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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) และแผนยุทธศาสตร์
ส าหรับรองรับภารกิจเฉพาะด้านอ่ืนๆ อีกหลายประเภท เช่น แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรุงเทพมหานคร แผนแม่บทการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาข้าราชการและบุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร แผนรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกรุงเทพมหานคร 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน ฯลฯ ซึ่งแบ่งเป็นหลายระดับและหลายภารกิจ แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน 
คือ การพัฒนากรุงเทพมหานครให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่ง ยืน ด้วยการบูรณาการ
ภารกิจด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยมี “การตรวจราชการ” เป็นกลไกควบคุมทิศทาง  การท างานด้าน
ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครให้บรรลุผลส าเร็จไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันได้  
  เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 ของกองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานครขึ้น   
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการตามภารกิจของกรุงเทพมหานครให้บรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด โดยแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ของกองงานผู้ตรวจราชการ         
ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้น าแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี         
พ.ศ. 2562 มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีครั้งนี้ อย่างไรก็ตามการที่จะผลักดัน
ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครและของหน่วยงานให้ประสบผลส าเร็จ จ าเป็นที่จะได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกรุงเทพมหานครและการสนับสนุนปัจจัยในหลาย ๆ ด้านจากผู้บริหาร ด้วยเหตุนี้ กองงานผู้ตรวจ
ราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 จะเป็นกุญแจ
ส าคัญที่ใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนเป็นเอกสารส าคัญที่ใช้ในการเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณและการสนับสนุนปัจจัยอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นจากผู้บริหาร เพ่ือช่วยผลักดันพันธกิจ กลยุทธ์ โครงการ และ
กิจกรรมต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครและของกองงานผู้ตรวจราชการให้บรรลุผลส าเร็จต่อไป 
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สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ของกองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

 

วิสัยทัศน์ 

กองงานผู้ตรวจราชการเป็นองค์กรสนับสนุนการตรวจราชการเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครไปสู่ผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
พันธกิจ 

1.  สนับสนุนระบบการท างานที่เป็นมาตรฐานและเป็นมืออาชีพด้านการสนับสนุนการตรวจราชการ 
2.  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการให้มีความรู้           

ความช านาญมากขึ้น 
 

เป้าหมายของแผน 
  1. ด าเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวข้อง โดยการน ากลยุทธ ์ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งสิ้น 16 ตวัชี้วัด 
19 โครงการ/กิจกรรม  

2. ด าเนินการตามภารกิจที่เป็นงานเชิงยุทธศาสตร์ของกองงานผู้ตรวจราชการ รวมทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด  
รวม 4 โครงการ/กิจกรรม 

3. ด าเนินการตามภารกิจที่เป็นงานประจ าของหน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด รวม 2 โครงการ/ 
กิจกรรม 
  4. ด าเนินการตามภารกิจที่เป็นงานจากการพิจารณาตกลงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รวมทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด รวม 2 โครงการ/กิจกรรม 

5. ด าเนินการตามภารกิจที่เป็นงานประจ าของหน่วยงาน (มิติที่ 2-4) รวมทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด   
รวม 11 โครงการ/กิจกรรม 
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วัตถุประสงค์ของแผน 
  1. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 
2575) แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2562 ตลอดจนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ประสบผลส าเร็จ 
  2. เพ่ือให้กองงานผู้ตรวจราชการ มีกรอบทิศทางในการปฏิบัติราชการตามนโยบายของผู้บริหาร
และงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
  3. เพื่อใช้เป็นกรอบในการเสนอของบประมาณ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
กองงานผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 
                         
  กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4 ฝ่าย/กลุ่มงาน ซึ่งสามารถ
                                         
  - ฝ่ายอ านวยการตรวจราชการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการช่วยอ านวยการตรวจราชการ       
ร่วมตรวจราชการ จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจราชการ ประสานงานด้านการตรวจราชการและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน     
ที่เก่ียวข้อง 
  - กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการร่วมตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการ 
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจราชการ จัดท าสรุปความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดแย้งและ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บริหารให้ประกอบการวินิจฉัยสั่งการ โดยประสานกับ     
ฝ่ายอ านวยการตรวจราชการและประสานหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  - ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนและคู่มือการตรวจราชการ 
ศึกษาและพัฒนาระบบการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์และประมวลรายงานผลการตรวจราชการ
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานด้าน
เลขานุการ งานประชุม งานการเงิน งบประมาณ บัญชี และพัสดุ การควบคุมอาคารสถานที่ และยานพาหนะ        
งานอ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติหน้าอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่จะด าเนินการให้บรรลุ 
ตัวชี้วัดจากการเจรจาตกลง 

