
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กองงานผู้ตรวจราชการ 

ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร



ก 
 

ค าน า 
 
  กรุงเทพมหานครได้ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาเมืองแบบระยะยาว ให้ครอบคลุมการด าเนินงาน 
ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการวางผังเมือง ด้านการโยธา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการท่องเที่ยวและ
ประวัติศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสวัสดิการสังคม ด้านการศึกษา ด้านประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ฯลฯ 
เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีโครงสร้างพื้นฐานและการบริการที ่ด ีเพื ่อ ให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดย
กรุงเทพมหานครได้จัดท าแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๕) แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 12 ปี (พ.ศ.2552-2563) และแผนยุทธศาสตร์ส าหรับรองรับภารกิจเฉพาะด้านอ่ืนๆ อีกหลาย
ประเภท เช่น แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร แผนแม่บทการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แผนพัฒนาข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร แผนรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน ฯลฯ ซึ่งแบ่งเป็น
หลายระดับและหลายภารกิจ แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การพัฒนากรุงเทพมหานครให้มีความเจริญก้าวหน้า
เป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยการบูรณาการภารกิจด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยมี “การตรวจ
ราชการ” เป็นกลไกควบคุมทิศทาง  การท างานด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครให้บรรลุผลส าเร็จไปสู่
จุดมุ่งหมายเดียวกันได้ 
  เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60 ของกองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานครขึ้น   
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการตามภารกิจของกรุงเทพมหานครให้บรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด โดยแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2560 กองงานผู้ตรวจราชการ ส านัก
ปลัด-กรุงเทพมหานคร ได้น าแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๕) แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 20  ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556-2560) แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - 
2560 และร่างแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี  พ.ศ. 2560  มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีครั้งนี้ อย่างไรก็ตามการที่จะผลักดันยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครและของ
หน่วยงานให้ประสบผลส าเร็จ จ าเป็นที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรุงเทพมหานครและการสนับสนุน
ปัจจัยในหลาย ๆ ด้านจากผู้บริหาร ด้วยเหตุนี้ กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร จึงหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕60    จะเป็นกุญแจส าคัญที่ใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจน
เป็นเอกสารส าคัญที่ใช้ในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณและการสนับสนุ นปัจจัยอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นจาก
ผู้บริหาร เพ่ือช่วยผลักดันพันธกิจ กลยุทธ์ โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครและของกองงานผู้ตรวจ
ราชการให้บรรลุผลส าเร็จต่อไป 
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สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 

วิสัยทัศน์ 

กองงานผู้ตรวจราชการเป็นองค์กรสนับสนุนการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของกองงานผู้ตรวจราชการด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา 

ประยุกต์ใช้ 
3.  ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 
4.  พัฒนาข้าราชการและบุคลากรของกองงานผู้ตรวจราชการให้มีความรู้ความสามารถและมี 

ความตื่นตัวในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและทันต่อสถานการณ์  
 

เป้าหมายของแผน 
  1. ด าเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575)  แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 พ.ศ. 2556 - 2561 แผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - 
2561 และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2561 ที่เกี่ยวข้อง โดยการน ากลยุทธ์ตัวชี้วัด โครงการ/
กิจกรรม ที่สอดคล้องไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งสิ้น 21 ตัวชี้วัด 23 กิจกรรม  
          2. ด าเนินการตามภารกิจที่เป็นงานประจ าของกองงานผู้ตรวจราชการ รวมทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด  
รวม 12 โครงการ/กิจกรรม 

3. ด าเนินการตามภารกิจที่เป็นงานประจ าของหน่วยงาน (มิติที่ 2-4) รวมทั้งสิ้น 11 ตัวชี้วัด   
รวม 11 โครงการ/กิจกรรม 
 
วัตถุประสงค์ของแผน 
  1. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 พ.ศ. 2556 – 2560 แผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2556-2560 และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2560 ตลอดจนนโยบายของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครให้ประสบผลส าเร็จ 
  2. เพ่ือให้กองงานผู้ตรวจราชการ มีกรอบทิศทางในการปฏิบัติราชการตามนโยบายของผู้บริหารและงาน
ตามภารกิจหลักของหน่วยงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
  3. เพื่อใช้เป็นกรอบในการเสนอของบประมาณ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
กองงานผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้อย่างมีประสิทธิผล 
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  กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย 4 ฝ่าย/กลุ่มงาน ซึ่งสามารถ
                                         
  - ฝ่ายอ านวยการตรวจราชการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการช่วยอ านวยการตรวจราชการ ร่วมตรวจ
ราชการ จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจราชการ ประสานงานด้านการตรวจราชการและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  - กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการร่วมตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการ 
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจราชการ จัดท าสรุปความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดแย้งและข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บริหารให้ประกอบการวินิจฉัยสั่งการ โดยประสานกับฝ่ายอ านวยการตรวจ
ราชการและประสานหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  - ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนและคู่มือการตรวจราชการ ศึกษา
และพัฒนาระบบการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์และประมวลรายงานผลการตรวจราชการและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
  - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานด้านเลขานุการ 
งานประชุม งานการเงิน งบประมาณ บัญชี และพัสดุ การควบคุมอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานอ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติหน้าอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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มาตรการและโครงการ 
 

ส่วนที่ 2 งานนโยบายและบริหารงานทั่วไปของหน่วยงาน 

นโยบายที่ 1 “สะอาด” CLEAN : บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด 

ภารกิจเร่งด่วน จัดตั้งศูนย์ฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear      BFC  

ด้านที่ 9 เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 มิติที่ 9.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เป้าประสงค์ที่ 9.2.1 พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลในแต่ละสายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
มาตรการและโครงการ 

 มาตรการที่ 9.2.1.2 พัฒนาคุณภาพของบุคลากรทุกสายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานและสมรรถนะ 
     วชิาชีพ 

9.2.1.2.1    กิจกรรมการส่งบุคลากรไปอบรมความรู้หลักสูตรต่าง ๆ 
 
    มิติที่ 9.6 การบริหารราชการและสภากรุงเทพมหานคร 
 เป้าประสงค์ที่ 9.6.1 สนับสนุนให้การบริหารราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรการและโครงการ 
 มาตรการที่ 9.6.1.1 ตรวจราชการติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

9.6.1.1.1   กิจกรรมจัดท ารายงานสรุปผลโครงการสัมมนาเพ่ือจัดท าร่างแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ 
      กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

9.6.1.1.2   กิจกรรมการจัดท าแผนการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
9.6.1.1.3 กิจกรรมการจัดท ารายงานผลการตรวจราชการฯ รอบที่ 1 
9.6.1.1.4 กิจกรรมจัดท ารายงานผลการตรวจราชการในภาพรวมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

(Annual Report) และรายงานผู้บริหาร 
9.6.1.1.5 กิจกรรมจัดท าคู่มือการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
9.6.1.1.6 กิจกรรมการจัดท าข้อมูลพื้นฐาน แผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตาม (Inspection Guideline)  

ของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 1 - 6  
9.6.1.1.7 กิจกรรมให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานตรวจราชการให้หน่วยรับตรวจของ

