะได้รับหรือผลกระทบในทางที่ดีทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมที่จะเกิดขึ้นกับกรุงเทพมหานคร ประชาชน สังคมหรือ
กลุ่มเป้าหมายภายหลังเสร็จสิ้นโครงการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ในแง่การสร้างมูลค่าเพิ่ม) 

หมายเหตุ :- ให้คะแนนได้ 1 ข้อเท่านั้น 
 

 ประชาชน 
 หน่วยงานในสังกัด กทม. 
 บุคลากรในสังกัด กทม. 

3 
2 
1 

 

 

รวมคะแนนข้อ 1 9  
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ลำดับ
ที่ 

ประเด็นการวิเคราะห ์ ผลการวิเคราะห์ คะแนน คะแนนที่ได ้

2. ด้านกายภาพ (ส่วนใหญ่เปน็โครงการประเภทก่อสร้าง (ขนาดใหญ่และเป็นโครงการต่อเนื่องหลายปี) 

2.1 ความพร้อมของสถานที่ดำเนินโครงการหรือที่ดิน 
(พิจารณาจากความพร้อมของสถานที่ว่ามีกระบวนการดำเนินงานเพื่อให้
ได้มาซ่ึงที่ดินดังกล่าว เช่น ขั้นตอนการขออนุญาตใช้ที่ดินจากหนว่ยงานอื่น 
รวมทั้งในส่วนของกฎหมาย ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้ที่มีสว่นเกี่ยวข้องอื่นๆ 
เช่น เส้นทางการเดินเรือคลองแสนแสบจำเป็นต้องขอความเห็นชอบจาก
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคมก่อน และมีมาตรการแก้ไขปัญหาดังกลา่ว 
หรือไม่ อยา่งไร) 

 มีความพร้อม 
 ไม่มีความพร้อม 

3 
0 

 
 
 

2.2 แบบและรายละเอียดประกอบ 
(โครงการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรือโครงการทางด้านวิศวกรรมจะต้อง
พิจารณาความสมบูรณ์ของแบบและรายละเอียดประกอบด้วยว่ามีครบถ้วน
หรือไม่ และต้องมีพร้อมที่จะดำเนินการ) 

 ครบถ้วน 
 ไม่ครบถ้วน 
 ไม่มี 

3 
2 
0 

 

รวมคะแนนข้อ 2 6  

3. ด้านสังคม 
3.1 โครงการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาหรือยกระดับ  ทาง

สังคม (พิจารณาจากประโยชน์ของการดำเนินงานโครงการ) 

 โดยตรง 
 โดยอ้อม 

3 
1 

 

3.2 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
(พิจารณาการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะชว่ยเป็นแรง
สนับสนุนและเพิ่มพูนผลกระทบทางบวกของโครงการ โดยจะพจิารณาหรือ
ให้ความสำคัญที่ประโยชน์ที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ได้รับเป็น
สำคัญ) 

 มาก 
 น้อย 
 ไม่มี 
 

3 
1 
0 

 

3.3 โครงการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมในเชิงลบ 
(ผลกระทบเชิงลบ เช่น สูญเสียงานที่เคยทำ สูญเสียที่ดิน บ้านเรือน บริการ
ทางสังคมที่เคยได้รับ และสูญเสียวิถกีารดำเนินชีวิต เป็นต้น) 

 ไม่มีผลกระทบ 
 มีผลกระทบในเชิงลบ 
 

3 
0 

 

รวมคะแนนข้อ 3 9  

4. ด้านเศรษฐกิจ (ส่วนใหญ่เปน็โครงการประเภทก่อสร้าง (ขนาดใหญ่หรือเป็นโครงการต่อเนื่องหลายปี) 
4.1 ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ 

• ผลประโยชน์ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน (พิจารณาว่าผลประโยชน์
หรือผลตอบแทนที่จะได้รับจะคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ดังนั้น 
หน่วยงานจะต้องจัดทำรายงานผลการวเิคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์แนบ
มาพร้อมโครงการเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย)  

 
 โดยตรง 
 โดยอ้อม 
 ไม่คุ้มค่า 

 
3 
2 
0 

 
 
 
 
 

