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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 
เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีโครงสร้างพื้นฐานและการบริการที่ดีเพื่อ ให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดย
กรุงเทพมหานครได้จัดท าแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๕) และแผนยุทธศาสตร์
ส าหรับรองรับภารกิจเฉพาะด้านอื่นๆ 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  
  เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ของกองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานครข้ึน   
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการตามภารกิจของกรุงเทพมหานครให้บรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด โดยแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2563 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. 2563 มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีครั้งนี้ อย่างไรก็ตามการที่จะผลักดัน
ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครและของหน่วยงานให้ประสบผลส าเร็จ จ าเป็นที่จะได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกรุงเทพมหานครและการสนับสนุนปัจจัยในหลาย ๆ ด้านจากผู้บริหาร ด้วยเหตุนี้ กองงานผู้ตรวจ
ราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 จะเป็นกุญแจ
ส าคัญที่ใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนเป็นเอกสารส าคัญที่ใช้ในการเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณและการสนับสนุนปัจจัยอื่น ๆ ที่จ าเป็นจากผู้บริหาร เพื่อช่วยผลักดันพันธกิจ กลยุทธ์ โครงการ และ
กิจกรรมต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครและของกองงานผู้ตรวจราชการให้บรรลุผลส าเร็จต่อไป 
 
 
 
 



ข 
 

สารบัญ 
 
ค าน า ก 

สารบัญ ข 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
   ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์       3 
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ        8 
   เป้าหมาย         9 
   ผลการด าเนินงานหลัก        9 

มาตรการและโครงการ/กิจกรรม 
   ส่วนที่ 2 การบรหิารจัดการ       10 
   สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ      13 
   บัญชีรายการ/โครงการประจ าพื้นฐาน      14 

การน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  
 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 

- มิติท่ี 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
   ตาราง ก. แสดงภารกจิงานยทุธศาสตร ์      17 
   ตาราง ข. แสดงตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผล   23 
    การปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2563       

- มิติท่ี 2 ด้นประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
   ตารางแสดงโครงการ/กจิกรรมสนบัสนุนภารกิจในมิตทิี่ 2    33 

- มิติท่ี 3 ด้านคุณภาพในการปฏิบัติราชการ 
   ตารางแสดงโครงการ/กจิกรรมสนบัสนุนภารกิจในมิตทิี่ 3    34 

- มิติท่ี 4 ด้านการพัฒนาองค์การ 
   ตารางแสดงโครงการ/กจิกรรมสนบัสนุนภารกิจในมิตทิี่ 4    35 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม      36



3 
 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ข้อมูลท่ัวไป/สถานการณ์ 

                         
 กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4 ฝ่าย/กลุ่มงาน ซึ่งสามารถ
                                         
  - ฝ่ายอ านวยการตรวจราชการ มีหน้าที่รบัผิดชอบเกี่ยวกบัการช่วยอ านวยการตรวจราชการ       
ร่วมตรวจราชการ จัดท ารายงานสรปุผลการตรวจราชการ ประสานงานด้านการตรวจราชการและปฏิบัตหิน้าที่อื่น     
ที่เกี่ยวข้อง จ านวนข้าราชการ 9 คน 
  - กลุม่งานช่วยผูต้รวจราชการ มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการรว่มตรวจราชการกบัผู้ตรวจราชการ 
รวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูในการตรวจราชการ จดัท าสรุปความคิดเหน็ ปญัหา อปุสรรค ข้อขัดแย้งและ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัตงิานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสนอผู้บรหิารใหป้ระกอบการวินิจฉัยสัง่การ โดยประสานกบั     
ฝ่ายอ านวยการตรวจราชการและประสานหน้าทีอ่ื่นทีเ่กี่ยวข้อง จ านวนข้าราชการ 11 คน 
  - ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล มหีน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนและคู่มอืการตรวจราชการ 
ศึกษาและพัฒนาระบบการตรวจราชการของกรงุเทพมหานคร วิเคราะห์และประมวลรายงานผลการตรวจราชการ
และปฏิบัตหิน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง จ านวนข้าราชการ 5 คน 
  - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มหีน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานด้าน
เลขานุการ งานประชุม งานการเงิน งบประมาณ บญัชี และพัสดุ การควบคุมอาคารสถานที่ และยานพาหนะ        
งานอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติหน้าอื่นที่เกี่ยวข้อง จ านวน
ข้าราชการ 12 คน ลูกจ้างประจ า 10 คน และลูกจ้างช่ัวคราว 7 คน 
 
กรอบอัตราก าลังของกองงานผู้ตรวจราชการ 

-  ข้าราชการ จ านวน 37 ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
1)  ฝ่ายอ านวยการตรวจราชการ  จ านวน  9  ต าแหน่ง 
2)  กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ จ านวน   11 ต าแหน่ง 
3) ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล จ านวน  5 ต าแหน่ง 
4) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  จ านวน  11 ต าแหน่ง 

-  ลูกจ้างประจ า จ านวน  10 ต าแหน่ง 
-  ลูกจ้างช่ัวคราว จ านวน 7 ต าแหน่ง 
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สรุปผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
 กองงานผูต้รวจราชการ มีหนา้ทีห่ลกัในการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรงุเทพมหานครใน
ด้านต่าง ๆ  มบีทบาทส าคัญในการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรงุเทพมหานครให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนด โดยแบ่งการสนับสนุนการตรวจราชการออกเป็น 6 เขตตรวจราชการ ประกอบด้วย 

- เขตตรวจราชการ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค และการพัฒนาเมือง 
ประกอบด้วย ส านักการโยธา ส านักการจราจรและขนสง่ ส านักการระบายน้ า ส านักการวาง
ผังและพัฒนาเมือง บริษัทกรงุเทพธนาคม และส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนอื 

- เขตตรวจราชการ 2 ด้านความปลอดภัยและความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยของบ้านเมอืง 
ประกอบด้วย ส านักเทศกจิ ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด
กรุงเทพมหานคร (ส านักงานปกครองและทะเบียน) และส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพ
ตะวันออก 

- เขตตรวจราชการ 3 ด้านสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม ประกอบด้วย ส านักการแพทย์  
ส านักอนามัย ส านักสิง่แวดล้อม และส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ 

- เขตตรวจราชการ 4 ด้านเศรษฐกจิ สังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วย ส านัก
การคลงั ส านักพฒันาสงัคม การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร และส านักงานเขตกลุ่ม
กรุงเทพกลาง 

- เขตตรวจราชการ 5 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการ
ท่องเที่ยว ประกอบด้วย ส านักการศึกษา ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และ
ส านักงานเขตกลุม่กรงุธนเหนอื 

- เขตตรวจราชการ 6 ด้านการบริหารจัดการมหานคร ประกอบด้วย ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล ส านักงาน ก.ก. ส านักงบประมาณ กทม. ส านักงานเลขานุการผู้ว่าฯ ส านักงาน
เลขานุการสภาฯ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร (ส านักงานเลขานุการปลัดฯ ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน สถาบันพฒันาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ส านักงานกฎหมายและคดี 
ส านักงานการต่างประเทศ ส านักงานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานประชาสมัพันธ์ กองงานผู้ตรวจ
ราชการ) และส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต ้

และมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของกองงานผู้ตรวจราชการ จ านวน 16 
ตัวช้ีวัด รวม 19 โครงการ/กิจกรรม แบ่งเป็นภารกิจที่เป็นงานเชิงยุทธศาสตร์ จ านวน 4 ตัวช้ีวัด รวม 4 โครงการ/
กิจกรรม ภารกิจที่เป็นงานประจ าของหน่วยงาน จ านวน 2 ตัวช้ีวัด รวม 2 โครงการ/กิจกรรม ภารกิจที่เป็นงาน
จากการพิจารณาตกลงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 2 ตัวช้ีวัด รวม 2 โครงการ/กิจกรรม และ
ภารกิจที่เป็นงานประจ าของหน่วยงาน (มิติที่ 2-4) รวมทั้งสิ้น 8 ตัวช้ีวัด  รวม 11 โครงการ/กิจกรรม โดยมี
โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 
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1. โครงการสมัมนาเพือ่จัดท าร่างแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2563 โดยด าเนินการจัดโครงการสัมมนาฯ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรอยลัริเวอร์          
เขตบางพลัด มีหน่วยงานสังกัดกรงุเทพมหานคร และหน่วยงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการ
รวม 78 หน่วยงาน จ านวน 232 คน 

วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อใหผู้้ตรวจราชการกรงุเทพมหานครและผูร้ับการตรวจร่วมกันพิจารณาร่างแผนการตรวจ 

ราชการของผู้ตรวจราชการกรงุเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
      2) เพื่อใหห้น่วยงานสงักัดกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้รบัการตรวจ รับทราบแนวทางการตรวจ
ราชการ วิธีการตรวจราชการ และรอบระยะเวลาการตรวจราชการ 
      3) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทศันคติระหว่างผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานครกับผู้รบัการตรวจ 

2. โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพฒันาการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร 
โดยด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมฯ ณ โรงแรมรอยลัปริ๊นเซส หลานหลวง เมือ่วันที่ 23 – 25 เมษายน 2562 
และศึกษาดูงานที่ศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้ตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานครสูง ผู้ตรวจราชการสูง และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ รวม 47 คน 

วัตถุประสงค์ 
       1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนบัสนุนการตรวจราชการ
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายต่าง ๆ เช่น หลักกฎหมายปกครอง กระบวนการด าเนินการทางวินัย การสอบสวนที่
เกี่ยวข้องกบัการละเมิด รวมทัง้แนวค าวินิจฉัยคดีปกครองที่เป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีที่ควรทราบ 
       2) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ ประสบการณ์ในการตรวจราชการร่วมกันระหว่างผู้ตรวจ
ราชการฯ ที่ได้รับแตง่ตั้งใหม่และผู้ตรวจราชการฯ ซึ่งมปีระสบการณ์ในการตรวจราชการ รวมทัง้เจ้าหน้าที่
สนับสนุนการตรวจราชการ 
       3) เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ ในการตรวจราชการแบบบรูณาการ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน   
ให้เป็นไปตามแผนพฒันากรุงเทพมหานครและแผนการตรวจราชการประจ าปี   

3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจราชการกรงุเทพมหานครและเจ้าหน้าทีส่นบัสนุนการตรวจราชการใน
ด้านการตรวจราชการของกรงุเทพมหานคร โดยด าเนินการโครงการฯรวม 8 วันท าการ แบบไป - กลับ 
รายละเอียดดังนี ้
  - จัดอบรม ณ โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง รวม 7 วันท าการ ระหว่างวันที่ 1 – 2 , 8 – 
9, 18 – 19 และ 22 กรกฎาคม 2562   
  - ศึกษาดูงาน ณ ส านักงานนวัตกรรมแหง่ชาติ เขตราชเทวี วันที่ 11 กรกฎาคม 2562  
ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง ผู้ตรวจราชการสูง และเจ้าหน้าทีส่นับสนุน
การตรวจราชการ รวม 47 คน 
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วัตถุประสงค์ 
    1) เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการตรวจราชการตามยทุธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารราชการกรงุเทพมหานคร แผนพฒันากรงุเทพมหานครและนโยบายของผูบ้รหิาร
กรุงเทพมหานคร สามารถวิเคราะห์และประเมินผลการตรวจราชการเพื่อขับเคลือ่นการพัฒนากรุงเทพมหานคร
ไปสู่การเปน็มหานครแห่งเอเชีย ในปี พ.ศ. ๒๕7๕ 
     2) สามารถน าความรูจ้ากการอบรมมาสร้างและพฒันาระบบการตรวจราชการและระบบ
สนับสนุนการตรวจราชการที่ตอบสนองต่อภารกิจและเป้าหมายของกรุงเทพมหานคร ตามบริบทของ
กรุงเทพมหานครและกรอบการพัฒนาของประเทศก าหนด 

4. โครงการส ารวจความพึงพอใจของผูร้ับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร โดยใหผู้ร้ับจ้าง
ด าเนินการส ารวจความพงึพอใจของผู้รบับริการจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 77 หน่วยงาน  
จ านวน 2 รอบ เพื่อให้หน่วยงานน าผลคะแนนที่ได้ไปใช้ปรบัปรงุพฒันาคุณภาพในการให้บริการใหม้ีประสทิธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค์ 
      1) เพื่อรบัทราบระดับความพงึพอใจของผู้รบับริการจากหนว่ยงานกรุงเทพมหานคร ระดับส านัก/
ส านักงาน/ส่วนราชการในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร และส านักงานเขต 
      2) เพื่อรบัทราบสถานการณ์การปฏิบัตงิาน ผลกระทบจากนโยบาย ตลอดจนข้อคิดเห็นของ
ประชาชน 
      3) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร 

5. กิจกรรมสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ประเด็น “การบริหารจัดการขยะ” 
โดยด าเนินการสนับสนุนการตรวจราชการในด้านต่าง ๆ และจัดท ารายงานการตรวจราชการเสนอตอ่ที่ประชุม
คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และที่ประชุมคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ 
ของกรงุเทพมหานครที่มปีลัดกรงุเทพมหานครเป็นประธาน  

วัตถุประสงค์ 
      - เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการแบบบรูณาการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ประเด็น “การบริหารจัดการขยะ” 
ให้กับคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 1-6 ให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกองงานผู้ตรวจราชการ 
 

จุดแข็ง (Strength – S) 
(1) การมีสายบังคับบัญชาที่สั้นกระชับ ท าให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วไม่ซับซ้อน 
(2) มีคู่มือการตรวจราชการ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
(3) สามารถก าหนดหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้เอง 

ตามความเหมาะสม 

จุดอ่อน (Weakness – W) 
(1) งานด้านสารบรรณของกองงานผู้ตรวจราชการมีความซับซ้อนและหลายข้ันตอน เนื่องจาก

ต้องด าเนินการทั้งในส่วนของกองงานผูต้รวจราชการ และในส่วนของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้เกิด
ความไม่เข้าใจในกระบวนการและความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

(2) ไม่มีฐานข้อมูลการตรวจราชการ ส่งผลให้การเช่ือมโยงข้อมูลในการตรวจราชการไม่ต่อเนื่อง 
ไม่มีข้อมูลย้อนหลัง และการเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ 

(3) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว แตบุ่คลากรยังขาดการเพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป และขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานสูงสุด  

(4) เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการแยกเป็นระดับส านักและส านักงานเขต ท าให้ยังขาด
การบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติงาน  

(5) ความต่างด้านวัยของบุคลากร (Gen X Gen Y และ BABYBOOMER) ส่งผลให้ขาดความ
เข้าใจในการสื่อการและกระบวนการในการปฏิบัติงาน  

(6) การปฏิบัติงานที่ต้องออกพื้นที่เพื่อร่วมสนับสนุนการตรวจราชการอยู่เสมอ ส่งผลให้การ
ประสานงานมีอุปสรรคและไม่มีความต่อเนื่อง 

โอกาส (Opportunity – O) 
(1) มีการปรับแกแ้ละวางโครงสร้างของระเบียบเพื่อรองรับการด าเนินการในระบบการตรวจราชการ