1. ความส าเร็จในการสนับสนุนตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
2. ร้อยละความส าเร็จของการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน  

: ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ 

1. รอ้ยละความส าเร็จของการจัดท าแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
: ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80     

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการตรวจที่มีต่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ  
: ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 

3. ร้อยละความส าเร็จของการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร  
: ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 

4. ร้อยละความส าเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่
สนับสนุนการตรวจราชการในด้านการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร  
: ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม 
 
 

ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
  มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 

เป้าหมายที่ 7.2.1 กรุงเทพมหานครมีระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตาม 
  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 

เป้าประสงค์ ที่ 7.2.1.1 พัฒนาระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  
         ระยะ 20 ปี 

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
3 ร้อยละความส าเร็จของโครงการสัมมนาเพื่อจัดท าร่างแผนการตรวจราชการ

ของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 100 

มาตรการด าเนินการ 
 มาตรการ ที่ 7.2.1.1.4 พัฒนาระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
 

โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1 กิจกรรมการสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ (เจรจาตกลง) 
- ฝ่ายวิเคราะห์และ

ประเมินผล 
2 กิจกรรมสรุปผลการด าเนินการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการ

ให้บริการของหน่วยงาน ตามโครงการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานครใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา (เจรจาตกลง) 

- กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจ
ราชการ 

3 โครงการสัมมนาเพ่ือจัดท าร่างแผนการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (ยุทธศาสตร์) 

145,200 ฝ่ายวิเคราะห์และ
ประเมินผล 

4 กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของผู้รับการตรวจที่มีต่อ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ (ยุทธศาสตร์)   

- ฝ่ายอ านวยการตรวจ
ราชการ 
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เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   และเป็นที่เชื่อม่ันของประชาชน 

เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ 
         ที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 ความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมือ

อาชีพ 
ร้อยละ 40 

มาตรการด าเนินการ 
มาตรการที่ 7.3.1.1.๑  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการ 

         ให้บริการในแต่ละสายงานให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพและสอดคล้องกับการ 
         เป็นมหานครแห่งเอเชีย 

โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1 โครงการฝึกอบรมและดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

พัฒนาการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร  
(ยุทธศาสตร์)   

242,200 ฝ่ายอ านวยการ 
ตรวจราชการ 

 

มาตรการที่ 7.3.1.1.๑  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการ 
         ให้บริการในแต่ละสายงานให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพและสอดคล้องกับการ 
         เป็นมหานครแห่งเอเชีย 

โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจราชการกรุงเทพ 

มหานครและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการใน
ด้านการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร  
(ยุทธศาสตร์)   

518,800 ฝ่ายอ านวยการ 
ตรวจราชการ 
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สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนตัวช้ีวัดเจรจาตกลงและเชิงยุทธศาสตร์  
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

(ระบุหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/อ่ืนๆ 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมการสนับสนุนการตรวจราชการแบบ 
บูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

- - ฝ่ายวิเคราะห์
และประเมินผล 

2 กิจกรรมสรุปผลการด าเนินการปรับปรุง/พัฒนา
คุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน ตาม
โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จากหน่วยงานกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 

- - กลุ่มงานช่วย
ผู้ตรวจราชการ 

3 โครงการสัมมนาเพ่ือจัดท าร่างแผนการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

145,200 กทม. ฝ่ายวิเคราะห์
และประเมินผล 

4 กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของผู้รับการตรวจ
ที่มีต่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ   

- - ฝ่ายอ านวยการ 
ตรวจราชการ 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจราชการกรุงเทพ 
มหานครและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ
ในด้านการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร 

518,800 กทม. ฝ่ายอ านวยการ 
ตรวจราชการ 

6 โครงการฝึกอบรมและดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและพัฒนาการตรวจราชการของ
กรุงเทพมหานคร 

