สรุปผลสําเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2560 ของสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล

มิติที่1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ
งานเชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด
1. จํานวนหนวยงานที่จัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปที่สอดคลองกับแผนระดับ
กรุงเทพมหานคร และแผนเฉพาะดาน
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปนไปตามแนวทางที่
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลกําหนด
(ผลผลิต) กยบ.

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

77
1. โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจ
หนวยงาน ในการนําแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ 20 ป ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561–
2565) ไปสูการปฏิบัติ (กยบ.)

2. โครงการอบรมเพื่อบูรณาการโครงการ/
กิจกรรมที่สอดคลองกับแผนพัฒนาฯ 20 ป
ดานทรัพยากรมนุษยและสังคม (กยม.)

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลความกาวหนาโครงการ/
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
กิจกรรม

จํานวน
ผลสําเร็จตามเปาหมาย : 139 คน
139 คน
สรุปรายละเอียด : ดําเนินการ
ฝกอบรมใหกับเจาหนาที่
ที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนฯ
ระดับสํานัก สํานักงาน สวนราชการ
ในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขต มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและหนวยงานการพาณิชย
ของกรุงเทพมหานคร จํานวน
139 คน เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม
2559 ณ โรงแรม ปริ้นซ พาเลช
รอยละ 80



ผลสําเร็จตามเปาหมาย :

รอยละ 97.33

สรุปรายละเอียด : ดําเนินโครงการ
แลวเสร็จตามแผนงานที่วางไวซึ่งเปน
การฝกอบรมแบบไป– กลับ
เปนระยะเวลา 5 วัน ณ โรงแรมเอเชีย
ราชเทวี กรุงเทพฯเมื่อวันที่ 19 – 23
ธันวาคม 2559
มีผูเขารับการอบรมครบตามเกณฑ
รอยละ 80 ของเวลาการอบรม
จํานวน 146 คน จากทั้งหมด 150 คน
คิดเปน รอยละ 97.33

ผลสําเร็จของตัวขี้วัด
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตามตัวขีว้ ดั
ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชี้วัด :

- หนวยงาน จํานวน 77
หนวยงาน ไดรับความรูความ
เขาใจในการนําแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561- 2565)
ไปสูการปฏิบัติและสามารถจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปของ
หนวยงานแบบบูรณาการให
สอดคลองกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565)
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ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขี้วัด
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ สรุปรายละเอียดความกาวหนาโครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
กิจกรรม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด
และไดทําการประเมินผลการดําเนินโครงการ
เปน 2 ระดับไดแก
1. ระดับผลผลิต O( utput) ดําเนินการ
ประเมินความคิดเห็นของผูเขารับการ
ฝกอบรมโดยใชแบบสํารวจ3 ดาน ดังนี้
1.1 ดานเนื้อหา ผูเขารับการฝกอบรมไดรับ
ความรู ความเขาใจตลอดจนความเหมาะสม
และเปนประโยชนของหลักสูตร 4.09
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
1.2 ดานวิทยากร ผูเขารับการฝกอบรม
มีความพึงพอใจที่ไดรับการถายทอดความรู
จากวิทยากร 4.55 คะแนน จากคะแนนเต็
ม
1.3 ดานความเหมาะสมของการดําเนิน
โครงการฯ ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึง
พอใจดานสถานที่ โสตทัศนูปกรณการอํานวย
ความสะดวกของเจาหนาที่ 4.12 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
2. ระดับผลลัพธ (Outcome)
ดําเนินการประเมินผลจาก
1) การที่ผูผานการฝกอบรมมีการถายทอด
ขอมูล/ความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมแกผูที่
เกีย่ วของ
2) หนวยงานไดมีการจัดทําโครงการ
ยุทธศาสตร
เพือ่ บรรจุลงในแผนปฏิราชการ
บตั ิ
กรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. 2562
3) หนวยงานไดมีการจัดทําโครงการยุทธ
ศาสตรเพื่อบรรจุลงในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ. 2562 ของหนวยงานโดย
ขณะนีก้ องยุทธศาสตรทรัพยากรมนุษยและ
สังคมไดมีหนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อใหผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ
ของผูผ า นการฝกอบรมตอบแบบสอบถาม
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ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขี้วัด
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด
ในเรื่องของการนําความรูไปปรับใชในการ
ปฏิบัติงานเรียบรอยแลว
สวนงบประมาณของโครงการที่ไดรับจํานวน
518,480 บาท ใชไป 456,082 บาท

3. กิจกรรมสงเสริมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของหนวยงาน (กยบ.)

77
หนวยงาน



ผลสําเร็จตามเปาหมาย :
77 หนวยงาน
สรุปรายละเอียด : ดําเนินการครบทั้ง
77 หนวยงาน

4. โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจการ
จัดทําแผนและติดตามประเมินผลแก
นักวิเคราะหนโยบายและแผนและผูเกี่ยวของกับ
การจัดทําแผนของหนวยงานในความรับผิดชอบ
ของ กยค. (กยค.)