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 1 - 6 
9.6.1.1.8 กิจกรรมสนับสนุนการตรวจราชการ  
9.6.1.1.9 กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของผู้รับการตรวจที่มีต่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ  
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โครงการประจ าพื้นฐาน 
ประมาณการ 

๒๕๖๐ 
ส่วนราชการ 

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก
หน่วยงานกรุงเทพมหานคร  

1,963,400 กลุ่มงานช่วย
ผู้ตรวจ
ราชการ 

9.6.1.1 

โครงการสัมมนาเพ่ือจัดท าร่างแผนการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  

141,000 ฝ่ายวิเคราะห์
และประเมิน 
ผล 

9.6.1.1 

 
สรุปโครงการและงบประมาณ 

โครงการยุทธศาสตร์ (หมวด ๗) 

ล าดับ
ที ่

ชือ่โครงการ 
(ระบุหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) 

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/

อ่ืนๆ 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

 - ไม่มีโครงการ    
 
โครงการประจ าพื้นฐาน (หมวด ๗) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
(ระบุหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) 

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/

อ่ืนๆ 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (9.2.1.1.3) 

1,963,400 กทม. กลุ่มงานช่วย
ผู้ตรวจราชการ 

2 โครงการสัมมนาเพ่ือจัดท าร่างแผนการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(9.6.1.1.26) 

141,000 กทม. ฝ่ายวิเคราะห์
และประเมินผล 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,104,400 กทม.  
 
โครงการลงทุน (หมวด ๕) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
(ระบุหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) 

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/

อ่ืนๆ 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

 - ไม่มีโครงการ    
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กิจกรรมของหน่วยงาน (ไม่มีงบประมาณ) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม รหัสกิจกรรม 
ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมการส่งบุคลากรไปอบรมความรู้หลักสูตรต่างๆ 9.2.1.2.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
2 กิจกรรมจัดท ารายงานสรุปผลโครงการสัมมนาเพ่ือจัดท าร่าง

แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

9.6.1.1.1 ฝ่ายวิเคราะห์และ
ประเมินผล 

3 กิจกรรมการจัดท าแผนการตรวจราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

9.6.1.1.2 ฝ่ายวิเคราะห์และ
ประเมินผล 

4 กิจกรรมการจัดท ารายงานผลการตรวจราชการฯ รอบที่ 1 9.6.1.1.3 ฝ่ายวิเคราะห์และ
ประเมินผล 

5 จัดท ารายงานผลการตรวจราชการในภาพรวมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (Annual Report) และรายงาน
ผู้บริหาร 

9.6.1.1.4 ฝ่ายวิเคราะห์และ
ประเมินผล 

6 จัดท าคู่มือการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

9.6.1.1.5 ฝ่ายวิเคราะห์และ
ประเมินผล 

7 กิจกรรมการจัดท าข้อมูลพื้นฐาน แผนงาน/โครงการที่ตรวจ
ติดตาม (Inspection Guideline) ของเจ้าหน้าที่สนับสนุน
การตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 1 - 6 

9.6.1.1.6 กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจ
ราชการและฝ่าย
อ านวยการตรวจราชการ 

8 กิจกรรมให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงาน
ตรวจราชการให้หน่วยรับตรวจของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการ
ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 1 - 6 

9.6.1.1.7 กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจ
ราชการและฝ่าย
อ านวยการตรวจราชการ 

9 กิจกรรมสนับสนุนการตรวจราชการ  9.6.1.1.8 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
10 กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของผู้รับการตรวจที่มีต่อ

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ 
9.6.1.1.9 กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจ

ราชการและฝ่าย
อ านวยการตรวจราชการ 
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การน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
 

นโยบายที่ 1 “สะอาด” CLEAN : เมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด 
เป้าประสงค์ที่ 9.2.1 พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลในแต่ละสายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 

มาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด 

พัฒนาคุณภาพของบุคลากรทุกสายงานให้
สอดคล้องกับมาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพ (ม 
9.2.1.2) 
 

1. ร้อยละความส าเร็จในการส่งบุคลากรไป
อบรมความรู้หลักสูตรต่าง ๆ  และมีการ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรในกองงาน
ผู้ตรวจราชการ  
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)     
 
- กิจกรรมการส่งบุคลากรไปอบรมความรู้
หลักสูตรต่าง ๆ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
      ความส าเร็จในการส่งบุคลากรไปอบรมความรู้ 
หลักสูตรต่าง ๆ  หมายถึง  การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่กรุงเทพมหานครหรือ
หน่วยงานภายนอกจัดการฝึกอบรม 
      การถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรในองค์กร หมายถึง
การจัดท าสรุปรายงานผลจากการเข้าฝึกอบรมเสนอ
ผู้อ านวยการกองงานผู้ตรวจราชการ เพื่อสั่งการเวียนแจ้ง
ในส่วนราชการได้รับทราบ และบุคลากรที่เข้ารับการ
อบรมไม่น้อยกว่า 4 หลักสูตร ได้เผยแพร่ความรู้โดย
จัดการ  บรรยายให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับรู้เป็นการ
เฉพาะกิจหรือบรรยายในที่ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง
กองงานผู้ตรวจราชการ 
ค่าเป้าหมาย 
     ร้อยละ  100  
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มาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด 

  วิธีการค านวณ  
      ผลลัพธ ์ บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม 
ได้เผยแพร่ความรู้ด้วยการจัดบรรยายให้บุคลากรของกอง
งานผู้ตรวจราชการได้รับทราบ ไม่น้อยกว่า 
4 หลักสูตร  คิดเป็นร้อยละ  100 
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นโยบายที่ 1 “สะอาด” CLEAN : เมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด 
เป้าประสงค์ที่ 9.6.1 สนับสนุนให้การบริหารราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ตรวจราชการติดตามความก้าวหน้าและปัญหา
อุปสรรคของการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
(ม 9.6.1.1) 
 

2. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าโครงการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
การบริการของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร 
(กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ) 
 
- โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร  
(งบประมาณ 1,963,400.บาท) 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
     หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร หมายถึง ส านัก 
ส านักงาน การส ารวจความพึงพอใจ หมายถึง การทอด
แบบส ารวจ ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ส่วน  ดังนี้ 
     1. ความพึงพอใจต่อการรับบริการจาก 
หน่วยงานกรุงเทพมหานคร 
     2.  ความพึงพอใจด้านการปฏิบัติงานของ 
หน่วยงานกรุงเทพมหานคร 
     3.  ความพึงพอใจการจัดกิจกรรมของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานครโดยการสุ่มตัวอย่างจากผู้รับบริการ
หน่วยงานละ 250 ตัวอย่าง จ านวน  77 หน่วยงาน  
รวม 19,250 ตัวอย่าง/ครั้ง 
     ผลส าเร็จในการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร หมายถึง การด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงาน
กรุงเทพมหานครปีละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งจัดท ารายงานผล 
ส ารวจฯ จ านวน 2 ชุด (ครั้งละ 1 ชุด) และกองงานผู้ตรวจ
ราชการแจ้งผลการส ารวจฯ ให้ผู้ตรวจราชการและหน่วย 
รับตรวจน าไปใช้ประโยชน์ในการตรวจราชการและพัฒนา
งานต่อไป 
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มาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 100 
วิธีการค านวณ 
1. ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1  คิดเป็น 
ร้อยละ 40 
2. ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2  คิดเป็น 
ร้อยละ 40 
3. กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร น าเสนอผล
การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบหรือ
สั่งการ คิดเป็นร้อยละ 20 
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มาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ตรวจราชการติดตามความก้าวหน้าและปัญหา
อุปสรรคของการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
(ม 9.6.1.1) 
 