242,200 กทม. ฝ่ายอ านวยการ 
ตรวจราชการ 

รวม 906,200 บาท 
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โครงการ/กิจกรรมประจ าพื้นฐาน  
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

(ระบุหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/อ่ืนๆ 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมการจัดท ารายงานผลการตรวจราชการ     
ในภาพรวมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(Annual Report) 

- - ฝ่ายวิเคราะห์
และประเมินผล 

2 โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร  

2,003,400 กทม. กลุ่มงานช่วย
ผู้ตรวจราชการ 

รวม 2,003,400 บาท 
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การน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2  

มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
 

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์ 
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติ ที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 
เป้าประสงค์ ที่ 7.2.1.1 พัฒนาระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาระบบการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ 
(ม 7.2.1.1.4) 
 

1. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
     ร่างแผนการตรวจราชการ หมายถึง ร่างแผนการตรวจ
ราชการทีค่ณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครจัดท าข้ึน เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการตรวจราชการของปีถัดไป 
 
เป้าหมาย ร้อยละ 80 
 
วิธีการค านวณ 
1. ด าเนินการจัดโครงการตามที่ก าหนด (ร้อยละ 30) 
2. จัดท ารายงานฯ เสนอผู้บริหาร (ร้อยละ 30) 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจร้อยละ 80   
(ร้อยละ 40) 
 
 

โครงการสัมมนาเพ่ือ
จัดท าร่างแผนการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจ
ราชการ
กรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
: งบประมาณ  
145,200 บาท   
(งบด าเนินการ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับ
การตรวจที่มีต่อเจ้าหน้าที่สนับสนุน
การตรวจราชการ   
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
     ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกหรือความคิดเห็น
ที่ผู้รับการตรวจมีต่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการใน
ระดับปานกลางถึงมากที่สุด 
     ผู้รับการตรวจ หมายถึง หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานที่รับการตรวจราชการ 
     หน่วยงาน หมายถึง ส านัก ส านักงาน ส่วนราชการในส านัก
ปลัดกรุงเทพมหานคร และส านักงานเขต 
     เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ  หมายถึง  
ข้าราชการสังกัดฝ่ายอ านวยการตรวจราชการ และกลุ่มงาน
ช่วยผู้ตรวจราชการกองงานผู้ตรวจราชการ     
     แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์ (Google Forms) 
เป็นการน าแนวคิด ส านักงานไร้กระดาษ (Paperless 
Office) คือ การลดจ านวนการใช้กระดาษลงโดยน าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเก็บ/บันทึก/ประมวลผลข้อมูล  
เพ่ือประหยัดทรัพยากร 
 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
 
 
 
 

- กิจกรรมส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับการ
ตรวจที่มีต่อเจ้าหน้าที่
สนับสนุนการตรวจ
ราชการ  
:         ประมาณ 
(ฝ่ายอ านวยการตรวจ
ราชการ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

วิธีการค านวณ 
1. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์ (Google Forms) 
เผยแพร่ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน เช่น 
Website, Line, Facebook เป็นต้น และเผยแพร่
แบบสอบถามให้ผู้รับบริการ (ร้อยละ 50) 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจร้อยละ 80  
(ร้อยละ 50) 
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มิติ ที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน 
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและ 

         เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและ
คุณภาพการให้บริการในแต่ละ
สายงานให้มุ่งสู่ความเป็นมือ
อาชีพและสอดคล้องกับการเป็น
มหานครแห่งเอเชีย    
(ม 7.3.1.1.1) 
 

3. ร้อยละความส าเร็จของการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและพัฒนาการตรวจ
ราชการของกรุงเทพมหานคร 

นิยาม/ค าอธิบาย 
      การเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการตรวจราชการของ
กรุงเทพมหานคร หมายถึง การด าเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการตรวจราชการของ
กรุงเทพมหานคร โดยการฝึกอบรมและดูงานของผู้ตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจ
ราชการ 
 
เป้าหมาย ร้อยละ 80 
 
วิธีการค านวณ 
1. ด าเนินการจัดโครงการตามที่ก าหนด (ร้อยละ 30) 
2. จัดท ารายงานฯ เสนอผู้บริหาร(ร้อยละ 30) 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจร้อยละ 80  
(ร้อยละ 40) 
 