4.2 ความเหมาะสมด้านการเงิน 
(พิจารณาวา่โครงการที่เสนอมีความคุ้มค่าทางการเงินหรือไม่ อาจดจูาก
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประมาณการรายได้ของ กทม.  ทั้งนี้ 
หน่วยงานจะต้องแสดงรายละเอยีดของมีแหล่งที่มาของเงิน มีการบริหาร
และการควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินโครงการตามกรอบ
ระยะเวลาของโครงการหรือไม่ อย่างไร) 

 มีแผนการเงินที่ชัดเจน   
 ไม่มีแผนการเบิกจ่ายเงิน 
 

3 
0 

 

รวมคะแนนข้อ 4 6  
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ลำดับ
ที่ 

ประเด็นการวิเคราะห ์ ผลการวิเคราะห์ คะแนน คะแนนที่ได ้

5. ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ส่วนใหญ่เป็นโครงการก่อสร้าง) 

5.1 โครงการที่เข้าข่ายต้องประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(พิจารณาจากรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEEE) /ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) และผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ทีห่น่วยงานเจ้าของ
โครงการต้องจัดทำ) 

 มีครบ 
 มีไม่ครบ 
 ไม่มี 

3 
2 
0 

 

5.2 โครงการทีไ่ม่เข้าข่ายต้องวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(หน่วยงานเจา้ของโครงการต้องมีการเสนอมาตรการป้องกันผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมก่อน/ระหว่าง/หลังดำเนินโครงการประกอบดว้ย เช่น มาตรการ
กำจัดฝุ่นละอองจากโครงการก่อสร้างประเภทต่าง ๆ ) 

 มีครบ 
 มีไม่ครบ 
 ไม่มี 

3 
2 
0 

 

คะแนนรวมข้อ 5 6  
6. ด้านการบริหารจัดการโครงการ (พิจารณาจากภาพรวมของโครงการ) 
6.1 กรณีหน่วยงานบริหารจัดการเอง 

(พิจารณาจากความพร้อมทั้งในเรื่องผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งอาจเป็นบุคคล
หรือหน่วยงาน งบประมาณดำเนินการ แผนการดำเนินงาน สถานที่ (ที่ดิน) 
กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น) 

(หากตอบข้อ 6.1 ไม่ต้องตอบข้อ 6.2) 

 มีความพร้อมมาก 
 มีความพร้อมปานกลาง 
 มีความพร้อมน้อย 

3 
2 
1 

 

6.2 กรณีจา้งบริหารจัดการ (ระบุวิธกีารดำเนินการว่าเป็นรูปแบบใด 
เช่น การร่วมทุน หรือการจ้างบริหาร เป็นต้น รูปแบบการบริหารจัดการ
โครงการมีการประเมินความคุ้มค่าหรือไม่ มีการจัดตั้งกลไกในการกำกับ
ดูแลการดำเนินงานของผู้ได้รับจ้างหรือไม่) 

 มีความพร้อมมาก 
 มีความพร้อมปานกลาง 
 มีความพร้อมน้อย 

3 
2 
1 

 

6.3 ระยะเวลาของโครงการ 
(ต้องระบุระยะเวลาดำเนินการทั้งหมด เวลาเร่ิมต้นและสิ้นสุดโครงการ) 

 มี 
 ไม่มี 

2 
0 

 

6.4 แผนปฏิบัติการโครงการ 
(พิจารณาขั้นตอนการดำเนินงาน โดยแสดงรายละเอียดกจิกรรมที่ต้องดำเนินการ
อย่างชัดเจนตามลำดับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการจนสิ้นสุดการดำเนินโครงการ)  

 ชัดเจน 
 ไม่ชัดเจน  

2 
0 
 

 

6.5 
 

การบริหารงบประมาณ 
(พิจารณาแหล่งที่มาของงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ หมวดรายจา่ย
งบประมาณ และรายละเอียดค่าใชจ้่ายของโครงการ กรณีโครงการต่อเนื่อง
งบประมาณครั้งแรกเร่ิมที่ปีงบประมาณใด ในปีต่อมา ก็ตอ้งระบุวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับแต่ละปีด้วย) 

 มีแผนการใช้จ่ายเงนิ  
 ไม่มี 

2 
0 
 

 

6.6 การติดตามประเมนิผลโครงการ 
(พิจารณาจากตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการที่สามารถวัดได้ทั้งระดับ
ผลผลิตและผลลัพธ์ ซ่ึงวิธกีารประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ
ตั้งแต่เร่ิมต้นจนสิ้นสุดโครงการ เช่น วธิกีารเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีในการ
ประมวลผล วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย และตัวชีว้ัดที่
กำหนด เป็นต้น เพื่อประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ประเภท
ต่าง ๆ )  
 