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

ได้รับโอกาสในการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการตรวจราชการ 
(3) เป็นส่วนราชการที่มีความมั่นคง  
(4) ได้รับงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นประจ าทุกปีเมื่อขอจัดสรร 

  (5) มีแผนการตรวจราชการ เป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร 

อุปสรรค (Treat – T) 
(1) การเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนในการด ารงต าแหน่งของผู้ตรวจราชการกรงุเทพมหานคร 

เนื่องจากมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนต าแหนง่บ่อยครั้ง ท าให้นโยบายในการการปฏิบัตงิานไม่ต่อเนือ่ง  
(2) แม้จะมีพัฒนาระบบการตรวจราชการเป็น “ระบบการตรวจราชการแนวใหม่” แต่ยังไม่มีการ

จัดท าฐานข้อมลูการตรวจราชการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร 
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แนวทางการด าเนินการเพ่ือพัฒนาองค์กร 
 จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของกองงานผู้ตรวจราชการดังกล่าวข้างต้นพบว่า กองงานผู้ตรวจ
ราชการจ าเป็นต้องด าเนินยทุธศาสตร์การพฒันาโดยต้องแกไ้ขจุดอ่อนที่ส าคัญ โดยใช้กลยุทธ์เชิงพฒันาเพื่อแก้ไข
จุดอ่อน ได้แก่ 
  1. จัดท าฐานข้อมลูเพือ่ใช้ประกอบการตรวจราชการ 
  โดยการจัดท าฐานข้อมูลของหน่วยรบัการตรวจในส่วนที่เปน็ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
เพื่อใหผู้้ตรวจราชการกรงุเทพมหานครสามารถน าข้อมลูไปใช้ก่อนออกตรวจราชการ และมีการปรับปรงุข้อมลูให้
เป็นปจัจบุันอยูเ่สมอ จะช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ และสามารถสบืค้นได้สะดวก 

2. การจัดท าข้อมูลรายงานการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ทีเ่ป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ด้วยปัจจบุันรายงานการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ของผู้ตรวจราชการ ยังไม่มีรปูแบบที่ชัดเจน  

กองงานผู้ตรวจราชการจึงวางแนวทางในการจัดท ารายงานการตรวจราชการเฉพาะพื้นทีท่ี่ผู้ตรวจราชการได้
น าเสนอปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว น ามาจัดเก็บในรูปแบบทีเ่ป็นมาตรฐานเดียวกัน  

3. พัฒนาการก าหนดแผนในการร่วมออกตรวจราชการกบัผูต้รวจราชการกรงุเทพมหานคร ให้ม ี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
 โดยให้เจ้าหน้าทีส่นับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนการรว่มออกตรวจราชการล่วงหน้า 
เพื่อจะได้มีการเตรียมความพร้อม และมกีารวางแผนในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้การสนบัสนุนการตรวจ
ราชการมปีระสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

4. จัดอบรมเพิ่มทกัษะด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการ 
สนับสนุนการตรวจราชการใหก้ับเจ้าหน้าทีส่นับสนุนการตรวจราชการ 
 โดยการฝกึอบรมเสริมสร้างความรู้ความสามารถในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัตงิาน
ให้กับเจ้าหน้าทีส่นับสนุนการตรวจราชการ และน ามาปรบัใช้ได้จริงในการปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

วิสัยทัศน์ 

กองงานผูต้รวจราชการเป็นองค์กรสนบัสนุนการตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนพฒันา
กรงุเทพมหานครไปสูผ่ลสัมฤทธ์ิอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

พันธกิจ 

1.  สนับสนุนระบบการท างานที่เป็นมาตรฐานและเป็นมืออาชีพด้านการสนับสนุนการตรวจราชการ 
2.  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการให้มีความรู้          

ความช านาญมากข้ึน 
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เป้าหมาย 

ด้านท่ี 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติท่ี 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 

เป้าหมายท่ี 7.2.1 กรุงเทพมหานครมรีะบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนนิงานตาม 
      แผนพฒันากรงุเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป ี

เป้าประสงค์ ท่ี 7.2.1.1  พัฒนาระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพฒันา 
กรงุเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และผู้บรหิารกรุงเทพมหานคร สมาชิก 
สภากรงุเทพมหานครให้ความส าคัญและน าแผนพฒันากรงุเทพมหานคร  
ระยะ 20 ปี มาใช้ในการขับเคลื่อนและพฒันากรุงเทพมหานคร 

มิติท่ี 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป้าหมายท่ี ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัตงิานแบบมืออาชีพมีขีดสมรรถนะสูง  

   สามารถรองรับภารกิจทีท่้าทายของกรงุเทพมหานคร ในการก้าวสู่มหานคร 
   แห่งเอเชีย รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่เช่ือมัน่ของประชาชน 

เป้าประสงค์ท่ี ๗.๓.๑.๑  การพัฒนาบุคลากรใหม้ีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็น 
มืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผูม้ีคุณธรรม 
และจริยธรรม 

มิติท่ี 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าหมายท่ี ๗.5.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและ 

   โปร่งใส โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีท่ันสมัย  
   (SMART SERVICE) เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกจิดิจทิลั (Digital  
   Economy) และมีการบรหิารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลยี 
   สารสนเทศและการสื่อสาร ทีม่ีคุณภาพและมปีระสิทธิภาพ (SMART CITY) 

เป้าประสงค์ท่ี ๗.5.๑.2  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ 
ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และสนับสนุน 
การบริหารงานและตัดสินใจส าหรบัผูบ้รหิารกรงุเทพมหานครเพิม่ขึ้น 
 

ผลการด าเนินงานหลัก (ตัวชี้วัดตามภารกิจยุทธศาสตร์) 
1. ร้อยละความส าเร็จของการติดตามผลการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานตาม

ประเด็นจากแบบส ารวจความพงึพอใจ : ค่าเป้าหมาย รอ้ยละ 100 
2. ความส าเรจ็ในการพัฒนาคู่มือการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรงุเทพมหานคร สนับสนุนตัวช้ีวัด

ความส าเรจ็ในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ : ค่าเป้าหมาย รอ้ยละ 90 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าข้อมลูติดตามผลการตรวจราชการ สนับสนุนตัวช้ีวัดความส าเร็จในการ

พัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุง่สู่ความเป็นมอือาชีพ : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 
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4. ความส าเรจ็ในการจัดท าข้อมูลประกอบการตรวจราชการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
สนับสนุนตัวช้ีวัดความส าเร็จในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต : ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ สนับสนุนตัวช้ีวัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนุนการปฏิบัตริาชการและมีฐานข้อมลูเพื่อสนบัสนนุการตัดสินใจของผูบ้รหิารระดบัดับ
หน่วยงานและระดับกรงุเทพมหานคร : ค่าเป้าหมาย รอ้ยละ 80 

 
 

มาตรการและโครงการ/กิจกรรม 
 

ส่วนท่ี 2 การบริหารจัดการ 

ด้านท่ี 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติท่ี 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 
เป้าหมายท่ี 7.2.1 กรุงเทพมหานครมรีะบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันา 

  กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป ี
เป้าประสงค์ ท่ี 7.2.1.1 พฒันาระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  

 และผูบ้รหิารกรงุเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้ความส าคัญและน าแผนพัฒนา 
 กรงุเทพมหานคร ระยะ 20 ปี มาใช้ในการขับเคลื่อนและพฒันากรุงเทพมหานคร 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนทีร่ับรู้ความก้าวหน้า

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 
20 ปี ผ่านช่องทางของกรุงเทพมหานคร 