3. ความส าเร็จในการจัดท าแผนการตรวจ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล) 
 
  1) โครงการสัมมนาเพ่ือจัดท าร่างแผนการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 
(งบประมาณ  141,000 บาท) 
 
 2) กิจกรรมจัดท ารายงานสรุปผลโครงการ
สัมมนาเพ่ือจัดท าร่างแผนการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไม่ใช้งบประมาณ) 
 
 3) กิจกรรมการจัดท าแผนการตรวจราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
     แผนการตรวจราชการ หมายถึง แผนที่คณะผู้ตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานคร จัดท าข้ึนเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การตรวจราชการของปีถัดไป 
  
ค่าเป้าหมาย 

1. ด าเนินการจัดโครงการ ร้อยละ 100 
2. จัดท ารายงาน 1 เล่ม 
3. จัดท าแผนการตรวจราชการ 1 เล่ม 

วิธีการค านวณ 
1. ด าเนินการจัดโครงการตามที่ก าหนด 
2. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ และ

เสนอผู้บริหาร 
3. จัดท าแผนการตรวจราชการฉบับสมบูรณ์ ภายใน

เดือนกันยายน 2560 และเสนอผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
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มาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ตรวจราชการติดตามความก้าวหน้าและปัญหา
อุปสรรคของการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
(ม 9.6.1.1) 
 

4. รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานคร รอบที่ 1  
(ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล)   
 
- กิจกรรมการจัดท ารายงานผลการตรวจ 
ราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
รอบท่ี 1 (ไม่ใช้งบประมาณ) 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
      รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร หมายถึง รายงานผลการตรวจราชการ
แบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครตาม
แผนการตรวจราชการประจ าปีในภาพรวมทั้ง 6 เขตตรวจ
ราชการ เพื่อรายงานผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการในการพัฒนาการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่อไป เสนอให้ ป.กทม. ทราบหรือ
สั่งการ 
     รอบระยะเวลาการตรวจราชการ รอบที่ 1 ได้แก่ การ
ตรวจราชการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 
มีนาคม 2560 
ค่าเป้าหมาย  
     1 รายงาน 
วิธีการค านวณ 
     จัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของ
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร รอบที่ 1 จ านวน 1 เล่ม 
เสนอปลัดกรุงเทพมหานครเพ่ือทราบหรือสั่งการ ภายใน
เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 
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มาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ตรวจราชการติดตามความก้าวหน้าและปัญหา
อุปสรรคของการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
(ม 9.6.1.1) 
 

5. รายงานผลการตรวจราชการในภาพรวม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (Annual 
Report) (ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล)   
 
- กิจกรรมจัดท ารายงานผลการตรวจราชการ
ในภาพรวมประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 (Annual Report)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
      รายงานการตรวจราชการในภาพรวม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (Annaul Report) หมายถึง 
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการในภาพรวม 
ทั้ง 5 ประเภท ประกอบด้วย 

1) การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
2) การตรวจราชการเฉพาะพ้ืนที่ 
3) การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด “ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ” 
4) การตรวจราชการตามภารกิจเร่งด่วน ภารกิจ

ส าคัญ และเรื่องที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
5) การตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน รับฟัง

เหตุการณ์ และการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
หรือเรื่องส าคัญท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 

ค่าเป้าหมาย  
     1 รายงาน 
วิธีการค านวณ 
     รายงานการตรวจราชการในภาพรวม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  (Annaul Report) 1 เล่ม และ
เสนอปลัดกรุงเทพมหานครเพ่ือทราบหรือสั่งการ ภายใน
เดือนธันวาคม 2559 
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มาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ตรวจราชการติดตามความก้าวหน้าและปัญหา
อุปสรรคของการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
(ม 9.6.1.1) 
 

6. การจัดท าคู่มือการตรวจราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  
(ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล)   
 
- กิจกรรมจัดท าคู่มือการตรวจราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
      คู่มือการตรวจราชการ หมายถึง คู่มือส าหรับผู้ตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ในการเสริมสร้างความเข้าใจ
ที่เก่ียวข้องกับการตรวจราชการประเภทต่าง ๆ ระบบการ
ตรวจ วิธีการตรวจ กรอบระยะเวลาและการรายงานผลการ
ตรวจราชการ และใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน
ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ค่าเป้าหมาย  
     1 เล่ม 
 
วิธีการค านวณ 
     จัดท าคู่มือการตรวจราชการ จ านวน 1 เล่ม และเวียน
แจ้งผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจ
ราชการเพ่ือทราบ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 
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มาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ตรวจราชการติดตามความก้าวหน้าและปัญหา
อุปสรรคของการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
(ม 9.6.1.1) 
 

7. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าข้อมูล
พ้ืนฐาน แผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตาม 
(Inspection Guideline) ของเจ้าหน้าที่
สนับสนุนการตรวจราชการเขตตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร 1 - 6  
(กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการและ 
ฝ่ายอ านวยการตรวจราชการ) 
 
- กิจกรรมการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน แผนงาน/
โครงการที่ตรวจติดตาม (Inspection 
Guideline) ของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจ
ราชการ เขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  
1 – 6 (ไม่ใช้งบประมาณ) 
 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
      เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ  หมายถึง  
ข้าราชการกองงานผู้ตรวจราชการ (กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจ
ราชการและฝ่ายอ านวยการตรวจราชการ)  ซึ่งท าหน้าที่
เป็นผู้อ านวยความสะดวก และร่วมออกตรวจราชการกับ
ผู้ตรวจราชการ 
     ข้อมูลพื้นฐาน แผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตาม 
(Inspection Guideline) หมายถึง ข้อมูลพื้นฐานของเขต
ตรวจราชการ ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยรับตรวจ แผนงาน/
โครงการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการตรวจราชการและแบบ
รายงานการตรวจราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่
สนับสนุนการตรวจราชการจัดท าข้อมูลให้ผู้ตรวจราชการ
ก่อนการตรวจติดตามกับหน่วยรับตรวจอย่างน้อย 1 ชุด 
ต่อ 1 หน่วยรับการตรวจ 
       เขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 1 ประกอบด้วย
หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดส านักปลัด
กรุงเทพมหานครในกลุ่มภารกิจด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
และการพัฒนาเมือง ได้แก่ ส านักสิ่งแวดล้อม ส านักผังเมือง 
ส านักการโยธา กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัด
กรุงเทพมหานคร และส านักงานในเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ 
จ านวน 8 ส านักงานเขต ได้แก่ ส านักงานเขตธนบุรี  
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มาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด 

           เขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  2 ประกอบด้วย
หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพ 
มหานครในกลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และการสาธารณสุข 
ได้แก่ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ส านักอนามัย ส านัก
การแพทย์  สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ส านัก
ปลัดกรุงเทพมหานคร  กองการต่างประเทศ  ส านักปลัด
กรุงเทพมหานคร และส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ จ านวน 
10 ส านักงานเขต ได้แก่ ส านักงานเขตปทุมวัน ส านักงาน
เขตบางรัก ส านักงานเขตสาธร ส านักงานเขตบางคอแหลม 
ส านักงานเขตยานนาวา ส านักงานเขตคลองเตย ส านักงาน
เขตวัฒนา ส านักงานเขตพระโขนง ส านักงานเขตสวนหลวง 
และส านักงานเขตบางนา 
           เขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 3 ประกอบด้วย
หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพ 
มหานครในกลุ่มภารกิจด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ได้แก่ ส านักการระบายน้ า ส านักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ส านักงานตรวจสอบภายใน ส านักปลัด
กรุงเทพมหานคร และส านักงานเขต  กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 
จ านวน 9 ส านักงานเขต ได้แก่ ส านักงานเขตบางกะปิ 
ส านักงานเขตสะพานสูง ส านักงานเขตบึงกุ่ม ส านักงานเขต
คันนายาว  ส านักงานเขตลาดกระบัง  ส านักงานเขตมีนบุรี 
ส านักงานเขตหนองจอก   ส านักงานเขตคลองสามวา และ
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มาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ส านักงานเขตประเวศ   
        เขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 4 ประกอบด้วย
หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดส านักปลัด
กรุงเทพมหานครในกลุ่มภารกิจด้านการศึกษาและพัฒนา
สังคม ได้แก่ ส านักการศึกษา ส านักพัฒนาสังคม ส านัก
งบประมาณกรุงเทพมหานคร ส านักงานเลขานุการผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร กองกลาง ส านักปลัด
กรุงเทพมหานคร  และส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง 
จ านวน 9 ส านักงานเขต ได้แก่ ส านักงานเขตพระนคร 
ส านักงานเขตดุสิต ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ ส านักงานเขตดินแดง ส านักงาน
เขตห้วยขวาง ส านักงานเขตพญาไท ส านักงานเขตราชเทวี 
และส านักงานเขตวังทองหลาง 
         เขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 5 ประกอบด้วย
หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัด   ส านักปลัด
กรุงเทพมหานครในกลุ่มภารกิจด้านวัฒนธรรม การขนส่ง 
และการจัดระเบียบเมือง  ได้แก่ ส านักวัฒนธรรม กีฬาและ
การท่องเที่ยว ส านักการจราจรและขนส่ง ส านักเทศกิจ 
ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร กอง
ประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร และส านักงาน
เขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ จ านวน 7 ส านักงานเขต ได้แก่ 
ส านักงานเขตจตุจักร ส านักงานเขตบางซื่อ ส านักงานเขต
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มาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ลาดพร้าว ส านักงานเขตหลักสี่ ส านักงานเขตดอนเมือง 
ส านักงานเขตสายไหม และส านักงานเขตบางเขน 
         เขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 6 ประกอบด้วย
หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดส านักปลัด
กรุงเทพมหานครในกลุ่มภารกิจด้านการคลังและการบริหาร
บุคคล ได้แก่ ส านักการคลัง ส านักงาน ก.ก ส านักงาน
กฎหมายและคดี ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร ส านักงาน
ปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร   กอง
การเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร การพาณิชย์ของ
กรุงเทพมหานคร กองอ านวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร 
บริษัทกรุงเทพธนาคม จ ากัด และส านักงานเขตกลุ่มกรุงธน
ใต้ จ านวน 7 ส านักงานเขต ได้แก่ ส านักงานเขตภาษีเจริญ 
ส านักงานเขตบางแค ส านักงานเขตหนองแขม ส านักงานเขต
บางขุนเทียน ส านักงานเขตบางบอน ส านักงานเขตราษฎร์
บูรณะ  และส านักงานเขตทุ่งครุ 
 
ค่าเป้าหมาย 
     ร้อยละ  100  
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มาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ตรวจราชการติดตามความก้าวหน้าและปัญหา
อุปสรรคของการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
(ม 9.6.1.1) 
 

8. จ านวนครั้งในการให้ค าปรึกษา แนะน า 
ถ่ายทอดความรู้ ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการตรวจ
ราชการแก่หน่วยรับตรวจของเจ้าหน้าที่
สนับสนุนการตรวจราชการเขตตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร 1 - 6  
(กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการและ 
ฝ่ายอ านวยการตรวจราชการ) 
 
- กิจกรรมให้ค าปรึกษา แนะน า  ถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจราชการให้หน่วยรับ
ตรวจของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจ
ราชการเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  
1 - 6 (ไม่ใช้งบประมาณ) 
 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
      เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ  หมายถึง  
ข้าราชการกองงานผู้ตรวจราชการ (กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจ
ราชการและฝ่ายอ านวยการตรวจราชการ)  ซึ่งท าหน้าที่เป็น
ผู้อ านวยความสะดวก และร่วมออกตรวจราชการกับผู้ตรวจ
ราชการ 
       การให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ 
ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการตรวจราชการ หมายถึง เจ้าหน้าที่
สนับสนุนการตรวจราชการสามารถให้ค าปรึกษา  แนะน า  
พร้อมประสานข้อมูลการตรวจราชการ จนหน่วยรับการ
ตรวจมีความเข้าใจและรายงานข้อมูลการตรวจที่ผู้ตรวจ
ราชการต้องการได้อย่างถูกต้อง      
        เขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 1 ประกอบด้วย
หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดส านักปลัด-
กรุงเทพมหานครในกลุ่มภารกิจด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
และการพัฒนาเมือง ได้แก่ ส านักสิ่งแวดล้อม ส านักผัง
เมือง ส านักการโยธา กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัด-
กรุงเทพมหานคร และส านักงานในเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ 
จ านวน 8 ส านักงานเขต ได้แก่ ส านักงานเขตธนบุรี 
ส านักงานเขตคลองสาน ส านักงานเขตจอมทอง ส านักงาน
เขตบางกอกใหญ่ ส านักงานเขตบางกอกน้อย  
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มาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ส านักงานเขตบางพลัด ส านักงานเขตตลิ่งชัน และ
ส านักงานเขตทวีวัฒนา 
        เขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  2 ประกอบด้วย
หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดส านักปลัด
กรุงเทพมหานครในกลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และการ
สาธารณสุข ได้แก่ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ส านัก
อนามัย ส านักการแพทย์  สถาบันพัฒนาข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร  กองการ
ต่างประเทศ  ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร และส านักงานเขต
กลุ่มกรุงเทพใต้ จ านวน 10 ส านักงานเขต ได้แก่ ส านักงาน
เขตปทุมวัน ส านักงานเขตบางรัก ส านักงานเขตสาธร 
ส านักงานเขตบางคอแหลม ส านักงานเขตยานนาวา 
ส านักงานเขตคลองเตย ส านักงานเขตวัฒนา ส านักงานเขต
พระโขนง ส านักงานเขตสวนหลวง และ ส านักงานเขตบางนา 
           เขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 3 ประกอบด้วย
หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพ 
มหานครในกลุ่มภารกิจด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ได้แก่ ส านักการระบายน้ า ส านักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ส านักงานตรวจสอบภายใน ส านักปลัด
กรุงเทพมหานคร และส านักงานเขต  กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 
จ านวน 9 ส านักงานเขต ได้แก่ ส านักงานเขตบางกะปิ 
ส านักงานเขตสะพานสูง ส านักงานเขตบึงกุ่ม ส านักงานเขต
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มาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด 