 ระบุวิธีการประเมินผล/
เครื่องมือที่ใช้ประเมินผล
ชัดเจน 

 ระบุวิธีการประเมินผล/
เครื่องมือที่ใช้ประเมินผล
ไม่ชัดเจน 

 ไม่ระบุวิธีการประเมินผล/
เครื่องมือที่ใช้ประเมินผล 

2 
 
 

1 
 
 

0 
 

 

รวมคะแนนข้อ 6 14  
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ลำดับ
ที่ 

ประเด็นการวิเคราะห ์ ผลการวิเคราะห์ คะแนน คะแนนที่ได ้

7. ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ 

7.1 การบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ 
(พิจารณาจากการแนวทางในการจัดการกับปัจจยัเส่ียงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะชว่ยใหก้ารดำเนินโครงการมีความราบรื่นมากขึ้น) 

 

 ดีมาก 
 ปานกลาง 
 น้อยมาก 

3 
2 
1 

 

คะแนนรวมข้อ 7 3  

รวมคะแนนข้อ 1 - 7 53  

เกณฑ์การให้คะแนน : หัวข้อ ง. วิเคราะห์องค์ประกอบของโครงการ ( ร้อยละ 70)   

 
              
 

  

ค่าคะแนน  10 – 20  คะแนน            เป็นโครงการที่ไม่มีความพร้อม 
ค่าคะแนน  20 – 30  คะแนน            เป็นโครงการที่ควรปรับปรุง (ในประเด็นใดบ้าง) 
ค่าคะแนน  30 – 40  คะแนน            เป็นโครงการที่มีความพร้อม 
ค่าคะแนน  40  คะแนนขึ้นไป            เป็นโครงการที่มีความพร้อมมาก 

  

 

สรุปผลการวิเคราะห์ฯ  :-  ประเด็นนำเสนอ ดังนี้ 
1. ความเป็นมาและสาระสำคัญของโครงการ 

    ◊ หัวข้อ ก และ หัวข้อ ข 
    ◊ วัตถุประสงค์ :  
    ◊ เป้าหมาย : 
    ◊ ระยะเวลาดำเนินงาน : ....ปี (พ.ศ. ....-....) 
    ◊ งบประมาณรวมทั้งสิ้น .............ล้านบาท 
2. ความสัมพันธ์ของโครงการ (ร้อยละ 30 ) (ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ)  

◊ เป็นโครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของแผน............................. 
3. หัวข้อวิเคราะห์ (70 คะแนน) (องค์ประกอบของโครงการข้อ 1 – 7 ตามประเภทของโครงการ) 
    ◊ เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ 
    ◊ ด้านกายภาพ 
    ◊ ด้านสังคม 
    ◊ ด้านเศรษฐกิจ 
    ◊ ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
    ◊ ด้านการบริหารจัดการโครงการ 
    ◊ ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ 

 

      53 

X คะแนนที่ได ้ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก   =       
70 
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4. ความเห็นของผู้วิเคราะห์ (ตามหัวข้อวิเคราะห์และค่าคะแนนที่ให้) 

    4.1 เห็นควรให้ (ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ) ดำเนินโครงการ............................................................... ................... 
         เนื่องจาก............................................................................................................................................ ............................. 
 
   4.2 เห็นควรให้ (ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ) พิจารณาปรับปรุงในประเด็น................................................ ............... 
 
   4.3 วิเคราะห์แล้วเห็นว่า..................................................................................................... ................................................... 

 
ฯลฯ 

 
 
 
 

ผู้วิเคราะห์.................................................................. 
        (...........................................................) 

ตำแหน่ง.................................................................... 
 