- - ร้อยละ 80 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการท่ี 2 ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การด าเนินงานของกรงุเทพมหานคร 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
1 ร้อยละความส าเร็จของการติดตามผลการปรับปรุง/พัฒนา

คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานตามประเด็นจากแบบ
ส ารวจความพงึพอใจ 

- ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 

1 กิจกรรมติดตามผลการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการ
ให้บรกิารของหน่วยงานตามประเด็นจากแบบส ารวจความ
พึงพอใจในรอบที่ 1 

- กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจ
ราชการ 

 

มิติท่ี 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป้าหมายท่ี ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัตงิานแบบมืออาชีพมีขีดสมรรถนะสูง สามารถรองรับ 

   ภารกิจที่ท้าทายของกรุงเทพมหานคร ในการก้าวสูม่หานครแห่งเอเชีย รวมทัง้เป็นผูม้ีคุณธรรม  
   จริยธรรม เป็นที่เช่ือมั่นของประชาชน 
 

เป้าประสงค์ท่ี ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มทีักษะ ความรู ้ความสามารถ มีความเป็นมอือาชีพที่เหมาะสมกับ 
การบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
1 ความส าเรจ็ในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่

ความเป็นมืออาชีพ 
ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 30 

2 ความส าเรจ็ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตาม       
หลักธรรมาภิบาลเพื่อปอ้งกันการทจุริต 

- - 1 หลักสูตร 

 

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการท่ี 1 พฒันาสมรรถนะของบุคลากรยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ และคุณภาพการใหบ้รกิารในแตล่ะสายงาน 

       ให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพและสอดคล้องกบัการเปน็มหานครแห่งเอเชีย (สนับสนุนตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
1 ความส าเรจ็ในการพัฒนาคู่มือการตรวจราชการของ

ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สนับสนุนตัวช้ีวัด
ความส าเรจ็ในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่
ความเป็นมืออาชีพ 

- - ร้อยละ 90 

2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าข้อมลูติดตามผลการตรวจ
ราชการ สนบัสนุนตัวช้ีวัดความส าเรจ็ในการพัฒนา
บุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ 

- - ร้อยละ 100 
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 

1 กิจกรรมการพฒันาคู่มือการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานคร 

- ฝา่ยวิเคราะห์และ
ประเมินผล 

2 กิจกรรมการจัดท าข้อมลูติดตามผลการตรวจราชการ - ฝ่ายอ านวยการตรวจ
ราชการ และกลุ่มงาน
ช่วยผู้ตรวจราชการ 

 
 

มาตรการท่ี 2 สง่เสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบรหิารจดัการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรงุเทพมหานคร  
 (สนับสนุนตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที ่2) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดบัท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
1 ความส าเรจ็ในการจัดท าข้อมูลประกอบการตรวจราชการ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล สนับสนุน
ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม    
เพื่อปอ้งกันการทจุริต 

- - ร้อยละ 100 

 
 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 

1 กิจกรรมการจัดท าข้อมลูประกอบการตรวจราชการ 
ด้านเรื่องร้องเรียนของหน่วยรับการตรวจ 

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

มิติท่ี 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าหมายท่ี ๗.5.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดย 

   ประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีท่ันสมยั (SMART SERVICE) เพื่อสนบัสนุน 
   นโยบายเศรษฐกิจดิจทิัล (Digital Economy) และมกีารบรหิารจัดการเมือง  
   (กรุงเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
   (SMART CITY) 

เป้าประสงค์ท่ี ๗.5.๑.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพือ่สนบัสนุนการปฏิบัติงานของทุก 
 หน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจส าหรบั 
 ผู้บรหิารกรุงเทพมหานครเพิม่ขึ้น 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
1 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีส่นับสนุนการปฏิบัติราชการ

และมีฐานข้อมลูเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้รหิาร
ระดับหน่วยงานและระดบักรงุเทพมหานคร 

มีการ
รายงานการ

ส ารวจ 

5 ระบบ 5 ระบบ 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการท่ี 1 พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัตริาชการตามกระบวนการท างานตาม 

       ภารกิจหลกัของหน่วยงาน (Core Business) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ 

สนับสนุนตัวช้ีวัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่สนบัสนุน
การปฏิบัตริาชการและมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารระดับดับหน่วยงานและระดบั
กรุงเทพมหานคร 

- - ร้อยละ 80 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 

1 กิจกรรมการพฒันาระบบฐานข้อมลูเพือ่สนบัสนุนการ
ตรวจราชการ 

- ฝ่ายวิเคราะห์และ
ประเมินผล 
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สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์  
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/อ่ืนๆ 

ส่วนราชการ 
ท่ีรับผิดชอบ 

1 กิจกรรมติดตามผลการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพ
การใหบ้ริการของหน่วยงานตามประเด็นจากแบบ
ส ารวจความพงึพอใจในรอบที่ 1 

- - กลุ่มงานช่วย
ผู้ตรวจราชการ 

2 กิจกรรมการพฒันาคู่มือการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 

- - ฝ่ายวิเคราะห์
และประเมินผล 

3 กิจกรรมการจัดท าข้อมลูติดตามผล 
การตรวจราชการ 

- - ฝ่ายอ านวยการ 
ตรวจราชการ 
และ กลุ่มงาน
ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ 

4 กิจกรรมการจัดท าข้อมลูประกอบการตรวจ
ราชการ ด้านเรือ่งร้องเรียนของหน่วยรบัการตรวจ 

- - ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

5 กิจกรรมการพฒันาระบบฐานข้อมลูเพือ่สนบัสนุน
การตรวจราชการ 

- - ฝ่ายวิเคราะห์
และประเมินผล 

รวม - บาท 
รวมโครงการ/กิจกรรม 5 โครงการ/กจิกรรม 
โครงการ/กจิกรรมที่ใช้งบประมาณ - โครงการ/กจิกรรม 
โครงการ/กจิกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ 5 โครงการ/กิจกรรม 
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บัญชีรายการ/โครงการประจ าพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/อ่ืนๆ 

ส่วนราชการ 
ท่ีรับผิดชอบ 

1 โครงการสัมมนาเพื่อจัดท าร่างแผนการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

157,000 กทม. ฝ่ายวิเคราะห์
และประเมินผล 

2 โครงการส ารวจความพึงพอใจของผูร้ับบริการ
จากหน่วยงานกรงุเทพมหานคร  

2,251,400 กทม. กลุ่มงานช่วย
ผู้ตรวจราชการ 

3 โครงการฝกึอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
พัฒนาการตรวจราชการของกรงุเทพมหานคร 

311,400 กทม. ฝ่ายอ านวยการ
ตรวจราชการ 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นมือ
อาชีพด้านการสนบัสนุนการตรวจราชการ 

99,800 กทม. ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

5 กิจกรรมการพฒันาระบบงานสารบรรณ - - ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

รวม 2,559,850 บาท 
 



16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2  

มิติท่ี ๑ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
 

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร ์
ด้านท่ี 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิต ิท่ี 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 
เป้าประสงค์ท่ี 7.2.1.1 พฒันาระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และผูบ้รหิารกรงุเทพมหานคร สมาชิกสภา 

        กรุงเทพมหานครให้ความส าคัญและน าแผนพัฒนากรงุเทพมหานคร ระยะ 20 ปี มาใช้ในการขับเคลื่อนและพฒันากรงุเทพมหานคร 
ล าดับท่ี ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนทีร่ับรู้ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
ผ่านช่องทางของกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 80 

 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ความพงึพอใจของประชาชนต่อ
การด าเนนิงานของ
กรงุเทพมหานคร (ม.2) 
 

1. ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ติดตามผลการปรบัปรุง/พฒันา
คุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน
ตามประเด็นจากแบบส ารวจความ
พึงพอใจ 
 