 
 
 

- โครงการฝึกอบรม 
และดูงานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาการตรวจ
ราชการของ
กรุงเทพมหานคร 
(242,200.- บาท)  
 
ฝ่ายอ านวยการตรวจ 
ราชการ 
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มิติ ที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน 
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและ 

         เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

สรรหา คัดเลือกและพัฒนา
บุคลากรที่มีความเหมาะสมกับ
งานและมีศักยภาพสูง 
(ม 7.3.1.1.5) 
 

4. ร้อยละความส าเร็จของการ
พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่
สนับสนุนการตรวจราชการในด้าน
การตรวจราชการของ
กรุงเทพมหานคร 

นิยาม/ค าอธิบาย 
      การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครและ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการในด้านการตรวจราชการ
ของกรุงเทพมหานคร หมายถึง การด าเนินโครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการใน
ด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจราชการของ
กรุงเทพมหานคร โดยการจัดอบรมให้กับผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ 
 
เป้าหมาย ร้อยละ 80 
 
วิธีการค านวณ 
1. ด าเนินการจัดโครงการตามที่ก าหนด (ร้อยละ 30) 
2. จัดท ารายงานฯ เสนอผู้บริหาร (ร้อยละ 30) 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจร้อยละ 80 และผ่าน
แบบทดสอบตามเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 80 (ร้อยละ 40) 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ตรวจ
ราชการกรุงเทพ 
มหานครและเจ้าหน้าที่
สนับสนุนการตรวจ
ราชการในด้านการ
ตรวจราชการของ
กรุงเทพมหานคร 
(518,800.-  าท) 
 
ฝ่ายอ านวยการตรวจ 
ราชการ 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2  

มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
 

ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจ า 
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติ ที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 
เป้าประสงค์ ที่ 7.2.1.1 พัฒนาระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาระบบการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ 
(ม 7.2.1.1.4) 
 

1. รายงานผลการตรวจราชการ 
ในภาพรวมประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (Annual Report) 
(ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล) 

นิยาม/ค าอธิบาย 
      รายงานการตรวจราชการในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 (Annaul Report) หมายถึง รายงานผลการตรวจ - 
ราชการของผู้ตรวจราชการในภาพรวม ทั้ง 5 ประเภท 
ประกอบด้วย 

1) การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
2) การตรวจราชการเฉพาะพ้ืนที่ 
3) การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด  

“ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ” 
4) การตรวจราชการตามภารกิจเร่งด่วน ภารกิจส าคัญ  

และเรื่องที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
5) การตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน รับฟังเหตุการณ์  

และการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน หรือเรื่องส าคัญที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

- กิจกรรมการจัดท า
รายงานผลการตรวจ
ราชการในภาพรวม
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (Annual 
Report)  
:                
 
ฝ่ายวิเคราะห์และ
ประเมินผล 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  ค่าเป้าหมาย  รายงาน 1 เล่ม 
 
วิธีการค านวณ 
รายงานการตรวจราชการในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 (Annaul Report) จ านวน 1 เล่ม และเสนอ 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือเห็นชอบ 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 2. ร้อยละความส าเร็จของการ
จัดท าโครงการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
บริการของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร 

นิยาม/ค าอธิบาย 
     หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร หมายถึง ส านัก/ส านักงาน/
ส่วนราชการในส านักปลัดกรุงเทพมหานคร  
     การส ารวจความพงึพอใจ หมายถึง การทอดแบบส ารวจ ซึง่
ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 
3. ความพึงพอใจด้านการบริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
4. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
5. ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานดา้นการแก้ไขปญัหาต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน 
6. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเสริมสร้างและพฒันาของ
หน่วยงาน 
      โดยการสุ่มตัวอย่างจากผูร้ับบริการหน่วยงานละ 250 ตัวอย่าง 
จ านวน  77 หน่วยงาน รวม 19,250 ตัวอย่าง/ครั้ง 
     ผลส าเร็จในการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงาน
ของกรุงเทพมหานคร หมายถึง การด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการหน่วยงานกรุงเทพมหานครปีละ 2 คร้ัง พร้อมทั้ง
จัดท ารายงานผล ส ารวจฯ จ านวน 2 ชุด (คร้ังละ 1 ชุด) และกอง
งานผู้ตรวจราชการแจ้งผลการส ารวจฯให้ผู้ตรวจราชการและหน่วยรับ
ตรวจน าไปใชป้ระโยชน์ในการตรวจราชการและพฒันางานต่อไป 
 