วัน/เดือน/ปี............................................................ 
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       เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. .... (แผนยุทธศาสตร์) 
     หน่วยงาน............................. 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดและหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ความเห็นและข้อสังเกต 

กระบวนการจัดทำ
แผน 

▪ มีคณะทำงานจัดทำแผนของหน่วยงาน 
▪ มีการประชุมคณะทำงานเพ่ือจัดทำแผน

หน่วยงาน 
▪ มีการเผยแพร่แผนของหน่วยงานผ่าน

ช่องทางต่างๆ  
 

3 
5 
 

3 

  

ข้อมูลสภาพทั่วไป
ของหน่วยงาน 

▪ ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหา
ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนัก ภารกิจ
ของหน่วยงาน โครงสร้างการบริหาร และ
ข้อมูลสถิติที่สำคัญโดยมีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูล เพ่ือชี้ให้เห็นศักยภาพ
ของหน่วยงาน  

▪ ข้อมูลเชิงสถิติที่สำคัญของหน่วยงาน และ
มีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลเพ่ือ
ชี้ให้เห็นศักยภาพ ของพ้ืนที่/หน่วยงาน 

▪ การนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่าน
มา (ข้อมูลและคำอธิบายที่แสดงถึงผลการ
ดำเนินงานในแต่ละปีที่ผ่านมาว่ามีการ
ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๕ ปี/แผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจำปี       
มากน้อยเพียงใด)  

3 
 
 
 
 
 

5 
 
 

5 

  

การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน การคาดการณ์สถานการณ์/
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต (ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำไปสู่การ
กำหนดเป้าหมายและโครงการของหน่วยงาน) 

- มีการจำแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายใน/ภายนอก  

- มีความสอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพของหน่วยงาน 

- มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับข้อมูล

 
 
 
 
 

3 
 

3 
 

5 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดและหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ความเห็นและข้อสังเกต 

ทั่วไป ตัวชี้วัดการพัฒนาหน่วยงาน และผล
การการวิเคราะห์ศักยภาพและประเด็นปัญหา
ในด้านต่างๆ  

ยุทธศาสตร์ 
๑. วิสัยทัศน ์

 
มีลักษณะแสดงสถานภาพที่หน่วยงานต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน 

- มีความกระชับเหมาะสมที่แสดงถึง
จุดเน้นหรือสิ่งที่ต้องการจะเป็นใน
อนาคตอย่างชัดเจน 

- มีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์
สภาวการณ์ ศักยภาพและโอกาสของ
พ้ืนที่ 

 
 
 
 
 

3 
 
 

๓ 

  

2. ประเด็น
ยุทธศาสตร์ (ด้าน) 

มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
เงื่อนไขเฉพาะของหน่วยงาน 

- ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

- ยุทธศาสตร์มีความเชื่อมโยง 
สอดคล้องกับการวิเคราะห์ SWOT 
และตอบสนองปัญหาหรือศักยภาพ
ของพ้ืนที่ 

- มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี 

 
 

3 
 

5 
 
 
 

5 

  

3. ประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อย 
(มิติ)  

มีความชัดเจน สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์/ด้าน และเงื่อนไขเฉพาะ
หน่วยงาน 

5   

4. เป้าประสงค์ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย /มิติ 
- แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์และค่า

เป้าหมายที่ต้องการบรรลุอย่างชัดเจน
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  

- มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับสภาพ
ปัญหาหรือศักยภาพของพ้ืนที่/
หน่วยงาน 

 
5 
 
 

5 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดและหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ความเห็นและข้อสังเกต 

5. ตัวชีว้ัดและค่า
เป้าหมายของแต่
ละเป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
▪ ตัวชี้วัด 

- มีความชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
เป้าประสงค ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย/มิติ 

- มีจำนวนตัวชี้วัดที่เหมาะสมและ
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณหรือ
คุณภาพ 
 

▪ ค่าเป้าหมาย 
- มีความสอดคล้องกับค่าฐาน (ข้อมูล

ในช่วงที่ผ่านมา) หรือค่า bench 
mark และแสดงถึงความก้าวหน้า
อย่างเหมาะสมในแต่ละปี 

 
 

3 
 
 

3 
 
 
 

5 
 
 
 
 

  

6. กลยุทธ์/ของแต่
ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อย 
(มิติ)  

มีการกำหนดกลยุทธ์/มาตรการของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย (มิติ) ที่สอดรับและ
สนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 

- กลยุทธ์/มาตรการหรือแนวทางการ
พัฒนามีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ นำไปสู่การบรรลุ
เป้าประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร ์

- สามารถบ่งชี้หรือแสดงให้เห็นถึงแนว
ทางการดำเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจน
เพ่ือนำไปสู่การกำหนดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 

3 
 
 
 

3 
 

  

7. โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่
สำคัญ (flagship)  