คันนายาว  ส านักงานเขตลาดกระบัง  ส านักงานเขตมีนบุรี 
ส านักงานเขตหนองจอก   ส านักงานเขตคลองสามวา และ
ส านักงานเขตประเวศ   
      เขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 4 ประกอบด้วย
หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดส านักปลัด
กรุงเทพมหานครในกลุ่มภารกิจด้านการศึกษาและพัฒนา
สังคม ได้แก่ ส านักการศึกษา ส านักพัฒนาสังคม ส านัก
งบประมาณกรุงเทพมหานคร ส านักงานเลขานุการผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร กองกลาง ส านักปลัด
กรุงเทพมหานคร  และส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง 
จ านวน 9 ส านักงานเขต ได้แก่ ส านักงานเขตพระนคร 
ส านักงานเขตดุสิต ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ ส านักงานเขตดินแดง ส านักงาน
เขตห้วยขวาง ส านักงานเขตพญาไท ส านักงานเขตราชเทวี 
และส านักงานเขตวังทองหลาง 
         เขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 5 ประกอบด้วย
หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัด  ส านักปลัด
กรุงเทพมหานครในกลุ่มภารกิจด้านวัฒนธรรม การขนส่ง 
และการจัดระเบียบเมือง  ได้แก่ ส านักวัฒนธรรม กีฬาและ
การท่องเที่ยว ส านักการจราจรและขนส่ง ส านักเทศกิจ 
ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร กอง
ประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร และส านักงาน
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มาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ จ านวน 7 ส านักงานเขต ได้แก่ 
ส านักงานเขตจตุจักร ส านักงานเขตบางซื่อ ส านักงานเขต
ลาดพร้าว ส านักงานเขตหลักสี่ ส านักงานเขตดอนเมือง 
ส านักงานเขตสายไหม และส านักงานเขตบางเขน 
         เขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 6 ประกอบด้วย
หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดส านักปลัด
กรุงเทพมหานครในกลุ่มภารกิจด้านการคลังและการบริหาร
บุคคล ได้แก่ ส านักการคลัง ส านักงาน ก.ก ส านักงาน
กฎหมายและคดี ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร ส านักงาน
ปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร   กอง
การเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร การพาณิชย์ของ
กรุงเทพมหานคร กองอ านวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร 
บริษัทกรุงเทพธนาคม จ ากัด และส านักงานเขตกลุ่มกรุงธน
ใต้ จ านวน 7 ส านักงานเขต ได้แก่ ส านักงานเขตภาษีเจริญ 
ส านักงานเขตบางแค ส านักงานเขตหนองแขม ส านักงานเขต
บางขุนเทียน ส านักงานเขตบางบอน ส านักงานเขตราษฎร์
บูรณะ  และส านักงานเขตทุ่งครุ 
 
ค่าเป้าหมาย   ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/หน่วยรับตรวจในแต่ละ
เขตตรวจราชการ 
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มาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ตรวจราชการติดตามความก้าวหน้าและปัญหา
อุปสรรคของการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
(ม 9.6.1.1) 
 

9. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่
สนับสนุนการตรวจราชการที่มีต่อการสนับสนุน
และอ านวยความสะดวกให้กับงานการตรวจ
ราชการ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 
 
- กิจกรรมสนับสนุนการตรวจราชการ  
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
     การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับงานตรวจ
ราชการ  หมายถึง  การด าเนินการในเรื่อง 
ต่าง  ๆ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ซึ่งเกิดจากการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดในงาน 
ที่ได้รับมอบหมาย  ได้แก่ 
-  การให้บริการห้องประชุม 
-  การจัดท าใบลาประเภทต่าง  ๆ  
-  การให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง 
-  งานบันทึกข้อมูล 
-  การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 
-  การเวียนหนังสือ 
      ความส าเร็จในการสนับสนุนและอ านวย   ความ
สะดวกให้กับงานการตรวจราชการ หมายถึง  ความพึง
พอใจของผู้ตรวจราชการฯ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการ
ตรวจราชการที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป ร้อยละ  75  ความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ
ในระดับปานกลางถึงมากที่สุด 
 
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  75 
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มาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด 

วิธีการค านวณ 
     ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ตรวจราชการที่มีต่อการ
ให้บริการของฝ่ายบริหารงานทั่วไปไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ  75  ถือว่าการด าเนินการได้ตามเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 
=      จ านวนที่ระบุความพึงพอใจ  x 100                             
            จ านวนแบบสอบถามทั้งหมด    
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มาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ/กิจกรรม 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ตรวจราชการติดตามความก้าวหน้าและปัญหา
อุปสรรคของการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
(ม 9.6.1.1) 
 

10. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการตรวจ
ที่มีต่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ  
(ฝ่ายอ านวยการตรวจราชการ) 
 
- กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของผู้รับการ
ตรวจที่มีต่อเจ้าหน้าที่สนับสนุน 
การตรวจราชการ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
     ความพึงพอใจ  หมายถึง  ระดับความรู้สึกหรือความ
คิดเห็นที่ผู้รับการตรวจมีต่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจ
ราชการในระดับปานกลางถึงมากที่สุด 
     ผู้รับการตรวจ  หมายถึง  หน่วยงานและเจ้าหน้าที่  
ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานที่มีการตรวจราชการ 
     หน่วยงาน  หมายถึง  ส านัก  ส านักงาน  
ส่วนราชการในส านักปลัดกรุงเทพมหานคร และ 
ส านักงานเขต 
     เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ  หมายถึง  
ข้าราชการสังกัดฝ่ายอ านวยการตรวจราชการ   
และกลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการกองงานผู้ตรวจราชการ 
 
ค่าเป้าหมาย 
     ร้อยละ 80  
 
วิธีการค านวณ 
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับการตรวจที่มีต่อ             
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ 
 =    จ านวนที่ระบุความพึงพอใจ  x  100 
          จ านวนแบบสอบถามที่ได้รับคืน 
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มิติที่ ๒  ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 

ตัวช้ีวัด นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
 มิติที่ ๒.๑ ร้อยละความส าเร็จในการใช้จ่าย
งบประมาณ 
๑. รอ้ยละของความส าเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน 

ตามท่ี สงม. ก าหนด กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
(ก่อหนี้ผูกพัน) (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 

๒. ร้อยละของความส าเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวม 

ตามท่ี สงม. ก าหนด กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี           
(เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม) 
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 

๓. ร้อยละของเงินกันไว้เหลื่อมปี ตามท่ี สงม. ก าหนด กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  
(เงินกันไว้เหลื่อมปี) (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 

 มิติที่ ๒.๒ คะแนนของความส าเร็จในการ
จัดท างบการเงิน 
1. คะแนนของความส าเร็จของการจัดท างบ
การเงินทันเวลาและถูกต้อง 

ตามท่ี สนค. ก าหนด กิจกรรมการบันทึกรายการบัญชีและการจัดท างบการเงิน 
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 

2. คะแนนความส าเร็จของการจัดท ารายงาน
บัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ประจ าปี  2558 ทันเวลา
และถูกต้อง                          