 
 

- โครงการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับ 
บริการจากหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร  
: งบประมาณ 
2,003,400.-บาท 
  
 
กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจ
ราชการ 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  วิธีการค านวณ 
1. ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1  คิดเป็นร้อยละ 40 
2. ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงาน
ของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 40 
3. กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  น าเสนอผลการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบหรือสั่งการ 
คิดเป็นร้อยละ 20 
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ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 
ด้านที่   7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่   7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 
เป้าหมายที่  7.2.1 กรุงเทพมหานครมีระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
เป้าประสงค์ที่  7.2.1.1 พัฒนาระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
มาตรการที่  7.2.1.1.4 พัฒนาระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
1. ความส าเร็จในการ
สนับสนุนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ร้อยละ 80 นิยาม/ค าอธิบาย 
     การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
หมายถึง การตรวจราชการในประเด็นที่
ก าหนด โดยการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในประเด็นนั้น ๆ  
    มุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ผลการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุง
การด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถเป็นข้อมูล
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาระบบการ
ตรวจราชการแบบ
บูรณาการ 
(ม 7.2.1.1.4) 
 

- กิจกรรมสนับสนุนการ
ตรวจราชการแบบบูรณา
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ประเด็น “การบริหาร
จัดการขยะ”  
:                

ฝ่ายวิเคราะห์และ
ประเมินผล 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
วิธีการค านวณ 
    1. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าประเด็น
การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น “การบริหารจัดการ
ขยะ” ร่วมกับผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(ร้อยละ 30) 
    2. หัวหน้าเขตตรวจราชการ 1-6 
เห็นชอบรายงานผลการตรวจราชการแบบ
บูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น “การ
บริหารจัดการขยะ” รายเขตตรวจราชการ 
(ร้อยละ 30) 
    3. คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
เห็นชอบรายงานผลการตรวจราชการแบบ
บูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น  
“การบริหารจัดการขยะ” ในภาพรวม 
(ร้อยละ 40) 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
2. ร้อยละความส าเร็จ
ของการปรับปรุง/พัฒนา
คุณภาพการให้บริการ
ของหน่วยงาน  

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
      การปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ หมายถึง การปรับปรงุหรือ
พัฒนาการให้บริการตามประเดน็แบบสอบถาม 
โครงการ “ส ารวจความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร” ในปีงบประมาณที่ผา่นมา 
ในประเด็นที่หนว่ยงานมีผลคะแนนเฉลี่ยน้อย
ที่สุด 2 อันดับสุดทา้ย โดยหนว่ยงานมีการ
ด าเนินการอย่างน้อย 1 ประเดน็ 
     หน่วยงาน หมายถึง ส านัก ส านักงาน
เขต และส่วนราชการในสังกัดส านักปลัด
กรุงเทพมหานคร 
วิธีการค านวณ 
1. สรุปประเด็นการปรับปรุง/พัฒนา
คุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน และ
เวียนแจ้งให้หน่วยงานด าเนินการ 
(ร้อยละ 50) 
2. ติดตามและรวบรวมข้อมูล เพื่อสรุปผล
การด าเนินการของหน่วยงาน และน าเสนอ
คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  
(ร้อยละ 50) 

พัฒนาระบบการ
ตรวจราชการแบบ
บูรณาการ 
(ม 7.2.1.1.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมสรุปผลการ
ด าเนินการปรับปรุง/
พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการของหน่วยงาน 
ตามโครงการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจาก
หน่วยงาน
กรุงเทพมหานครใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
: ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจ
ราชการ 
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มิติที่ ๒  ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 

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

ตามท่ี สนค. ก าหนด 1. กิจกรรมการบันทึกรายการบัญชีและการจัดท า 
งบการเงิน 
2. กิจกรรมการควบคุมและบันทึกบัญชีทรัพย์สิน 
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 