2 สํานัก
17
สํานักงาน
เขต



ผลสําเร็จตามเปาหมาย : 2 สํานัก
17 สํานักงานเขต
สรุปรายละเอียด : สรางความรูความ
เขาใจใหกับนักเคราะหนโยบายและแผน
และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดานการจัดทํา
แผนและการติดตามประเมินในประเด็น
ดังนี้
1. แนวทางการจัดทําแผนฏิบัติราชการ
ประจําปของหนวยงาน พ.ศ.2561 และ
การปรับแผนฯ ป 2560
2. แนวทางการประเมินผลเพื่อขอรับเงิน
รางวัลประจําป 2560

-4-

ตัวชี้วัด
2. จํานวนรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร
(ผลผลิต) กยบ.

เปาหมาย
ตัวชี้วัด
2 ฉบับ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน
5. กิจกรรมจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป
(กยบ. กยม. กยล. กยภ. กยค. กยค. และ กสศ.)

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม

2 ฉบับ
ผลสําเร็จตามเปาหมาย : 2 ฉบับ
สรุปรายละเอียด :
1. รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําป พ.ศ. 2559 จํานวน 1 ฉบับ
2. รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําป พ.ศ. 2560 รอบครึ่งป
งบประมาณ (1 ตุลาคม 2559 –
31 มีนาคม 2560) จํานวน 1 ฉบับ

ผลสําเร็จของตัวขี้วัด
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด

ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
- ดําเนินการไปแลวเสร็จ 2 ฉบับ
1. จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559
จํานวน 1 ฉบับเรียบรอยแลว
2. รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบตั ริ าชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําป
พ.ศ. 2560
รอบครึ่งปงบประมาณ (1 ตุลาคม
2559-31 มีนาคม 2560)
จํานวน 1 ฉบับเรียบรอยแลว
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ตัวชี้วัด
3. จํานวนบุคลากรที่ไดรับ
การสงเสริมความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการนําแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชน
กรุงเทพมหานคร
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560-2561
ไปสูการปฏิบัติ (ผลผลิต)
กยม.

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

จํานวน 6. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
300 คน บูรณาการโครงการ/กิจกรรมใหสอดคลองกับ
แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2557-2561)

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขี้วัด
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด


ผลสําเร็จตามเปาหมาย : 305 คน
ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
จํานวน
สรุปรายละเอียด :
ระดับผลผลิต
300 คน
ดําเนินการจัดการฝกอบรมฯ แลว
- มีผูเขารวมฝกอบรมโครงการ
จํานวน 2 รุน ณ โรงเเรมเอเชีย
ฝกอบรมฯ ทั้งสิ้น 305 คน
กรุงเทพมหานคร ดังนี้
ความสําเร็จคิดเปนรอยละ
- ดําเนินการฝกอบรมฯ รุนที่ 1
101.66
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559
ระดับผลลัพธ
เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หองกิง่ ทอง
- จากการติดตามผลในสวนของ
การนําเรื่องสิทธิมนุษยชนไปสูการ
ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย เขตพญาไท
ปฏิบัติ
กรุงเทพมหานคร
กลุมเปาหมายประกอบดวย
หนวยงานระดับสํานัก
ผูบริหาร สํานักงาน ก.ก.
จํานวน 21 หนวยงาน มีการนํา
และสวนราชการสังกัดสํานักปลัด
เรื่องสิทธิมนุษยชนไปบรรจุใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 65 คน
แผนปฏิบัติราชการประจําปของ
มีผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 59 คน
หนวยงาน จํานวน 17 หนวยงาน
คิดเปนรอยละ 90.77
หนวยงานระดับสํานักงาน
มีผตู อบแบบประเมินฯ 59 คน
เขต จํานวน 50 เขต มีการนํา
และมีความรูเพิ่มขึ้นจํานวน 37 คน
เรื่องสิทธิมนุษยชนไปบรรจุใน
คิดเปนรอยละ 78.72
แผนปฏิบัติราชการประจําปของ
- ดําเนินการฝกอบรมฯ รุนที่ 2
หนวยงาน จํานวน 50 หนวยงาน
เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559
- คิดเปนความสําเร็จของการ
เวลา 08.00 - 16.00 ณน.หองกิ่งเพชร
ดําเนินโครงการฝกอบรม
ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย เขตพญาไท
รอยละ 94.366
กรุงเทพมหานคร
กลุมเปาหมายประกอบดวย
ผูบริหาร และขาราชการสังกัด
สํานักงานเขต จํานวน 250 คน
มีผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 246 คน
คิดเปนรอยละ 98.40
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ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขี้วัด
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด
มีผตู อบแบบประเมินฯ 170 คน
และมีความรูเพิ่มขึ้น 159 คน
คิดเปน รอยละ 93.53
- คาใชจายในการดําเนินโครงการฯ ทั้งสิ้น
เปนเงิน 187,930.-บาท
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ตัวชี้วัด
4. รอยละของความสําเร็จ
ในการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมตาม
นโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(ผลลัพธ) กยบ.