ตามท่ี สนค. ก าหนด กิจกรรมการควบคุมและบันทึกบัญชีทรัพย์สิน 
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 

มิติที่ 2.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท า
ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน  

ตามท่ี สตน. ก าหนด กิจกรรมการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในของกองงานผู้ตรวจราชการ 
(ฝ่ายอ านวยการตรวจราชการ)  
 
 



29 
 

มิติที่ ๓ ด้านคุณภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

ตัวช้ีวัด นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
มิติที่ 3.1 ระดับความส าเร็จในการแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ 

ตามท่ีกองกลาง ก าหนด กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนของกองงาน
ผู้ตรวจราชการ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 
 
 

มิติที่ 3.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการให้บริการที่ดีที่สุด  (Best  Service) 

ตามท่ีส านักงาน ก.ก. ก าหนด โครงการระบบให้บริการที่ดีที่สุด  
(กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ) 
 
 

มิติที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามท่ีกองงานผู้ตรวจราชการก าหนด กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
บริการของกองงานผู้ตรวจราชการ  
(กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ) 
 
 

 



30 
 

มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์การ 
 

ตัวช้ีวัด นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
มิติที่ 4.1 ร้อยละของผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดของ
กรุงเทพมหานคร 

ตามท่ี  สกก. ก าหนด กิจกรรมการปฏิบัติงานตามแผน ปฏิบัติการสร้างราชการ 
ใสสะอาด (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 
 
 

มิติที่ 4.2 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work 
Life) 

ตามท่ี  สนอ. ก าหนด กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน  
(ฝ่ายอ านวยการตรวจราชการและฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ๓๑ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์) 
 
ตัวช้ีวัด  1 ร้อยละความส าเร็จในการส่งบุคลากรไปอบรมความรู้หลักสูตรต่าง ๆ  และมีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรในกองงานผู้ตรวจราชการ 
ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมการส่งบุคลากรไปอบรมความรู้หลักสูตรต่าง ๆ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน

ของขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความกา้วหน้า
โครงการ  
(ร้อยละ) 

        พ.ศ. 2559                                                             พ..ศ 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 

ขั้นที่ 1  ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่จัดฝกึอบรม  หรือ  
 หน่วยงานจัดกิจกรรมความรู้ด้านต่าง ๆ และเวยีนแจ้งหลักสูตร
การอบรมต่าง ๆ  ให้กับทุกฝ่ายทราบเพื่อสอบถามความ
ประสงค์ และหรือการพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดไปอบรม
ความรู้หลักสตูรตา่ง ๆ  ท่ีกรุงเทพมหานครจดัขึ้น  
  

 

20 
 

20 
 

            

 

ขั้นที่ 2   ตรวจสอบคุณสมบัติและรวบรวมรายชื่อเสนอ 
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาส่งรายชื่อไปยังหน่วยงาน  ผู้จัดการ-
ฝึกอบรม   

 

20 
 

40 
                   

 

ขั้นที่ 3   จัดท าทะเบียนรายชื่อผูผ้่านการอบรมในหลักสูตร 
ตา่งๆ ใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตาม  และด าเนินการเวียนแจ้ง
รายงานการฝึกอบรมให้ทราบ  
  

 

20 
 

60 
            

 

ขั้นที่ 4   จัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าความรู้มาถ่ายทอดให ้
กับบุคลากรในหน่วยงาน อย่างน้อย 4 หลักสตูร ได้เผยแพร ่
ความรู้โดยจัดบรรยายให้บุคลากรของ หน่วยงานได้รับรูเ้ป็น
เฉพาะกิจ หรือบรรยายในท่ีประชุมข้าราชการ และลูกจ้าง- 
กองงานผู้ตรวจราชการ  
 

 

40 
 

100 
            

 

รวม  4  ข้ันตอน  คิดเป็นร้อยละ  100 
 

 

100 
 

100 
            

 



          ๓๒ 
 

ตัวช้ีวัด 2  ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร 
ชื่อโครงการ   โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน

ของขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความกา้วหน้า
โครงการ  
(ร้อยละ) 

       พ.ศ. 2559                                                             พ..ศ 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 

              
ขั้นที่  1 จัดท าโครงการและน าเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร 
           ขออนุมัติโครงการ 

10 10  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

     
 

 

 

ขั้นที่ 2  จัดตั้งคณะกรรมการTOR และคณะกรรมการ
พิจารณาแบบสอบถาม 

 
20 

 
30 

  
 
 

 
      
 

 
 
 

 
 
 

 
 

      

 

ขั้นที่  3  ขออนุมัติเงินงวด และขออนุมัติจ้างท่ีปรึกษา    
 

20 
 

50 
   

 
 
    

 
 

       

 

ขั้นที่  4  ประชุมชี้แจงท าความเขา้ใจกับหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร 

 

10 
 

60 
            

 

ขั้นที่  5  ออกทอดแบบสอบถาม  เก็บรวบรวมแบบสอบถาม
และจัดท าคะแนน 

 

20  
  

80 
            

 

ขั้นที่  6  วิเคราะห์ภาพรวมและจดัท ารายงานสรุปเสนอ 
            ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

 

20 
 

100 
            

 

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเป็นร้อยละ  100 
 

100 
 

100 
   

 
 

 
 

 
  
     

       

  
 
   
 
       



          ๓๓ 
 

ตัวช้ีวัด 3 ความส าเร็จในการจัดท าแผนการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ชื่อโครงการ   โครงการสัมมนาเพ่ือจัดท าร่างแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (งบประมาณ  141,000 บาท)  
                      (ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน

ของขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความกา้วหน้า
โครงการ  
(ร้อยละ) 

       พ.ศ. 2559                                                             พ..ศ 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นที่ 1  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือก าหนด 
แนวทางการด าเนินการ 

10 10             

ขั้นที่ 2 จัดท าและขออนุมัติโครงการ  10 20  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

     
 

 

 

ขั้นที่ 3 ประสานวิทยากร และสถานที่ในการจัดสัมมนาฯ 
 

 

10 
 

 

30 
  

 
 

 
      
 

 
 
 

 
 
 

 
 

      

 

ขั้นที่ 4 ขออนุมัติเงินประจ างวด และคา่ใช้จ่าย 
 

10 
 

40 
   

 
 
    

 
 

       

 

ขั้นที่ 5 จัดท าค าสั่งผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหนา้ที่ 
           ปฏิบัติงานด าเนินการ จัดกิจกรรม    
 

 

30 
 

70 
            

 

ขัน้ที่ 6  ด าเนินการจัดกิจกรรม    
 

 

30 
 

100 
   

 
 

 
 

 
  
     

       

 

รวม  6  ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ  100 
 

100 
 

100 
            

 
 
 
 



          ๓๔ 
 

ตัวช้ีวัด 3 ความส าเร็จในการจัดท าแผนการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ชื่อกิจกรรม       กิจกรรมการจัดท ารายงานสรุปผลโครงการสัมมนาเพ่ือจัดท าร่างแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
                     (ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน

ของขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความกา้วหน้า
โครงการ  
(ร้อยละ) 

        พ.ศ. 2559                                                             พ..ศ 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 

              
ขั้นที่  1  ขั้นตอนการด าเนินการจัดโครงการสัมมนาฯ 20 20  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