ความครอบคลุม ครบถ้วน และสมบูรณ์ของ
โครงการ 

- มีโครงการ/กิจกรรมครบถ้วนทุก
ประเด็นยุทธศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน 

- โครงการมีเนื้อหาสอดคล้องและ
ตอบสนองกลยุทธ์/มาตรการการ
พัฒนาในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย 

 
 

3 
 
 

3 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดและหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ความเห็นและข้อสังเกต 

- โครงการมีองค์ประกอบและ
รายละเอียดครบถ้วนตามรูปแบบ
มาตรฐานการเขียนโครงการของ
กรุงเทพมหานคร 

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท
เฉพาะด้าน 

5 
 
 
 

3 
 

คะแนนรวม 100   
 
 
 
 
     .................................................................หวัหน้ากลุ่มงาน 

     (................................................................) 

   
.................................................................ผู้อำนวยการกอง 

     (................................................................) 
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แบบฟอร์มการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ... 

 
 
 

ผลการดำเนินงานแต่ละด้าน 
 

ด้านที่  .................................................. 
 

  ผลการดำเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
จำนวนตัวชี้วัด ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงานหลัก บรรลุผล อยู่ระหว่าง ไม่บรรลุผล  
   ดำเนินการ   
      
      
      

                     รวมท้ังสิ้น 
 

    
คิดเป็นร้อยละ     

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านที่  .............................. กำหนดตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินงานหลักไว้จำนวน.......... ตัวชี้วัด หน่วยงานได้นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน.............ตัวชี้วัด คิด
เป็นร้อยละ .............................. 

(ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติม) 
นอกจากนี้หน่วยงานยังได้กำหนดตัวชี้วัดสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานครตามภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน .....  ตัวชี้วัด 
ดำเนินการได้บรรลุผล ...... ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ .................. 
 จำนวนตัวชี้วัด ผลการดำเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
สนับสนุนภารกิจ ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
ของหน่วยงาน/ บรรลุผล อยู่ระหว่าง ไม่บรรลุผล  

 นโยบายผู้บริหาร  ดำเนินการ   
      
      

                     รวมท้ังสิ้น 
 

    
คิดเป็นร้อยละ     

  
ภาพรวมการดำเนินงานด้านที่ ......... ประกอบด้วย ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักและ

ตัวชี้วัดสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมและครบถ้วนตาม
ภารกิจของกรุงเทพมหานครยิ่งขึ้น รวมทั้งสิ้น ......... ตัวชี้วัด  บรรลุผล ........ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อย
ละ ............... อยู่ระหว่างดำเนินการ ........ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ............ ไม่บรรลุผล ..................ตัวชี้วัด คิด
เป็นร้อยละ .................. และไม่ได้ดำเนินการ ................ ตัวชี้วัด  

 
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน  ปรากฏตาม สยป.02 

สยป.01 
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ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 

ด้านที่   ..................    ประกอบด้วย  ...... มิติ  ............ เป้าหมาย ...............  เป้าประสงค์  ...............  ตวัชี้วัดหลัก   

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ ..................  (มี ......... เป้าหมาย ............ เป้าประสงค์  ...........  ตัวชีว้ัด ........... โครงการ   รวมงบประมาณที่ได้รับ  ....................  บาท/งบประมาณที่ใช้ ....................  บาท) 
 เป้าหมายที่ ..............................................................................................................  (มี .............. เป้าประสงค์ .................... ตัวชี้วัด) 
 เป้าประสงค์ที่ ............................................................................................................................. ( มี ............. ตัวช้ีวัด) 
1)..................................................................... 
 
 
 
 

ร้อยละ..............  งบประมาณที่
ได้รับ................บาท 

 งบประมาณที่ใช้
................บาท

 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

/ 
ร้อยละ ............ 

(ผลการ
ดำเนินงาน
ปัจจุบัน) 

    

รวมตัวชี้วัดมิติที่ ...........   ทั้งสิ้น ............. ตัวชี้วัด       

มิติที่ ..................  (มี ......... เป้าหมาย ............ เป้าประสงค์  ...........  ตัวชีว้ัด ........... โครงการ   รวมงบประมาณที่ได้รับ  ....................  บาท/งบประมาณที่ใช้ ....................  บาท) 
 เป้าหมายที่ ..............................................................................................................  (มี .............. เป้าประสงค์ .................... ตัวชี้วัด) 
 เป้าประสงค์ที่ ............................................................................................................................. ( มี ............. ตัวช้ีวัด) 
1)..................................................................... 
 