เปาหมาย
ตัวชี้วัด
รอยละ
๑๐๐

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน
7. กิจกรรมจัดทํารายงานการประเมินผล
การดําเนินการตามนโยบายของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขี้วัด
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด


รอยละ
ผลสําเร็จตามเปาหมาย : รอยละ 100
ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
๑๐๐
สรุปรายละเอียด :
1. ดําเนินการติดตาม
1. ดําเนินการติดตามความกาวหนา
ความกาวหนาของโครงการ/
ของโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย
กิจกรรมตามนโยบายของผูวา
ของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ราชการกรุงเทพมหานคร
รายละเอียดตามหนังสือ
รายละเอียดตามหนังสือ
ที่ กท 0502/1023
ที่ กท 0502/1023
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2560
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2560
2. ดําเนินการรายงานผลความกาวหนา
2. ดําเนินการรายงานผล
ของโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย
ความกาวหนาของโครงการ/
กิจกรรมตามนโยบาย
ของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
นําเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร
ของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
นําเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อนําเรียนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
รายละเอียดตามหนังสือ
เพื่อนําเรียนผูวาราชการ
ดวนที่สุด ที่ กท 0502/1324
กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตาม
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
หนังสือ ดวนที่สุด
3. ดําเนินการรายงานผลความกาวหนา
ที่ กท 0502/1324
ของโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
และหนังสือ ดวนที่สุด
นําเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร
ที่ กท 0502/1529
เพื่อนําเรียนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
รายละเอียดตามหนังสือ ดวนที่สุด
ที่ กท 0502/1529
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
4. นําเสนอผลการดําเนินงานตาม
นโยบายผูวาราชการกรุงเทพมหานครตอ
ที่ประชุมคณะผูบริหารกรุงเทพมหานคร
เมื่อวันจันทรที่ 4 กันยายน 2560

ตัวชี้วัด
5. จํานวนผลงานวิจัย
ที่สนับสนุนการบริหาร
มหานคร (ผลผลิต) กยล.

เปาหมาย
ตัวชี้วัด
จํานวน
3 ฉบับ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน
8. กิจกรรมการศึกษาวิจัยการถอดบทเรียน
มาตรการอนุรักษพลังงานของหนวยงาน
กรุงเทพมหานคร

เปาหมาย
โครงการ/
กิจกรรม
1. รายงานผล
การศึกษาวิจัยฯ
และบทความ
วิจัย จํานวน
1 ฉบับ
2. การประชุม
รับฟงและ
เสนอแนะ
ผลการศึกษา
จากภาคสวน
ที่เกี่ยวของ
1 ครั้ง
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ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขี้วัด
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด


ผลสําเร็จตามเปาหมาย : ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
สรุปรายละเอียด :
ประมวล/วิเคราะห/แปรผลขอมูล
การศึกษาวิจัยฯเขียนรายงานการ
1.1 ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี
ศึกษาวิจัยฯ และจัดทํารายงาน
งานวิจัย และศึกษาเอกสาร/หลักฐาน
วิจยั ฉบับสมบูรณ เรียบรอยแลว
ที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดกรอบแนวคิด
จัดทําขอเสนอกิจกรรมการศึกษาวิจัยฯ
(Research Proposal) และ
ขออนุมัติกิจกรรมการศึกษาวิจัยฯ
1.2 สรางเครื่องมือการศึกษาวิจัยฯ ไดแก
แบบสํารวจมาตรการอนุรักษพลังงานฯ
และแบบสอบถามถอดบทเรียน (AAR)
1.3 เก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาวิจัยฯ
จากแบบสํารวจ (77 หนวยงาน)
แบบสอบถาม (12 หนวยงาน) และการ
สนทนากลุมยอย
เพือ่ ถอดบทเรียน (AAR) (14 หนวยงาน)
1.4 ประมวล/วิเคราะห/แปรผลขอมูล
การศึกษาวิจัยฯเขียนรายงานการ
ศึกษาวิจัยฯ และจัดทํารายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ

-9-

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน
9. กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลความรูประกอบ
การจัดทําแผนพัฒนาดานสาธารณูปโภคและโครงสราง
พืน้ ฐาน (กยภ.)