 
 
 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
     ร้อยละความส าเร็จของการติดตาม หมายถึง ผู้ตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจติดตามผลการด าเนินงานของ
หน่วยงาน และหน่วยงานมีการด าเนินการปรบัปรุง/พฒันาการ
ให้บริการ 
    การปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการ หมายถึง การ
ปรับปรุงหรือพฒันาการให้บริการตามประเด็นจากแบบส ารวจ
ความพึงพอใจ ในประเด็นที่หน่วยงานมผีลคะแนนเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด 
2 อันดับสุดท้าย โดยหน่วยงานมีการด าเนินการ  
อย่างน้อย 1 ประเด็น 

กิจกรรมติดตามผลการ
ปรับปรงุ/พฒันา
คุณภาพการให้บริการ
ของหน่วยงานตาม
ประเด็นจากแบบ
ส ารวจความพงึพอใจ
รอบที่ 1 
 
(กลุม่งานช่วยผู้ตรวจฯ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

    หน่วยงาน หมายถึง ส านัก ส านักงานเขต และส่วนราชการใน
สังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
    แบบส ารวจความพึงพอใจ หมายถึง  แบบส ารวจความพึง
พอใจตามโครงการส ารวจความพึงพอใจของผูร้ับบริการจาก
หน่วยงานกรุงเทพมหานคร  ในรอบที่ 1 ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 80 
 
 

วิธีการค านวณ 
   หน่วยงานมีการด าเนินการปรับปรุง/พฒันาคุณภาพการ
ให้บริการตามประเด็นที่ก าหนด 
 
       หน่วยงานที่มีการด าเนินการ X 100 
      หน่วยงานทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร 
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มิต ิท่ี 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป้าประสงค์ท่ี ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มทีักษะ ความรู ้ความสามารถ   มีความเป็นมืออาชีพทีเ่หมาะสมกับการบรหิารมหานคร 

         และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ล าดับท่ี ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ความส าเรจ็ในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ ร้อยละ 30 
2 ความส าเรจ็ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลเพือ่ป้องกันการทุจริต 1 หลักสูตร 

 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพ และ
คุณภาพการให้บริการในแตล่ะสาย
งานให้มุง่สู่ความเปน็มืออาชีพและ
สอดคลอ้งกับการเป็นมหานคร 
แห่งเอเชีย (ม.1) 
 
 

2. ความส าเรจ็ในการพัฒนาคู่มือการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร สนับสนุนตัวช้ีวัด
ความส าเรจ็ในการพัฒนาบุคลากรตาม
หลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
     ความส าเร็จในการพัฒนาคู่มือการตรวจราชการ 
หมายถึง การจัดท าคู่มือการตรวจราชการฉบบัย่อที่มี
ความชัดเจน เข้าใจได้ง่าย และข้อมลูครบถ้วน  
ซึ่งผู้ตรวจราชการสามารถท าความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว 
และน าไปใช้เป็นแนวทางการตรวจราชการ 
 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 90 
 

วิธีการค านวณ 
     จัดท าคู่มือการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานครฉบับย่อ และเผยแพร ่
ให้ผู้ตรวจราชการกรงุเทพมหานครเพื่อน าไปใช้ 
เป็นแนวทางในการตรวจราชการ 
 

 จ านวนผู้ตรวจราชการฯ ที่ได้รบัและน าคู่มือไปใช้ X 100 
                 จ านวนผู้ตรวจราชการฯ ทั้งหมด 
 

กิจกรรมการพฒันาคู่มือ
การตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร 
 
(ฝ่ายวิเคราะห์และ
ประเมินผล) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพ และ
คุณภาพการให้บริการในแตล่ะสาย
งานให้มุง่สู่ความเปน็มืออาชีพและ
สอดคลอ้งกับการเป็นมหานครแห่ง
เอเชีย (ม.1) 
 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าข้อมลู
ติดตามผลการตรวจราชการ สนับสนุน
ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ในการพัฒนา
บุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความ
เป็นมืออาชีพ 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
    ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าข้อมลูติดตามผล
การตรวจราชการ หมายถึง การจัดท าข้อมลูการติดตาม
ผลการตรวจราชการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครน าไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตรวจราชการ ซึง่จะสามารถตรวจราชการ  
ได้อย่างต่อเนื่อง  
 
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 100 
 
วิธีการค านวณ 
   ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครน าข้อมูลติดตามผลการ
ตรวจราชการไปใช้ในการตรวจราชการ 
 
     จ านวนผู้ตรวจราชการฯ ที่น าข้อมูลไปใช้ X 100 
               จ านวนผู้ตรวจราชการฯ ทัง้หมด 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการจัดท าข้อมลู
ติดตามผลการตรวจ
ราชการ 
 
(ฝ่ายอ านวยการตรวจ
ราชการ และกลุ่มงานช่วย
ผู้ตรวจราชการ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสรมิการใช้หลักธรรมาภิบาล 
ในการบรหิารจดัการและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
กรงุเทพมหานคร (ม.2) 
 

4. ความส าเรจ็ในการจัดท าข้อมลู
ประกอบการตรวจราชการ            
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ          
ธรรมาภิบาล สนับสนุนตัวช้ีวัด
ความส าเรจ็ในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อป้องกันการทจุริต 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
   ความส าเร็จในการจัดท าข้อมลู หมายถึง จัดท า
เอกสารสรปุข้อมลูด้านคุณธรรมจริยธรรม และ           
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานสงักัดกรุงเทพมหานครทั้ง 77 หน่วยงาน และ
เอกสารสรปุข้อมลูในภาพรวมจ าแนกเป็นเรือ่ง น าเสนอ
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  
    คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล หมายถึง     
การทจุริต ประพฤติมิชอบ มีข้อร้องเรียน เป็นต้น 
 
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 100 
 
วิธีการค านวณ 
       จัดท าข้อมูลประกอบการตรวจราชการ  
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล  
เสนอผู้ตรวจราชการกรงุเทพมหานคร 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจราชการ  
 
     จ านวนหน่วยงานที่มีการจัดเกบ็ฐานข้อมลู X 100 
            หน่วยงานทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 

กิจกรรมการจัดท าข้อมลู
ประกอบการตรวจ
ราชการ ด้านเรือ่ง
ร้องเรียนของหน่วย 
รับการตรวจ 
 
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 
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มิต ิท่ี 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ท่ี ๗.5.๑.2 มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัตงิานของทกุหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และสนบัสนุนการ 

         บริหารงานและตัดสินใจส าหรับผูบ้รหิารกรุงเทพมหานครเพิ่มข้ึน 
ล าดับท่ี ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีส่นับสนุนการปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้รหิารระดบั
หน่วยงานและระดับกรงุเทพมหานคร 

5 ระบบ 

 
 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติราชการตามกระบวนการ
ท างานตามภารกจิหลักของ
หน่วยงาน (Core Business)  
(ม.1) 
 
 

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการตรวจราชการ 
สนับสนุนตัวช้ีวัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนบัสนุนการปฏิบัติ
ราชการและมีฐานข้อมลูเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้รหิาร
ระดับดบัหน่วยงานและระดับ
กรุงเทพมหานคร 

นิยาม/ค าอธิบาย 
      ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดท าฐานข้อมลูของหนว่ย
รับการตรวจ 77 หน่วยงาน เพื่อสนบัสนุนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกรงุเทพมหานคร เช่น ข้อมูลทั่วไป ข้อมูล
สถิติต่าง ๆ งบประมาณ ปัญหาร้องเรียน ข้อมูลถนน/คูคลอง
ไฟฟ้าสาธารณะ เป็นต้น 
 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 80 
 