 
 
 

จำนวน ........ระบบ   งบประมาณที่
ได้รับ................บาท 

 งบประมาณที่ใช้
................บาท

 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 / 
......... ระบบ 

(ผลการ
ดำเนินงาน
ปัจจุบัน) 

   

รวมตัวชี้วัดมิติที่ ...........   ทั้งสิ้น ............. ตัวชี้วัด       
รวมตัวชี้วัดด้านที่ ................. ทั้งสิ้น  ........... ตัวช้ีวัด       

 

สยป.02 
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ตัวช้ีวัดสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหาร กทม.  ประกอบด้วย  ................ มิติ  ................ เป้าหมาย  ............... เป้าประสงค์  ............... ตวัชี้วัด 

ตัวช้ีวัดสนับสนุน ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
มิติที่ ..................  (มี............ เป้าหมาย ............ เป้าประสงค์  ...........  ตัวชี้วัด ............... โครงการ) 
 เป้าหมายที่ ..............................................................................................................  (มี .............. เป้าประสงค์ .................... ตัวชี้วัด) 
 เป้าประสงค์ที่ ............................................................................................................................. ( มี ............. ตัวช้ีวัด) 
1)..................................................................... 
 
 
 
 

ร้อยละ.............. / 
ร้อยละ ............ 

(ผลการ
ดำเนินงาน
ปัจจุบัน) 

    

รวมตัวชี้วัดสนับสนุนมิติที่ ...........   ทั้งสิ้น ............. ตัวชี้วัด      
มิติที่ ..................  (มี............ เป้าหมาย ............ เป้าประสงค์  ...........  ตัวชี้วัด ............... โครงการ) 
 เป้าหมายที่ ..............................................................................................................  (มี .............. เป้าประสงค์ .................... ตัวชี้วัด) 
 เป้าประสงค์ที่ ............................................................................................................................. ( มี ............. ตัวช้ีวัด) 
1)..................................................................... 
 
 
 
 

จำนวน ........
ระบบ  

/ 
......... ระบบ 

(ผลการ
ดำเนินงาน
ปัจจุบัน) 

    

รวมตัวชี้วัดสนับสนุนมิติที่ ...........   ทั้งสิ้น ............. ตัวชี้วัด      

รวมตัวชี้วัดสนับสนุนด้านที่ ................. ทั้งสิ้น  ........... 
ตัวช้ีวัด 

30 4 1   
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สรุปวิเคราะห์ผลดำเนินการระดับด้าน (นำผลการดำเนินงานทุกมิติมาสรุปและวิเคราะห์เป็นภาพรวม 
ระดับด้าน ว่าดำเนินงานทุกมิติแล้วส่งผลต่อมหานคร............อย่างไร) 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... .......... 

  มิติที่ ............................... (สรุปภาพรวมของมิติว่าผลการดำเนินงานส่งผลต่อมิติอย่างไร) 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ............................... 

 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไปในระดับด้าน  

 มิติที ่.................................................................................. 

ปัญหาและอุปสรรค  
• บริหารจัดการ ..............................................................................................................  
• ด้านกฎหมาย  .............................................................................................................. 
• ด้านทรัพยากร...............................................................................................................  
• ด้านงบประมาณ........................................................................................................... 
• อ่ืน ๆ ...........................................................................................................................

  

ข้อเสนอแนะ   
• บริหารจัดการ .............................................................................................................. 
• ด้านกฎหมาย  ..............................................................................................................  
• ด้านทรัพยากร............................................................................................................... 
• ด้านงบประมาณ........................................................................................................... 
• อ่ืน ๆ .................................................................. .........................................................

  

คาดการณ์แนวโน้ม (แสดงให้เห็นไปในทางพัฒนาและปรับปรุง แนวทางประเด็นใหม่ๆ อาจมีความ
เสี่ยงใหม่ ๆ ที่จะทำให้สำเร็จหรือไม่ แนวโน้มของแนวทางการทำงาน) 

• บริหารจัดการ .............................................................................................................. 
• ด้านกฎหมาย  ..............................................................................................................  
• ด้านทรัพยากร............................................................................................................... 
• ด้านงบประมาณ.......................................................................................................... 
• อ่ืน ๆ ........................................................................................................................... 