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขี้วัด
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด

จัดทํา
ผลสําเร็จตามเปาหมาย : รายงาน
สรุปรายละเอียด :
ขอมูล
1. ศึกษา รวบรวมชุดขอมูล สถิติ
จํานวน
ผลการศึกษา ผลการวิจัย ผลการประเมิน
1 เลม
ในสวนที่เกี่ยวของดานสาธารณูปโภคและ
โครงสรางพื้นฐาน
2. วิเคราะห ประมวลชุดขอมูลและ
จัดหมวดหมูของขอมูลตามดานหลัก
ทีเ่ กีย่ วของ ประกอบดวย
1) ดานผังเมืองและขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดิน
2) ดานการควบคุมอาคาร
3) ดานการปองกันน้ําทวมและการ
ระบายน้าํ
4) ดานการคมนาคมขนสง จําแนกเปน
4.1) ทางบก ไดแก โครงขายถนน
ทางจักรยาน
ทางเทา และระบบขนสงมวลชนทัง้ ทาง
ถนน และทางราง
4.2) ทางน้ํา
3. แยกประเภทของขอมูล โดยระบุ
แหลงขอมูลและรูปแบบการจัดเก็บขอมูล
ไดแก ชุดขอมูลที่มีการจัดเก็บ
ในรูปแบบเอกสาร ชุดขอมูลที่มีการ
จัดเก็บในสื่อบันทึกตาง ๆ และชุดขอมูล
ที่มีการรายงาน/นําเขาขอมูลโดยตรง
ในระบบคอมพิวเตอร (Online)
4. จัดทํารูปเลมชุดความรู/ฐานขอมูล
ความรูประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
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ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน
10. โครงการวิจัยดานทรัพยากรมนุษยและสังคม
(กยม.)

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขี้วัด
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนาโครงการ/
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
กิจกรรม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด

จัดทํา
ผลสําเร็จตามเปาหมาย : รายงาน
สรุปรายละเอียด :
ผลการวิจัย
1. วางแผนออกแบบแนวทางการศึกษากําหนด
ดาน
ประเด็นปญหา วัตถุประสงค เปาหมาย
ทรัพยากร
กรอบแนวคิดในการศึกษาและขออนุมตั ิ
มนุษย
โครงการฯ
และสังคม
2. ศึกษาลักษณะและความเปนมาแนวคิดการ
จํานวน
จัดการศึกษา วรรณกรรม ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
1 ฉบับ
แผนการศึกษาแหงชาติ แผนดานการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร และขอมูลจากเอกสารรายงาน
ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของชาติและ
กรุงเทพมหานคร
3. วิเคราะหความเชื่อมโยงของแผนดาน
การศึกษาของกรุงเทพมหานครและแผนการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579ทั้งในดาน
โครงสรางของแผนยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชี้วัด
และแนวทางการพัฒนา
4. สรุปความเชื่อมโยงตามโครงสรางของแผน
ยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชี้วัด และกําหนด
ทิศทางการพัฒนาดานการศึกษา
ของกรุงเทพมหานครใหมีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชี้วัด กับแผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงของโลกศตวรรษ
ที่ 21
5. จัดทํารูปเลมรายงานผลการศึกษาความ
เชื่อมโยงแผนดานการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครกับแผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2560 – 2579 เพื่อรองรับการ
เปลีย่ นแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
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ตัวชี้วัด
6. รอยละความสําเร็จ
ของการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําป ดวยกระบวนการ
บูรณาการ (ผลลัพธ) กยบ.

เปาหมาย
ตัวชี้วัด
รอยละ
๑๐๐

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน
11. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 (กยบ.)

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขี้วัด
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด


จํานวน
ผลสําเร็จตามเปาหมาย : 1,500 เลม
ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
1,500
รอยละ 100
สรุปรายละเอียด :
เลม
- ดําเนินการจัดทํา (ราง) แผนปฏิบตั ิ
- จัดทํารางแผนปฏิบัติราชการ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป
กรุงเทพมหานคร ประจําป
พ.ศ. 2562 (รางที่ 2 ) แลวเสร็จ และ
พ.ศ. 2560 รางที่ 2 แลวเสร็จ
จัดประชุมหัวหนาหนวยงานเพื่อรับมอบ
และดําเนินการจัดพิมพหนังสือ
นโยบายและปรับรางแผนฯ ใหมีความ
แผนปฏิบตั ริ าชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําป
สมบูรณ โดยจัดประชุมเมือ่ วันที่
พ.ศ. 2562 จํานวน 1,500 เลม
2 กันยายน 2562
เวลา 09.00-16.30 น.
ณ หองรัตนโกสินทร เรียบรอยแลว
- ดําเนินการจัดพิมพเลมแผนฯ ดังกลาว
โดยลงนามในสัญญาแลวในเดือนสิงหาคม
2560

-12-

ตัวชี้วัด
7. จํานวนรายงาน
การติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร
ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2557-2560)
(ผลผลิต) กยล.

เปาหมาย
ตัวชี้วัด
1 ฉบับ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน
12. โครงการการประเมินผลแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1
(พ.ศ.2557-2560) ระยะสิ้นสุดแผน (กยล.)