วิธีการค านวณ 
    ผู้ตรวจราชการกรงุเทพมหานคร น าข้อมูลจากฐานข้อมูลไป
ใช้ในการตรวจราชการ 
 
        จ านวนผู้ตรวจราชการฯ ที่น าข้อมลูไปใช้ X 100 
                จ านวนผู้ตรวจราชการฯ ทั้งหมด 

กิจกรรมการพฒันา
ระบบฐานข้อมลูเพือ่
สนับสนุนการตรวจ
ราชการ 
 
(ฝ่ายวิเคราะห์และ
ประเมินผล) 
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ตาราง ข. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 
ด้านท่ี 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิต ิท่ี 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 
เป้าหมายท่ี 7.2.1 กรุงเทพมหานครมรีะบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันากรงุเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป ี
เป้าประสงค์ท่ี 7.2.1.1 พฒันาระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และผูบ้รหิารกรงุเทพมหานคร สมาชิกสภา 
                                กรุงเทพมหานครให้ความส าคัญและน าแผนพัฒนากรงุเทพมหานคร ระยะ 20 ปี มาใช้ในการขับเคลื่อนและพฒันากรงุเทพมหานคร 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ 
1. ร้อยละ
ความส าเรจ็ของ
การติดตามผลการ
ปรับปรงุ/พฒันา
คุณภาพการ
ให้บรกิารของ
หน่วยงานตาม
ประเด็นจากแบบ
ส ารวจความพงึ
พอใจ 
 

ร้อยละ 80 นิยาม/ค าอธิบาย 
     ร้อยละความส าเร็จของการติดตาม หมายถึง 
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจติดตามผล
การด าเนินงานของหน่วยงาน และหน่วยงานมีการ
ด าเนินการปรบัปรุง/พฒันาการให้บรกิาร 
    การปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
หมายถึง การปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการตาม
ประเด็นจากแบบส ารวจความพึงพอใจ ในประเด็น   
ที่หน่วยงานมผีลคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 2 อันดับ
สุดท้าย โดยหน่วยงานมีการด าเนินการ 
อย่างน้อย 1 ประเด็น 
    หน่วยงาน หมายถึง ส านัก ส านักงานเขต และ
ส่วนราชการในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
    แบบส ารวจความพึงพอใจ หมายถึง  แบบ
ส ารวจความพึงพอใจตามโครงการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการจากหนว่ยงานกรุงเทพมหานคร  
ในรอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ความพงึพอใจของ
ประชาชนตอ่การ
ด าเนินงานของ
กรงุเทพมหานคร 
(ม.2) 
 

กิจกรรมติดตามผลการ
ปรับปรงุ/พฒันา
คุณภาพการให้บริการ
ของหน่วยงานตาม
ประเด็นจากแบบ
ส ารวจความพงึพอใจ
ในรอบที่ 1 
:       งบประ าณ 

กลุ่มงานช่วย
ผู้ตรวจราชการ 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
 

วิธีการค านวณ 
   หน่วยงานมีการด าเนินการปรับปรุง/พฒันา
คุณภาพการให้บริการตามประเด็นที่ก าหนด 
 
       หน่วยงานที่มีการด าเนินการ X 100 
      หน่วยงานทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร 
 
เอกสารหลักฐาน :  
  1. รายงานผลการด าเนินการของหน่วยงาน 
  2. ผลการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการ 
      กรุงเทพมหานครในการด าเนินการของ 
      หน่วยงาน 
  3. รายงานสรปุข้อมูลหน่วยงานที่ไมม่ีการ 
      ด าเนินการปรับปรงุ/พัฒนาคุณภาพการ 
      ให้บริการเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร 
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มิต ิท่ี 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป้าหมายท่ี ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัตงิานแบบมืออาชีพมีขีดสมรรถนะสูง สามารถรองรับภารกิจทีท่้าทายของกรุงเทพมหานคร  

   ในการก้าวสู่มหานครแหง่เอเชีย รวมทัง้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นทีเ่ช่ือมั่นของประชาชน 
เป้าประสงค์ท่ี ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มทีักษะ ความรู ้ความสามารถ มีความเป็นมอือาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็น  
                              ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ 
2. ความส าเรจ็ในการ
พัฒนาคู่มือการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานคร  
สนับสนุนตัวช้ีวัด
ความส าเรจ็ในการพัฒนา
บุคลากรตามหลัก
สมรรถนะมุง่สู่ความเป็น 
มืออาชีพ 
 

ร้อยละ 90 นิยาม/ค าอธิบาย 
     ความส าเร็จในการพัฒนาคู่มือการ
ตรวจราชการ หมายถึง การจัดท าคู่มอืการ
ตรวจราชการฉบับยอ่ที่มีความชัดเจน 
เข้าใจได้ง่าย และข้อมลูครบถ้วน ซึ่งผู้ตรวจ
ราชการสามารถท าความเข้าใจได้อย่าง
รวดเร็ว และน าไปใช้เป็นแนวทาง 
การตรวจราชการ 
 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 
 

วิธีการค านวณ 
     จัดท าคู่มือการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครฉบับยอ่ 
และเผยแพร่ให้ผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานครเพื่อน าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการตรวจราชการจ านวนผู้ตรวจราชการ 
 
 

พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรยกระดบั
มาตรฐานวิชาชีพ และ
คุณภาพการให้บริการ
ในแต่ละสายงานให้มุง่
สู่ความเป็นมอือาชีพ
และสอดคล้องกบัการ
เป็นมหานครแห่ง
เอเชีย (ม.1) 
 
 

กิจกรรมการพฒันา
คู่มือการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจ
ราชการ
กรุงเทพมหานคร 
:       งบประ าณ 
 

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

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ 
         
  จ านวนผู้ตรวจราชการฯ ที่ได้รับ  
  และน าคู่มือไปใช้                  X 100 
     จ านวนผู้ตรวจราชการฯ ทัง้หมด 
 
เอกสารหลักฐาน :  
     คู่มือการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานครฉบับย่อ โดยแยก
ตามประเภทการตรวจราชการ ได้แก่  
1. การตรวจราชการเฉพาะพื้นที่  
2. การตรวจราชการแบบบรูณาการ 

- ตามนโยบายผู้ว่าราชการ 
  กรุงเทพมหานคร  

     - เพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
3. หลักฐานการเผยแพร่คู่มือฯ ให้กบั 
    ผู้ตรวจราชการผ่านช่องทาง  
    Social Media 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดท าข้อมลูติดตามผล
การตรวจราชการ 
สนับสนุนตัวช้ีวัด
ความส าเรจ็ในการพัฒนา
บุคลากรตามหลัก
สมรรถนะมุง่สู่ความ   
เป็นมืออาชีพ 
 

ร้อยละ 100 นิยาม/ค าอธิบาย 
    ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า
ข้อมูลติดตามผลการตรวจราชการ 
หมายถึง การจัดท าข้อมลูการติดตามผล
การตรวจราชการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
เพื่อใหผู้้ตรวจราชการกรงุเทพมหานคร
น าไปใช้เป็นข้อมลูประกอบการตรวจ
ราชการ ซึ่งจะสามารถตรวจราชการได้
อย่างต่อเนื่อง  
 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 
 

วิธีการค านวณ 
   ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครน า
ข้อมูลติดตามผลการตรวจราชการไปใช้ใน
การตรวจราชการ 
 
จ านวนผู้ตรวจราชการฯ ที่น าข้อมูลไปใช้ X 100 
         จ านวนผู้ตรวจราชการฯ ทั้งหมด 
 
เอกสารหลักฐาน :  
    เอกสารการเสนอข้อมูลติดตามผลการ
ตรวจราชการใหผู้้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร 
 

พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรยกระดบั
มาตรฐานวิชาชีพ และ
คุณภาพการให้บริการ
ในแต่ละสายงานให้มุง่
สู่ความเป็นมอือาชีพ
และสอดคล้องกบัการ
เป็นมหานครแห่ง
เอเชีย (ม.1) 
 
 
 

กิจกรรมการจัดท า
ข้อมูลติดตามผล
การตรวจราชการ 
:       งบประ าณ 
 

ฝ่ายอ านวยการตรวจ
ราชการ และกลุ่มงาน
ช่วยผู้ตรวจราชการ 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ 
4. ความส าเรจ็ในการ
จัดท าข้อมลูประกอบการ
ตรวจราชการ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล สนับสนุน
ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อปอ้งกันการทจุริต 
 

ร้อยละ 100 นิยาม/ค าอธิบาย 
    ความส าเร็จในการจัดท าข้อมูล 
หมายถึง จัดท าเอกสารสรุปข้อมลูด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล    
ของผู้บรหิารหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่        
ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ทั้ง 77 หน่วยงาน และเอกสารสรปุข้อมลู
ในภาพรวมจ าแนกเป็นเรื่อง น าเสนอ
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  
    คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล 
หมายถึง การทุจริต ประพฤติมิชอบ มีข้อ
ร้องเรียน เป็นต้น 
 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 
 

วิธีการค านวณ 
       จัดท าข้อมูลประกอบการตรวจ
ราชการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ    
ธรรมาภิบาล เสนอผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นข้อมลู
ประกอบการตรวจราชการ  
 
 จ านวนหน่วยงานท่ีมีการจัดเก็บฐานข้อมูล X 100 
       หน่วยงานท้ังหมดของกรุงเทพมหานคร 
 
 

ส่งเสรมิการใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการ
บรหิารจัดการและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของกรงุเทพมหานคร 
(ม.2) 
 
 

กิจกรรมการจัดท า
ข้อมูลประกอบการ
ตรวจราชการด้าน
เรื่องร้องเรียนของ
หน่วยรับการตรวจ 
:       งบประ าณ 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ 
เอกสารหลักฐาน :  

1. ข้อมูลด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล  
ของหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร ทัง้ 77 
หน่วยงาน 

2. ข้อมูลด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล สรปุภาพรวมจ าแนก
เป็นเรื่อง ประกอบด้วย 
1) เรื่องทุจริต 
2) เรื่องประพฤติมิชอบ 
3) เรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 

แยกตามประเภทดังนี ้
- อาคาร              
- บาทวิถี              
- ถนน                 
- สะพาน 
- เข่ือน คูคลอง 
- ท่อระบายน้ า 
- ไฟฟ้า 
- ประปา 
- โทรศัพท ์
- น้ าท่วม 
- ขยะแลสิ่งปฏิกลู 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ 
- ต้นไม้ สวนสาธารณะ 
- สภาพแวดล้อมเป็นพิษ 
- กระท าผิดในทีส่าธารณะ 
- ปัญหาจราจร 
- การบริหารงานบุคคล 
- ปัญหาความรุนแรงใน

ครอบครัว 
- การคุ้มครองผูบ้รโิภค 
- ยาเสพติด 
- เหตุเดอืดร้อนร าคาญ 
- เรื่องร้องทุกข์ประเภทอ่ืน ๆ  
- เรื่องฉุกเฉิน 
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มิต ิท่ี 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าหมายท่ี ๗.5.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

ที่ทันสมัย (SMART SERVICE) เพื่อสนบัสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจทิัล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง     
(กรงุเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีคุณภาพและมปีระสิทธิภาพ (SMART CITY)  

เป้าประสงค์ท่ี ๗.5.๑.2 มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่สนบัสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร  
         และสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจส าหรบัผูบ้รหิารกรุงเทพมหานครเพิ่มข้ึน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ 
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ 
5. พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การตรวจราชการ 
สนับสนุนตัวช้ีวัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการและมีฐานข้อมลู
เพื่อสนบัสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับดบัหน่วยงานและ
ระดับกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 80 นิยาม/ค าอธิบาย 
      ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดท า
ฐานข้อมูลของหน่วยรบัการตรวจ 77 
หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกรงุเทพมหานคร เช่น 
ข้อมูลทั่วไป ข้อมลูสถิติต่าง ๆ งบประมาณ 
ปัญหาร้องเรียน ข้อมูลถนน/คูคลองไฟฟ้า
สาธารณะ เป็นต้น 
 
 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
 

 

วิธีการค านวณ 
    ผู้ตรวจราชการกรงุเทพมหานคร น า
ข้อมูลจากฐานข้อมลูไปใช้ในการตรวจ
ราชการ 
 
 

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติราชการตาม
กระบวนการท างาน
ตามภารกิจหลกั
ของหน่วยงาน 
(Core Business) 
(ม.1) 
 

กิจกรรมการพฒันา
ระบบฐานข้อมลูเพือ่
สนับสนุนการตรวจ
ราชการ 
:       งบประ าณ 
 
 

ฝ่ายวิเคราะห์และ
ประเมินผล 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ 
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ 
 
  จ านวนผู้ตรวจราชการฯ ท่ีน าข้อมูลไปใช้ X 100 
          จ านวนผู้ตรวจราชการฯ ท้ังหมด 
 

เอกสารหลักฐาน :  
1. ระบบฐานข้อมลูสนบัสนุนการ

ตรวจราชการ 
2. เอกสาร/หลักฐานการน าข้อมูล

จากฐานข้อมลูไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
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มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 

ตัวชี้วัด นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ 
มิติท่ี ๒.๑ ร้อยละความส าเรจ็ในการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 
 

ตามที่ สงม. ก าหนด กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 

มิติท่ี ๒.๒ คะแนนของความส าเรจ็ในการจัดท า
งบการเงิน 
     2.2.1 การจัดท างบการเงินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
     2.2.2 คะแนนของความส าเร็จของการ
จัดท ารายงานสรุปยอดทรัพยส์ิน (งบทรัพยส์ิน) 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
 
 

ตามที่ สนค. ก าหนด  
 
1. กิจกรรมจัดท างบการเงินประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2562 (ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป) 
 
2. กิจกรรมจัดท ารายงานสรปุยอดทรัพย์สิน ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป) 
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มิติท่ี 3 ด้านคุณภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

ตัวชี้วัด นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ 
มิติท่ี 3.1 (ก) ระดับความส าเรจ็ในการจัดการ
เรื่องที่ได้รบัแจ้งจากประชาชน/ผูร้ับบรกิาร 
 
มิติท่ี 3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ตามที่ส านักงานเลขานุการปลัด
กรุงเทพมหานคร ก าหนด 
 
ตามที่ส านักงาน ก.ก. ก าหนด 

การแก้ไขเรือ่งที่ได้รับแจง้จากประชาชน/ผู้รบับริการ 
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 
 
กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานของ
หน่วยงาน (ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป) 
 
 

มิติท่ี 3.2 ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนิน
โครงการใหบ้ริการที่ดีทีสุ่ด (Best Service) 

ตามที่ส านักงาน ก.ก. ก าหนด 1. โครงการ Best Service ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2563 “โครงการการลดใช้พลังงานไฟฟ้า 
    ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร”  
    (ฝ่ายอ านวยการตรวจราชการ) 
 
2. โครงการรักษาหรือคงไว้ โครงการ “ศูนย์บริการ 
    การตรวจราชการ” (กลุม่งานช่วยผู้ตรวจฯ) 

มิติท่ี 3.3 ระดบัความพึงพอใจของผูร้ับบริการ ตามที่กองงานผู้ตรวจราชการก าหนด กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของผูร้ับบริการที่มีตอ่การ
บริการของกองงานผู้ตรวจราชการ  
(กลุม่งานช่วยผู้ตรวจราชการ) 
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มิติท่ี ๔ ด้านการพัฒนาองค์การ 
 