สยป.03 
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แบบแสดงรายระเอียดตัวชี้วัดเจรจาตกลงเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี …. ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร 

หน่วยงาน .................................................... 
 

❑ ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563       ❑ ตัวช้ีวัดบูรณาการ       ❑ ตัวชี้วัดตามนโยบาย เชิงพื้นที่ ภารกิจเฉพาะ 
 

ด้าน..................................................... มิติ................................................................... (ตามแผนปฏิบัติราชการ กทม 2563 /แผนพัฒนา กทม. 20 ปี ระยะที่ 2) 
 

ตัวชี้วัดเจรจา เป้าหมาย นิยาม/วิธีคำนวณ การวัดผลการดำเนินงาน 
น้ำหนัก
คะแนน 

ชื่อตัวชี้วัด 

(ระดับของตัวชี้วัด (ผลผลิต/ผลลัพธ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานย้อนหลัง 

ปี............ 
ปี ............ 
ปี ............ 

 

นิยาม  : 
 
 
 
 
 
 

วิธีการคำนวณ  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดำเนินงานจำแนกตามช่วงเวลาการประเมิน 
 

ผลการดำเนินงานระยะ
ครึ่งปีงบประมาณ 

ผลการดำเนินงานระยะ 
สิ้นปีงบประมาณ 

ผลงานที่ได้ : 
 

ผลงานที่ได้ : 
 

 
 
 
เอกสารหลักฐาน :  
1. 
2. 
3. 
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 2. หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง 
 
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง หนังสือเลขท่ี ลงวันที่ หน่วยงาน 

1 การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 

ที่ กท 
1902/00745 

30 ต.ค.61 สำนักงบประมาณ 
กทม. 

2 การบรรจุโครงการยุทธศาสตร์
เข้าไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจำปี 

ที่ กท 0506/428 1 มี.ค.62 สำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล 

3 ขอความเห็นชอบเพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลงโครงการใน
แผนปกิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี 
พ.ศ. 2563 

ด่วนที่สุด ที่ กท 
0502/709 

18 เม.ย.62 สำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล 

4 แนวทางการวิเคราะห์โครงการ
เพ่ือพิจารณาบรรจุเพ่ิมเติมใน
แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี 
พ.ศ. 2563 

ที่ กท 0502/907 18 ก.ค.62 สำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล 

5 การบรรจุโครงการยุทธศาสตร์
เข้าไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจำปี 

ที่ กท 0504/372 21 ก.พ.63 สำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล 
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คณะทำงานดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 

ที่ปรึกษาคณะทำงาน 
1. ว่าที่ร้อยตรี บุญธรรม หุยประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
2. นางอณุสรา  ชื่นทรวง  รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
3. นายประสพ  พิมพโกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 

หัวหน้าคณะทำงาน 
นางสาวสุภาภรณ์  ธีระจันทร์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ 

 

คณะทำงาน  
1. นายบุญเยี่ยม  เหลาสะอาด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ 
2. นางขนิษฐา  ถมยาแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

      กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง 
3. นางน้ำเพชร    ฉันทะวิบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
      กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

4. นางสาวนรีรัตน์   คงมีศักดิ์สิริสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
     กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

5. นางสาวพรรษมล   สุนทรวิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

6. นางอัญชนา  จงรุ่งเรืองไสว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
      กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ 

7. นางประภาพรรณ   ตันติจันทโสภณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
      กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ 

8.  นางอภิรดี    ศรีวงษา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
      กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 

9.  นายรังส ี  ยนตรดิษฐถาวร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
      กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ 
 10. นางสาวณัฐชุดา   มงคลชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
      กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 11. นางสาวสุภารัตน์   ตั๊งสมบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
      กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ 
 12. นายองอาจ   ภิรมย์ปักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
      กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 13. นางสาวณัฐา   ธีระวุฒิศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
      กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง 
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 14. นายสมประสงค์   ทามณีวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
      กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

15. นางสาวอุษณา   มณีนวล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
      กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

16. นางสาวเดือนลดา   ปัญญาโชคชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
     กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 
17. นางสาวฟาริดา   ปานนพภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
     กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 
18. นายรัฐกร    ชนะวงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
 

เลขานุการคณะทำงาน 
นางปทิตตา  ศาสตรพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

      กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ 

(ตามคำสั่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ 118/2562 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562) 
 