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขี้วัด
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนาโครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
กิจกรรม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด


1 ฉบับ
ผลสําเร็จตามเปาหมาย : 1 ฉบับ
ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
สรุปรายละเอียด :
- จัดเก็บขอมูลเปนรายดัชนี
- จัดทําขอกําหนดและขอบเขตการ
โดยใชวธิ กี ารรวบรวมขอมูล
ดําเนินงาน (TOR) พรอมขออนุมตั แิ ละขอใช
จากแหลงตางๆ การสํารวจ
ขอกําหนดฯ
ความคิดเห็นจากประชากร
- ขอความเห็นชอบจางที่ปรึกษา พรอมแตงตั้ง
ในกลุมตัวอยาง ตามวิธีทางสถิติ
คกก. จางที่ปรึกษา
และวิธีการอื่นๆ แลวแตกรณี
- ดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อดําเนิน
- วิเคราะหประมวลผลเปนราย
โครงการ
ดัชนี
- ลงนามสัญญาจางที่ปรึกษา
- จัดทําเปนดิจติ ลั ไฟลในรูปแบบ
- ที่ปรึกษาดําเนินงานตามสัญญาจางและ
PDF ลงในแผนบันทึกขอมูล
ขอกําหนดและขอบเขตการดําเนินงาน (TOR)
จํานวน 1,200 ชุด
- ที่ปรึกษาจัดประชุมระดมความคิดเห็น
โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผูสูงอายุและ
กลุมผูรับผิดชอบงานดานแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุฯ เมื่อวันที่ 2 และ 4 พ.ค.60
ณ โรงแรมปรินซพาเลซ มหานาค
ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษาจัดประชุมวิพากษการนําเสนอผลการ
ประเมิน “โครงการการประเมินผลแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2557-2560) ระยะสิ้นสุด
แผน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 และ
วันที่ 16 สิงหาคม 2560
- ที่ปรึกษาสงรายงานผลการศึกษาฉบับ
สมบูรณ พรอมดิจิตัลไฟลในรูปแบบ PDF
ลงในแผนบันทึกขอมูล จํานวน 1,200 ชุด
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560
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ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

1 แผนงาน 13. โครงการจางที่ปรึกษาจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
8. ความสําเร็จในการ
สารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานครระยะ 5 ป
ดําเนินการจัดทําแผน
(พ.ศ. 2561-2565)
แมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กรุงเทพมหานครระยะ
5 ป (พ.ศ. 25612565) (ผลผลิต) กสศ.

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขี้วัด
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด


1 แผนงาน
ผลสําเร็จตามเปาหมาย : 1 แผนงาน
ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
สรุปรายละเอียด :
1. แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
1. ดําเนินการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําแผน
กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ป
แมบทฯ โดยลงนามในสัญญาจางกับ
(พ.ศ. 2561 - 2565) ใน
มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่ 1
รูปแบบเอกสาร จํานวน 600 เลม
กุมภาพันธ 2560 ระยะเวลาดําเนินการ
2. แผนปฏิบัติการรายปดาน
ภายใน 240 วัน และเมื่อวันที่ 7 มีนาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
2560 ที่ปรึกษาไดจัดสัมมนาเพื่อ
สื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ
นําเสนอรายงานแผนการดําเนินงาน
5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565)
ณ โรงแรมริเวอรไซด และที่ปรึกษาไดสง
ในรูปแบบเอกสาร จํานวน 600
มอบรายงานแผนการดําเนินงานตาม
เลม
งวดงานที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม
3. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
2560 ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล
ดําเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อตรวจรับ
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565)
งานงวดที่ 1
ในรูปแบบเอกสาร จํานวน 100
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับ
เลม
งานงวดที่ 1 แลว และที่ปรึกษาฯ
ดําเนินงานตามสัญญาในงวดงานที่ 2
4. บทสรุปผูบริหาร เปนภาษาไทย
โดยจัดสัมมนาครั้งที่ 2 เพื่อนําเสนอ
และภาษาอังกฤษ ในรูปแบบเอกสาร
รายงานผลการศึกษาขั้นตน เมื่อวันที่ 30
จํานวน 300 เลม
พฤษภาคม 2560
5. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
3. ที่ปรึกษาสงมอบงานงวดที่ 2
ประชาสัมพันธแผนแมบท
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ประกอบดวย รายงานขัน้ ตน (Inception
สื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ป
Report) รายงานผลการระดมความ
(พ.ศ. 2561 - 2565) และ
คิดเห็น และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
แผนปฏิบัติการรายปดานเทคโน
พิจารณาตรวจรับงาน เรียบรอยแลว
โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2561 – 2565)
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ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขี้วัด
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ สรุปรายละเอียดความกาวหนาโครงการ/กิจกรรม อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด
4. งวดงานที่ 3 สงมอบภายใน 210 วัน
6. ดิจทิ ลั ไฟลในรูปแบบDVD
นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจาง (ภายในวันที่ 30
ตามขอ 1. – 3. จํานวน 700 ชุด
สิงหาคม 2560) โดยที่ปรึกษาจะตองสงมอบ
รายงานขั้นกลาง จํานวนไมนอยกวา 80 เลม
ขณะนี้อยูระหวางคณะกรรมการตรวจรับพิจารณา
ตรวจรับพัสดุในงวดงานที่ 3
2.4 งวดงานที่ 4 สงมอบภายใน 240 วัน
นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจาง
(ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560)
โดยที่ปรึกษาจะตองสงมอบงาน ประกอบดวย
1) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 2565) ในรูปแบบเอกสาร จํานวน 600 เลม
2) แผนปฏิบัติการรายปดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ
5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ในรูปแบบเอกสาร
จํานวน 600 เลม
3) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของสํานัก
ยุทธศาสตรและประเมินผล ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2561 - 2565) ในรูปแบบเอกสาร
จํานวน 100 เลม
4) บทสรุปผูบริหาร เปนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบเอกสาร จํานวน300 เลม
5) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565)
และแผนปฏิบัติการรายปดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2561 – 2565)