ตัวชี้วัด นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ 
มิติท่ี 4.1 ร้อยละความส าเรจ็ของการพฒันา
ฐานข้อมูล 

ตามที่  สยป. ก าหนด กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน 
(ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล) 
 
 
 

มิติท่ี 4.2 ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการ
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงาน 
 

ตามที่ สนอ. ก าหนด กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจ
ราชการ) 

 
 

 



          ๓๖ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์) 
 
ชื่อตัวชี้วัดท่ี 1   ร้อยละความส าเร็จของการติดตามผลการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานตามประเด็นจากแบบส ารวจความพึงพอใจ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมติดตามผลการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานตามประเด็นจากแบบส ารวจความพงึพอใจในรอบที่ 1 
    (กลุม่งานช่วยผู้ตรวจราชการ) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คดิความกา้วหนา้
โครงการ  
(ร้อยละ) 

       พ.ศ. 2562                                                             พ..ศ 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ข้ันตอนที่ 1 สรุปประเด็นการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพ
การใหบ้ริการจากการส ารวจความพึงพอใจในรอบที่ 1 
ที่หน่วยงานต้องด าเนินการปรับปรุง/พัฒนา  

20 20  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 

 

ข้ันตอนที่ 2 เวียนแจ้งประเด็นฯ ใหห้น่วยงาน
ด าเนินการ 

20 40             

ข้ันตอนที่ 3 ติดตามและรวบรวมข้อมลูผลการ
ด าเนินการของหน่วยงาน 

20 60             

ข้ันตอนที่ 4 จัดท ารายงานสรปุผลการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

20 80             

ข้ันตอนที่ 5 น าเสนอรายงานสรุปผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่อคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 

20 
 

100   
 
 

 
      
 

 
 
 

 
 
 

 
 

      

รวม  5  ข้ันตอน  คิดเป็นร้อยละ  100 100 100             

 
 
 
 
  



          ๓๗ 
 

ชื่อตัวชี้วัดท่ี 2  ความส าเรจ็ในการพัฒนาคู่มือการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรงุเทพมหานคร สนับสนุนตัวช้ีวัดความส าเรจ็ในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ 
มุ่งสู่ความเป็นมอือาชีพ 

ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการพฒันาคู่มือการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรงุเทพมหานคร (ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน  

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คดิความกา้วหนา้
โครงการ  
(ร้อยละ) 

          พ.ศ. 2562                                                             พ..ศ 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นตอนที ่1 ก าหนดหัวข้อเรื่องที่จะท าคู่มือการตรวจ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับย่อ 

20 20   
 
 

 
      
 

 
 
 

 
 
 

 
 

      

ขั้นตอนที ่2 ค้นคว้า จัดหา รวบรวม และศึกษา
รายละเอียดทีเ่กี่ยวข้อง เพือ่ประกอบการจัดท าคู่มอืฯ 

20 40    
 

 
    

 
 

       

ขั้นตอนที ่3 ออกแบบคู่มอืการตรวจราชการฯ ฉบับย่อ 
 

20 60             

ขั้นตอนที ่4 ด าเนินการจัดท าคู่มือการตรวจราชการฯ 
ฉบับย่อ เสนอผู้อ านวยการกองงานผู้ตรวจราชการ 

20 80             

ขั้นตอนที ่5 เผยแพร่คู่มอืการตรวจราชการฯ ฉบับยอ่   
ให้ผู้ตรวจราชการกรงุเทพมหานครเพื่อใช้ประกอบการ
ตรวจราชการต่อไป 

20 100             

รวม  5  ข้ันตอน  คิดเป็นร้อยละ  100 100 100   
 
 

 
 

 
 

       

 
 
 
 
 
 
 



          ๓๘ 
 

ชื่อตัวชี้วัดท่ี 3  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าข้อมลูติดตามผลการตรวจราชการ สนับสนุนตัวช้ีวัดความส าเร็จในการพฒันาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุง่สู่ความเป็นมืออาชีพ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการจัดท าข้อมลูติดตามผลการตรวจราชการ (ฝ่ายอ านวยการตรวจราชการ และกลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คดิความกา้วหนา้
โครงการ  
(ร้อยละ) 

          พ.ศ. 2562                                                             พ..ศ 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นตอนที ่1 จัดท าแบบฟอร์มรายงานสรปุข้อมลูผลการ
ตรวจราชการเฉพาะพื้นที ่

20 20    
 

 
    

 
 

       

ขั้นตอนที ่2 สรุปข้อมูลผลการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ 
รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

20 40             

ขั้นตอนที ่3 เสนอข้อมลูผลการตรวจราชการฯ เสนอ
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 

20 60             

ขั้นตอนที ่4 สรุปข้อมลูผลการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ 
รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

20 80             

ขั้นตอนที ่5 เสนอข้อมลูผลการตรวจราชการฯ เสนอ
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  

20 100             

รวม  5  ข้ันตอน  คิดเป็นร้อยละ  100 100 100   
 
 

 
 

 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ๓๙ 
 

ชื่อตัวชี้วัดท่ี 4  ความส าเรจ็ในการจัดท าข้อมูลประกอบการตรวจราชการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล สนับสนุนตัวช้ีวัดความส าเรจ็ในการสง่เสรมิคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อป้องกันการทจุริต 

ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการจัดท าข้อมลูประกอบการตรวจราชการด้านเรือ่งร้องเรียนของหน่วยรับการตรวจ (ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป)      

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน  

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คดิความกา้วหนา้
โครงการ  
(ร้อยละ) 

        พ.ศ. 2562                                                         พ..ศ 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นตอนที ่1 ประสานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เพือ่ขอ
รายละเอียดเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานสงักัด
กรุงเทพมหานครทั้ง 77 หน่วยงาน    

20 20  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 

 

ขั้นตอนที ่2 รวบรวมข้อมลูเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 20 40             

ข้ันตอนที่ 3 จัดท าข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเสนอ
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 

30 
 

70   
 
 

 
      
 

 
 
 

 
 
 

 
 

      

ขั้นตอนที ่4 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการ
กองงานผู้ตรวจราชการ 

30 100             

รวม  4  ข้ันตอน  คิดเป็นร้อยละ  100 100 100             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ๔๐ 
 

ชื่อตัวชี้วัดท่ี 5  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ สนับสนุนตัวช้ีวัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่นบัสนุนการปฏิบตัิราชการและมีฐานข้อมลูเพื่อสนบัสนุน 
การตัดสินใจของผู้บริหารระดบัดับหน่วยงานและระดบักรงุเทพมหานคร 

ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการพฒันาระบบฐานข้อมลูเพือ่สนบัสนุนการตรวจราชการ (ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คดิความกา้วหนา้
โครงการ  
(ร้อยละ) 

          พ.ศ. 2562                                                             พ..ศ 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นตอนที ่1 ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบฐานข้อมลู 25 25   
 

 
      

 
 

 
 

 
 

      

ขั้นตอนที ่2 จัดท าฐานข้อมูล และบันทกึรายละเอียด 
ลงในฐานข้อมลู 

25 50    
 

 
    

 
 

       

ขั้นตอนที ่3 เวียนแจ้งข้อมลูจากฐานข้อมูล เสนอผู้ตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อใหป้ระกอบการตรวจ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

25 75             

ขั้นตอนที ่4 สรุปผลการด าเนินงาน เสนอผูอ้ านวยการ
กองงานผู้ตรวจราชการ 

25 100             

รวม  4  ข้ันตอน  คิดเป็นร้อยละ  100 100 100   
 
 

 
 

 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 