มิติที่ 2.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท า
ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน  

ตามท่ี สตน. ก าหนด กิจกรรมการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในของกองงานผู้ตรวจราชการ 
(ฝ่ายอ านวยการตรวจราชการ)  
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มิติที่ ๓ ด้านคุณภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

ตัวช้ีวัด นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
มิติที่ 3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 

ตามท่ีส านักงาน ก.ก. ก าหนด กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน  
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 
 
 

มิติที่ 3.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) 

ตามท่ีส านักงาน ก.ก. ก าหนด โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) 
(ฝ่ายอ านวยการตรวจราชการ) 
 
 

มิติที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามท่ีกองงานผู้ตรวจราชการก าหนด กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
บริการของกองงานผู้ตรวจราชการ  
(กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ) 
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มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์การ 
 

ตัวช้ีวัด นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
มิติที่ 4.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามมาตรการเสรมิสร้าง 
ธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ตามท่ี  สกก. และสตน. ก าหนด กิจกรรมการปฏิบัติงานตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
เพ่ือพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 
 
 

มิติที่ 4.2 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work 
Life) 
    4.2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงาน 
    4.2.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
สร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน 

ตามท่ี สนอ. ก าหนด กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน 
- กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน (กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจ
ราชการ) 

- กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน 
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 

 
 
 
 
 
 
 



          ๒๖ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์) 
 
ตัวช้ีวัดเจรจาตกลง 1  ความส าเร็จในการสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ชื่อกิจกรรม    กิจกรรมสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น “การบริหารจัดการขยะ” (ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน

ของขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความกา้วหน้า
โครงการ  
(ร้อยละ) 

          พ.ศ. 2561                                                             พ..ศ 2562 
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 เพ่ือเป็นแนวทางการ
ก าหนดประเดน็ตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ประเด็น “การบริหารจัดการขยะ” 
ร่วมกับผู้ตรวจราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

20 20   
 
 

 
      
 

 
 
 

 
 
 

 
 

      

ขั้นตอนที่ 2 จัดท าประเด็นตรวจราชการแบบบูรณาการ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น “การบริหารจัดการขยะ” 

20 40    
 

 
    

 
 

       

ขั้นตอนที่ 3 รว่มตรวจราชการแบบบูรณาการกับผู้ตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานคร รอบที่ 1 

20 60             

ขั้นตอนที่ 4 จัดท ารายงานตรวจราชการแบบบูรณาการ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น “การบริหารจัดการขยะ” ของ
เขตตรวจราชการ 1-6 รอบท่ี 1 และน าเสนอหัวหน้า
เขตตรวจราชการ 

20 80             

ขั้นตอนที่ 5 จัดท ารายงานตรวจราชการแบบบูรณาการ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น “การบริหารจัดการขยะ” 
ในภาพรวม รอบท่ี 1 เสนอคณะผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร 

20 100             

รวม  5  ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ  100 100 100   
 
 

 
 

 
 

       

  



          ๒๗ 
 

ตัวช้ีวัดเจรจาตกลง 2 ร้อยละความส าเร็จของการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน 
ชื่อโครงการ    กิจกรรมสรุปผลการด าเนินการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน ตามโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงาน 

กรุงเทพมหานครในปีงบประมาณที่ผ่านมา (กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน

ของขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความกา้วหน้า
โครงการ  
(ร้อยละ) 

       พ.ศ. 2561                                                             พ..ศ 2562 
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 สรุปประเด็นการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพ
การให้บริการจากการส ารวจความพึงพอใจใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาที่หน่วยงานต้องด าเนินการ
ปรับปรุง/พัฒนา  

20 20  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 

 

ขั้นตอนที่ 2 เวียนแจ้งประเด็นฯ ให้หน่วยงาน
ด าเนินการ 

20 40             

ขั้นตอนที่ 3 ติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการ
ด าเนินการของหน่วยงาน 

20 60             

ขั้นตอนที่ 4 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

20 80             

ขั้นตอนที่ 5 น าเสนอรายงานสรุปผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่อคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 

20 
 

100   
 
 

 
      
 

 
 
 

 
 
 

 
 

      

รวม  5  ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ  100 100 100             

 
 
 
 
 
 
 