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

-15ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนาโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
6) ดิจทิ ลั ไฟลในรูปแบบDVD ตามขอ 1)– 3)
จํานวน 700 ชุด
ซึ่งขณะนี้ทางที่ปรึกษาอยูระหวางการดําเนินงานใน
งวดงานที่ 4 คาดวาจะแลวเสร็จเปนไปตามสัญญาในวันที่
29 กันยายน 2560

ผลสําเร็จของตัวขี้วัด
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด
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ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

9. รอยละของความสําเร็จ ดําเนินการ 14. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรสํารองฉุกเฉิน
ลงนามใน ของกรุงเทพมหานคร (Disaster Recovery Site)
ของการจัดหาระบบ
สัญญา
คอมพิวเตอรสํารองฉุกเฉิน
รอยละ 70
ของกรุงเทพมหานคร
(ผลลัพธ) กคพ.

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขี้วัด
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด
ดําเนินการ
ผลสําเร็จตามเปาหมาย : ยกเลิก
ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
ลงนามใน
สรุปรายละเอียด :
ยกเลิก
สัญญา
เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ
เนื่องจากมติที่ประชุม
รอยละ 70
ดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2560
คณะกรรมการดิจิทัล
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2560
เห็นชอบใหสํานักยุทธศาสตรและ
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเมินผลยกเลิกการดําเนินการโครงการ
เห็นชอบใหสํานักยุทธศาสตรและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรสํารองฉุกเฉิน
ประเมินผลยกเลิกการดําเนินการ
ของกรุงเทพมหานคร (Disaster
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
Recovery Site) และหนังสือ ที่ กท
สํารองฉุกเฉินของ
1904/01332 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม
กรุงเทพมหานคร (Disaster
2560 ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
Recovery Site)
(นางวรรณวิไลฯ รองผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร) ไดโปรดอนุมัติ
ใหสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล
ยกเลิกการดําเนินการตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป 2560
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล
งานควบคุมระบบคอมพิวเตอร
หมวดรายจายอื่น รายการคาใชจายใน
การจัดหาระบบคอมพิวเตอรสํารอง
ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร (Disaster
Recovery Site) เปนเงิน
49,510,000.- บาท
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ตัวชี้วัด
10. รอยละของผูเขารับ
การฝกอบรมที่ผานตาม
เกณฑที่กําหนด (ผลลัพธ)
กพพ.

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

รอยละ 80 15. โครงการฝกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศ
ของผูผาน ภูมิศาสตร (กสศ.)
เกณฑการ
ประเมิน

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขี้วัด
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด


รอยละ 80
ผลสําเร็จตามเปาหมาย : รอยละ 100
ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
สรุปรายละเอียด :
ของผูผาน
1. โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอร
เกณฑการ
แกขาราชการตามมติ
จัดโครงการฝกอบรมหลักสูตรระบบ
ประเมิน
คณะรัฐมนตรี (COM-03) (กพพ.)
สารสนเทศภูมิศาสตร ณ ศูนยฝกอบรม
- มีผูเขารับการฝกอบรมทั้งหมด
คอมพิวเตอร ชั้น 4 สํานักการศึกษา
จํานวน 281 คน
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
- มีผูเขารับการฝกอบรมที่ผาน
โดยแบงเปน 2 หลักสูตร ดังนี้
เกณฑที่กําหนด จํานวน 281 คน
1. หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
- มีผูเขารับการฝกอบรมที่ผาน
กรุงเทพมหานครเบื้องตน เปนการ
เกณฑที่กําหนด คิดเปนรอยละ
ฝกอบรมแบบไป-กลับ ใหกับขาราชการ
100 (281/281*100)
กรุงเทพมหานครสามัญ ประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน ระดับอาวุโส
2. โครงการฝกอบรมระบบขอมูล
และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและขายงานระบบคอมพิวเตอร
ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 100 คน
ของกรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS)
แบงเปน 3 รุน ๆ ละ 3 วันทําการ
(กพพ.)
2. หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
- มีผูเขารับการฝกอบรมทั้งหมด
กรุงเทพมหานครขั้นสูง (Advanced GIS)
จํานวน 529 คน
เปนการฝกอบรมแบบไป-กลับ ใหกับ
- มีผูเขารับการฝกอบรมที่ผาน
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
เกณฑที่กําหนด จํานวน 527 คน
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับ
- มีผูเขารับการฝกอบรมที่ผาน
อาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับ
เกณฑที่กําหนด คิดเปนรอยละ
ปฏิบัติการ ระดับชํานาญการพิเศษ
99.62 (527/529*100)
จํานวน 50 คน แบงเปน 2 รุน ๆ ละ
3. โครงการฝกอบรมหลักสูตร
3 วันทําการ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (กสศ.)
- มีผูเขารับการฝกอบรมทั้งหมด จํานวน
- มีผูเขารับการฝกอบรมทั้งหมด
149 คน ผานเกณฑที่กําหนด จํานวน
จํานวน 149 คน
149 คน คิดเปนรอยละ 100
- มีผูเขารับการฝกอบรมที่ผาน
เกณฑที่กําหนด จํานวน 149 คน
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ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน
16. โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอรแกขาราชการตาม
มติคณะรัฐมนตรี (กพพ.)