     
 

 

 
ขั้นที่  2  ประเมินผลโครงการและจัดท ารายงานสรุปผล
โครงการให้ผู้บริหารทราบหรือสั่งการต่อไป 
 

 

80 
 

100 
            

 

รวม  4 ข้ันตอน  คิดเป็นร้อยละ  100 
 

100 
 

100 
   

 
 

 
 

 
  
     

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ๓๕ 
 

ตัวช้ีวัด 3 ความส าเร็จในการจัดท าแผนการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมการจัดท าแผนการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน

ของขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความกา้วหน้า
โครงการ  
(ร้อยละ) 

    พ.ศ. 2559                                             พ..ศ 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นที่ 1  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือก าหนด 
แนวทางการด าเนินการ 

              

 

 
 

10 

             
ขั้นตอนท่ี  1   แต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการรับผดิชอบการจัดท า
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี ้
             1. คณะท างานก าหนดแผนและติดตามประเมินผลการตรวจ
ราชการของกรุงเทพมหานคร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560   
             2. คณะกรรมการก าหนดแผนและตดิตามผลการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร             

10            

 

ขั้นตอนท่ี  2  คณะท างานก าหนดแผนและติดตามประเมินผลการตรวจ
ราชการของกรุงเทพมหานคร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
ด าเนินการยกร่างแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

 

15 
 

25 
            

ขั้นตอนท่ี  3 ผู้ตรวจราชการประจ าเขตตรวจราชการที่ 1-6 
ด าเนินการคดัเลือกโครงการ/กิจกรรมและพิจารณาประเด็นการตรวจ
ราชการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายมหานครที่รับผิดชอบ  เพื่อบรรจุใน
ร่างแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการฯ  (ฉบับสมบูรณ์)          

 

15 
 

40 
            

 

ขั้นตอนท่ี  4  น าเสนอร่างแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในที่ประชุมคณะ
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อซักซ้อมความเข้าใจกรอบแนว
ทางการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

20 
 

60 
            

   



          ๓๖ 
 

ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมการจัดท าแผนการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล) (ต่อ) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน

ของขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความกา้วหน้า
โครงการ  
(ร้อยละ) 

    พ.ศ. 2559                                             พ..ศ 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 

ขั้นตอนท่ี  5  น าเสนอร่างแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานครฯ  (ฉบับสมบรูณ)์ กับหน่วยรับการตรวจและผูเ้กี่ยวข้อง 
ในโครงการสมัมนาเพื่อจัดท าร่างแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

10 
 

70 
            

 

ขั้นตอนท่ี  6   คณะกรรมการก าหนดแผนและตดิตามผลการตรวจ
ราชการของกรุงเทพมหานคร  พิจารณาร่างแผนการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับสมบรูณ์)  

 

10 
 

80 
            

ขั้นตอนท่ี  7   น าเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให ้
ความเห็นชอบแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560           

 

10 
 

90 

            

 

ขั้นตอนท่ี  8   แจ้งแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ- 
กรุงเทพมหานคร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
น าเรียนผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  เจ้าหน้าทีส่นับสนุนการตรวจ
ราชการ  และหน่วยงานกรุงเทพมหานคร  
 

 
 

10 
 

100 
            

 

             รวม  8  ข้ันตอน  คิดเป็นร้อยละ  100 
 

100 100             

 
  

 
 
 



          ๓๗ 
 

ตัวช้ีวัด 4 รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร รอบท่ี 1 
ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมการจัดท ารายงานผลการตรวจราชการฯ รอบที่ 1 (ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม เนื้องาน
ของขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความกา้วหน้า
โครงการ  
(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นที่ 1  วางรูปแบบ แนวทางการจัดท ารายงานสรุปผล
การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจ าปี
2559  รอบที่ 1    
  

 

25 
 

25 
            

ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลผลการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการประจ าเขตตรวจราชการ แบบฟอร์ม รายงาน หรือ
เอกสารที่เก่ียวข้องกับการตรวจราชการ 

25 50             

ขั้นที่ 3 วิเคราะห์และสรุปผลภาพรวมการตรวจราชการ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคและข้อพจิารณาเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการ 
 

 

25 
 

75 
            

ขั้นที่ 4 จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจราชการฯ รอบที่ 1 
เพื่อรายงานผูบ้ริหารทราบหรือสั่งการ  

25 100             

 

รวม  4  ขัน้ตอน  คิดเป็นร้อยละ  100 
 

 

100 
 

100 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ๓๘ 
 

ตัวช้ีวัด 5 รายงานผลการตรวจราชการในภาพรวมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (Annual Report) 
ชื่อกิจกรรม    กิจกรรมจัดท ารายงานผลการตรวจราชการในภาพรวมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (Annual Report) (ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน

ของขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความกา้วหน้า
โครงการ  
(ร้อยละ) 

        พ.ศ. 2559                                                         พ..ศ 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดรูปแบบและแนวทางการจัดท า
รายงานสรุปผลการตรวจราชการในภาพรวม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (Annual Report) 

25 25             

ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลผลการตรวจราชการ ทั้ง 5 
ประเภท ได้แก่ บูรณาการ, เฉพาะพ้ืนที่, ผลการปฏิบัติ
ราชการฯ, ภารกิจเร่งด่วนฯ และการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงฯ 

25 50             

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์และสรุปผลภาพรวมการตรวจ
ราชการ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อพิจารณา
เสนอแนะของผู้ตรวจราชการ 

25 75             

ขั้นตอนที่ 4 จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจราชการใน
ภาพรวมฯ เสนอรายงานผู้บริหารเพื่อทราบและ
พิจารณา 

25 100             

 
รวม  5 ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ  100 

 

 
100 

 
100 

            

     
 
 
 
 
 



          ๓๙ 
 

ตัวช้ีวัด 6 การจัดท าคู่มือการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61 
ชื่อกิจกรรม    กิจกรรมจัดท าคู่มือการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน

ของขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความกา้วหน้า
โครงการ  
(ร้อยละ) 

        พ.ศ. 2559                                                         พ..ศ 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือก าหนด 
แนวทางการด าเนินการ 

10 10             

ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือการตรวจ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

15 25             

ขั้นตอนที่ 3 คณะท างานจัดท าคู่มือการตรวจราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดรูปแบบการ
จัดท าคู่มือฯ  

25 50             

ขั้นตอนที่ 4 คณะท างานจัดท าคู่มือการตรวจราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดท าคู่มือฯ 

25 75             

ขั้นตอนที่ 5 จัดส่งคู่มือการตรวจราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สนับสนุน 
การตรวจราชการ 

25 100             

 
รวม  6  ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ  100 

 

 
100 

 
100 

            

       
 
 
 
 
 



          ๔๐ 
 

ตัวช้ีวัด 7 ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าข้อมูลพื้นฐาน แผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตาม (Inspection Guideline) ของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ 
                    เขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 1 - 6 
ชื่อกิจกรรม    กิจกรรมการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน แผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตาม (Inspection Guideline) ของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ  
                 เขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 1 – 6 (ฝ่ายอ านวยการตรวจราชการและกลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน

ของขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความกา้วหน้า
โครงการ  
(ร้อยละ) 