          ๒๘ 
 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ 1  ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าแผนการตรวจราชการและน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
ชื่อโครงการ     โครงการสัมมนาเพ่ือจัดท าร่างแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 (งบประมาณ  141,000 บาท)  
                         (ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน

ของขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความกา้วหน้า
โครงการ  
(ร้อยละ) 

       พ.ศ. 2561                                                             พ..ศ 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นตอนที่ 1 จัดท าและขออนุมัติโครงการ  10 10  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 

 

ขั้นตอนที่ 2 ประสานส่วนราชการที่จะศึกษาดูงาน และ
ประสานวิทยากร  

10 
 

20   
 
 

 
      
 

 
 
 

 
 
 

 
 

      

ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติเงินประจ างวด และค่าใช้จ่าย 20 40    
 

 
    

 
 

       

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าค าสั่งผู้เข้ารับการอบรมและ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด าเนินการ จัดกิจกรรม    

20 60             

ขั้นตอนที่ 5 ด าเนินการจัดกิจกรรม    20 80    
 

 
 

 
  

       

ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลพร้อมจัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

20 100             

รวม  6  ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ  100 100 100             

 
 
 
 
 
 
 



          ๒๙ 
 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการตรวจที่มีต่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ   
ชื่อกิจกรรม         กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของผู้รับการตรวจที่มีต่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ (ฝ่ายอ านวยการตรวจราชการ)      

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน

ของขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความกา้วหน้า
โครงการ  
(ร้อยละ) 

        พ.ศ. 2561                                                         พ..ศ 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขัน้ตอนที่ 1 จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ    20 20  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 

 

ขั้นตอนที่ 2 จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์ 
(Google Forms) 

20 40             

ขั้นตอนที่ 3 เผยแพร่แบบสอบถามความพึงพอใจ
ออนไลน์ (Google Forms) ผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 

20 
 

60   
 
 

 
      
 

 
 
 

 
 
 

 
 

      

ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมแบบสอบถามจากหน่วยรับการ
ตรวจและวิเคราะห์ข้อมูล 

20 80             

ขั้นตอนที่ 5 การสรุปผลการส ารวจเสนอผู้บริหาร
หน่วยงาน 

20 100             

รวม  5  ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ  100 100 100             

 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ๓๐ 
 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ 3 ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าโครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร 
ชื่อโครงการ   โครงการฝึกอบรมและดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร (829,800.- บาท) (ฝ่ายอ านวยการตรวจราชการ) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน

ของขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความกา้วหน้า
โครงการ  
(ร้อยละ) 

        พ.ศ. 2561                                                           พ..ศ 2562 
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 าโครงการฝึกอบรมและดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและพัฒนาการตรวจราชการของ
กรุงเทพมหานคร 

25 25  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

     
 

 

ขั้นที่ 2  เสนอขออนุมัติโครงการ 25 50   
 

 
      

 
 

 
 

 
 

      

ขั้นที่ 3  จัดอบรมและศึกษาดูงาน   25 75             

ขั้นที่ 4  ประเมินผลโครงการ พร้อมจัดท ารายงาน
สรุปผลฯเสนอผู้บริหารเพื่อทราบหรือสั่งการต่อไป 

25 100             

 

รวม  4  ข้ันตอน  คิดเป็นร้อยละ  100 
100 100             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ๓๑ 
 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ 4 ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ 
 ในด้านการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร 

ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการในด้านการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร (500,000.- บาท)  
 (ฝ่ายอ านวยการตรวจราชการ) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน

ของขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความกา้วหน้า
โครงการ  
(ร้อยละ) 

        พ.ศ. 2561                                                           พ..ศ 2562 
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 าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ
ในด้านการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร 

25 25  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

     
 

 

ขั้นที่ 2  เสนอขออนุมัติโครงการ 25 50   
 

 
      

 
 

 
 

 
 

      

ขั้นที่ 3  จัดอบรมและศึกษาดูงาน   25 75             

ขั้นที่ 4  ประเมินผลโครงการ พร้อมจัดท ารายงาน
สรุปผลฯเสนอผู้บริหารเพื่อทราบหรือสั่งการต่อไป 

25 100             

 

รวม  4  ข้ันตอน  คิดเป็นร้อยละ  100 100 100             

 
 
 
 
 