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขี้วัด
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด

ผลสําเร็จตามเปาหมาย : รอยละ 100
- มีผูเขารับการฝกอบรมที่ผาน
เกณฑที่กําหนด คิดเปนรอยละ
สรุปรายละเอียด :
100 (149/149*100)
- มีผูเขารับการฝกอบรมทั้งหมด จํานวน
4. โครงการฝกอบรมเชิง
281 คน
ปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบ
- มีผูเขารับการฝกอบรมที่ผานเกณฑ
ซอมแซม และบํารุงรักษาเครื่อง
ที่กําหนด จํานวน 281 คน
คอมพิวเตอรเบื้องตน (กบพ.)
- มีผูเขารับการฝกอบรมที่ผานเกณฑ
- มีผูเขารับการฝกอบรมทั้งหมด
ที่กําหนด คิดเปนรอยละ 100
จํานวน 150 คน
(281/281*100)
- มีผูเขารับการฝกอบรมที่ผาน
- เปนการฝกอบรมขาราชการ
เกณฑที่กําหนด จํานวน 150 คน
กรุงเทพมหานครสามัญ
- มีผูเขารับการฝกอบรมที่ผาน
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
เกณฑที่กําหนดคิดเปนรอยละ
และประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
100 (150/150*100)
ระหวางวันที่ 19 ธันวาคม 2559 –
5. โครงการฝกอบรมเชิง
วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีวัตถุประสงค
ปฏิบัติการในการสรางและ
เพื่อใหเกิดความเขาใจในเทคโนโลยี
ออกแบบแผนผังความคิด (Mind
คอมพิวเตอร ความรูพื้นฐานและวิธีการ
Map) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
ใชงานในขั้นพื้นฐาน สามารถปฏิบัติงาน
(กบพ.)
ดวยการใชคอมพิวเตอร ในดานการ
- มีผูเขารับการฝกอบรมทั้งหมด
จัดการงานพิมพเอกสาร การจัดทําแผน
จํานวน 120 คน
ตารางทําการ และการนําเสนอผลงาน
- มีผูเขารับการฝกอบรมที่ผาน
ตลอดจนไดรบั การฝกอบรมตาม
เกณฑที่กําหนด จํานวน 120 คน
มติคณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ
- มีผูเขารับการฝกอบรมที่ผาน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงเพิ่มเติม
เกณฑที่กําหนดคิดเปนรอยละ
ตามที่ ก.พ. กําหนด โดยในหลักสูตร
100 (120/120*100)
ประกอบดวยหัวขอในการอบรม ดังนี้
1. เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน
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ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

17. โครงการฝกอบรมระบบขอมูลและขายงานระบบ
คอมพิวเตอรของกรุงเทพมหานคร (MIS) (กพพ.)

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขี้วัด
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด
2. การใชงานขั้นพื้นฐานของ
ระบบปฏิบตั กิ ารWindows 8.1
3. โปรแกรมการจัดการงานพิมพเอกสาร
(Microsoft Word 2013)
4. โปรแกรมการจัดทําแผนตารางทําการ
(Microsoft Excel 2013)
5. โปรแกรมการนําเสนอผลงานMicrosoft
(
Powerpoint 2013)


ผลสําเร็จตามเปาหมาย :
รอยละ 99.62
สรุปรายละเอียด :
- มีผูเขารับการฝกอบรมทั้งหมด จํานวน
529 คน
- มีผูเขารับการฝกอบรมที่ผานเกณฑ
ที่กําหนด จํานวน 527 คน
- มีผูเขารับการฝกอบรมที่ผานเกณฑ
ที่กําหนด คิดเปนรอยละ 99.62
(527/529*100)
- เปนการฝกอบรมขาราชการ
กรุงเทพมหานครทั้งระดับสํานัก และ
สํานักงานเขต ที่เปนผูใชงานระบบ MIS
ระหวางวันที่ 20 ธันวาคม 2559 –
วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีวัตถุประสงค
เพื่อใหไดรับความรูเกี่ยวกับวิธีการ
ใชระบบงาน MIS ที่เกี่ยวของ และ
สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ความรับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

18. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เรื่องการตรวจสอบซอมแซมและบํารุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน (กบพ.)