        พ.ศ. 2559                                                         พ..ศ 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รอบท่ี 1 
ขั้นที่ 1 ประสานและรวบรวมข้อมูลการตรวจราชการ เช่น 
โครงการ/กิจกรรม ประเด็นการตรวจราชการ ฯลฯ จาก
หน่วยรับตรวจ 

 

 
20 

 

  
 20 

            

ขั้นที่ 2 ตรวจสอบข้อมูล รายละเอียด  หากมีข้อสงสัย   
หรือตอ้งการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ประสานหน่วยรับตรวจ และ
รวบรวมข้อมูลให้ผู้ตรวจราชการก่อนออกตรวจราชการ 

 

20 
 

40 
            

ขั้นที่ 3 ก าหนดนัดหมายวนั เวลา ที่ผู้ตรวจราชการจะไป 
ตรวจติดตามการปฏบิัติงาน ก่อนร่วมออกตรวจราชการ   

 

10 
 

50 
            

รอบท่ี 2 
ขั้นที่ 4 ประสานและรวบรวมข้อมูลการตรวจราชการ เช่น 
โครงการ/กิจกรรม ประเด็นการตรวจราชการ ฯลฯ จาก
หน่วยรับตรวจ 

 

 
20 

 

  
 70 

            

ขั้นที่ 5 ตรวจสอบข้อมูล รายละเอียด  หากมีข้อสงสัย   
หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ประสานหน่วยรับตรวจ และ
รวบรวมข้อมูลให้ผู้ตรวจราชการก่อนออกตรวจราชการ 

 

20 
 

90 
            

ขั้นที่ 6 ก าหนดนัดหมายวนั เวลา ที่ผู้ตรวจราชการจะไป 
ตรวจติดตามการปฏบิัติงาน ก่อนร่วมออกตรวจราชการ   

 

10 
 

100 
            

 

รวม  6 ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ  100 
 

 

100 
 

100 
            

     



          ๔๑ 
 

ตัวช้ีวัด 8 จ านวนครั้งในการใหค้ าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการตรวจราชการแก่หน่วยรับตรวจของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ 
เขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 1 - 6  

ชื่อกิจกรรม    กิจกรรมให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานตรวจราชการให้หน่วยรับตรวจของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ 
เขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 1 - 6 (ฝ่ายอ านวยการตรวจราชการและกลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน

ของขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความกา้วหน้า
โครงการ  
(ร้อยละ) 

        พ.ศ. 2559                                                         พ..ศ 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รอบท่ี 1 
ขั้นที่ 1  ประสานก าหนดนัดหมายวนั  เวลา  ทีผู่้ตรวจ
ราชการจะไปตรวจตดิตามการปฏิบัติงาน    
  

 
 

10 

 
 

10 

            

ขั้นที่ 2 ให้ค าอธิบาย ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับข้อมูลการ
ตรวจราชการ วัตถุประสงค์ในการตรวจ นิยามตัวชี้วัด ฯลฯ 

20 30             

ขั้นที่ 3 ตรวจข้อมูลรายละเอียด  ซึ่งได้รบัทราบจากเขต 
ตรวจราชการหลังจากร่วมออกตรวจ   

 

20 
 

50 
            

รอบท่ี 2 
ขั้นที่ 4  ประสานก าหนดนัดหมายวนั  เวลา  ทีผู่้ตรวจ
ราชการจะไปตรวจตดิตามการปฏิบัติงาน    
  

 

 
10 

 

 
60 

            

ขั้นที่ 5 ให้ค าอธิบาย ตอบข้อซักถามเก่ียวกับข้อมูลการ
ตรวจราชการ วัตถุประสงค์ในการตรวจ นิยามตัวชี้วัด ฯลฯ 

20 80             

ขั้นที่ 6 ตรวจข้อมูลรายละเอียด  ซึ่งได้รบัทราบจากเขต 
ตรวจราชการหลังจากร่วมออกตรวจ   

 

20 
 

100 
            

 

รวม  6  ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ  100 
 

 

100 
 

100 

            

     



          ๔๒ 
 

ตัวช้ีวัด 9 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการที่มีต่อการสนับสนุน 
และอ านวยความสะดวกให้กับงานการตรวจราชการ 

ชื่อกิจกรรม    กิจกรรมสนับสนุนการตรวจราชการ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน

ของขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความกา้วหน้า
โครงการ  
(ร้อยละ) 

        พ.ศ. 2559                                                         พ..ศ 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 

ขั้นที่ 1   ก าหนดขั้นตอนการให้บริการแตล่ะประเภท  ได้แก่  
การให้บริการห้อง ประชุมกองงานผู้ตรวจราชการ การจัดท า
ใบลาประเภทต่างๆ  การให้บริการ รถยนต์ส่วนกลาง 
กองงานผู้ตรวจราชการ การให้บริการงานด้านบนัทึกข้อมูล  
การให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการประเภทตา่งๆ  
(ค่ารักษาพยาบาล/คา่เล่าเรียนบุตร)  และการเวียนหนังสือ   

 

10 
 

 

10 
            

 

ขั้นที่ 2  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการ 
ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้แก่เจ้าหน้าทีผู่้เกี่ยวข้อง    

 

10 
 

20 
            

 

ขั้นที่ 3   เจ้าหน้าที่รับเร่ืองและเอกสารหลักฐานตา่ง ๆ  
ที่เก่ียวข้องจากผู้รับบริการมาด าเนินการและ ด าเนินการ 
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร/หลักฐานที่เก่ียวข้อง  
หรือตรวจสอบบัญชีควบคุมการให้บริการ   

 

20 
 

40 
            

 

ขั้นที่ 4  ให้บริการแก่ผู้รับบริการตามขั้นตอนที่ก าหนด  
  

 

20 
 

60 
            

 

ขั้นที่ 5   ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ 
ให้บริการ  โดยรายงานผลและน าข้อเสนอแนะจากการสรุปผล
ความพึงพอใจฯ น าเรียนให ้ ผู้บังคับบัญชาทราบ  เพื่อเป็น
แนวทางให้การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ   

 

40 
 

100 
            

 

รวม  5  ข้ันตอน  คิดเป็นร้อยละ  100 
 

 

100 
 

100 
            

 



          ๔๓ 
 

ตัวช้ีวัด 10 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการตรวจที่มีต่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ   
ชื่อกิจกรรม        กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของผู้รับการตรวจที่มีต่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ (ฝ่ายอ านวยการตรวจราชการ)        

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน

ของขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความกา้วหน้า
โครงการ  
(ร้อยละ) 

        พ.ศ. 2559                                                         พ..ศ 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 

              
ขั้นที่ 1  จัดเตรียมเคร่ืองมือที่ใช้ในการส ารวจ    
  

25 25  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

     
 

 

 

ขั้นที่ 2 การรวบรวมข้อมูลและจัดท าแบบส ารวจ 

 

25 
 

 

50 
  

 
 

 
      
 

 
 
 

 
 
 

 
 

      

 

ขั้นที่ 3 แจกแบบส ารวจให้กับหน่วยรบัการตรวจ 

 

25 
 

75 
            

 

ขั้นที่ 4 การสรุปผลการส ารวจและเสนอหัวหน้า 
          หน่วยงาน 

 

25 
 

100 
            

 

รวม  4  ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ  100 
 

100 
 

100 
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