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
ไดอยางถูกตอง โดยมีหลักสูตร ดังนี้
1. ระบบงานจัดซื้อและจัดจาง
2. ระบบงานบัญชีทรัพยสิน
3. ระบบงานบริหารคลังวัสดุกลาง
4. ระบบงานบริหารน้ํามันเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น
5. ระบบงานงบประมาณ
6. ระบบงานการเงิน (ดานรับ)
7. ระบบงานการเงิน (ดานจาย)
8. ระบบงานรายได (ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน)
9. ระบบงานรายได (ภาษีปาย)
10. ระบบงานรายได (ภาษีบํารุงทองที่)


ผลสําเร็จตามเปาหมาย : รอยละ 100
สรุปรายละเอียด :
ผูเขารับการฝกอบรมผานเกณฑประเมิน
รอยละ 100
1. ดําเนินเสร็จเรียบรอยแลว จํานวน 5
รุน ๆ ละ 30 คน
จํานวน 3 วัน/รุน รวมทั้งสิ้น 150 คน
รุนที่ 1 วันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ 2560
รุนที่ 2 วันที่ 15 -17 กุมภาพันธ 2560
รุนที่ 3 วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2560
รุนที่ 4 วันที่ 15 – 17 มีนาคม 2560
รุนที่ 5 วันที่ 22 – 24 มีนาคม 2560

ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด
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ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

19. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในการสรางและ
ออกแบบผังความคิด (Mind Map) ดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป (กบพ.)

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด
2. ผูเขารับการอบรมมีเวลาเขารับการ
ฝกอบรมตลอดหลักสูตร จํานวน 150
คน จากผูเขารับการอบรมทั้งหมด 150
คน คิดเปนรอยละ 100 และผูเขารับการ
อบรมมีคะแนนการทดสอบความรูหลัง
การฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 60
จํานวน 150 คน จากผูเขารับการอบรม
ทั้งหมด 150 คน คิดเปนรอยละ 100


ผลสําเร็จตามเปาหมาย : รอยละ 94.2
สรุปรายละเอียด :
ผูเขารับการฝกอบรมผานเกณฑประเมิน
รอยละ 99.17
1. ดําเนินเสร็จเรียบรอยแลว จํานวน 4
รุน ๆ ละ 30 คน
จํานวน 2 วัน/รุนรวมทั้งสิ้น 120 คน
รุนที่ 1 วันที่ 1 – 2 ธ.ค. 2559
รุนที่ 2 วันที่ 6 – 7 ธ.ค. 2559
รุนที่ 3 วันที่ 8 – 9 ธ.ค. 2559
รุนที่ 4 วันที่ 26 – 27 ธ.ค. 2559
2. ผูเขารับการอบรมตลอดหลักสูตร
จํานวน 119 คน จากผูเขารับการอบรม
ทั้งหมด 120 คน คิดเปนรอยละ 99.17
และ ผูเขารับการอบรมทดสอบความรู
หลังอบรมมีคะแนนเฉลี่ย 18.84 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน
คิดเปนรอยละ 94.2
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ตัวชี้วัด
11. รอยละของบุคลากร
ของกรุงเทพมหานคร
ที่ไดรับการพัฒนาความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพิ่มขึ้น
(ผลลัพธ) กบพ.

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

รอยละ 90 20. โครงการสัมมนาเชิงนวัตกรรมคอมพิวเตอร
สมัยใหม

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด


รอยละ 90
ผลสําเร็จตามเปาหมาย :
ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
รอยละ 96.13
รอยละ 96.13
สรุปรายละเอียด :
ผูเขารับการสัมมนาไดรับความรู
ผูเขารับการสัมมนาไดรับความรูเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น รอยละ 96.13
รอยละ 96.13
1. ดําเนินเสร็จเรียบรอยแลว
1. ดําเนินเสร็จเรียบรอยแลว จํานวน
จํานวน 2 รุน ๆ ละ 180 คน
2 รุน ๆ ละ 180 คน จํานวน 1 วัน/รุน
จํานวน 1 วัน/รุน รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น 360 คน
360 คน
รุนที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 2560
รุนที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 2560
รุนที่ 2 วันที่ 25 มกราคม 2560
รุนที่ 2 วันที่ 25 มกราคม 2560
2. ผูเขารับการสัมมนาตลอดหลักสูตร
2. ผูเขารับการสัมมนาตลอด
จํานวน 349 คน จากผูเขารับการอบรม
หลักสูตร จํานวน 349 คน จาก
ทั้งหมด 360 คนคิดเปนรอยละ 96.94
ผูเขารับการอบรมทั้งหมด 360 คน
และผูเขารับการสัมมนาทดสอบความรู
คิดเปนรอยละ 96.94 และ
หลังสัมมนามีคะแนนเฉลี่ย 7.69 คะแนน
ผูเขารับการสัมมนาทดสอบความรู
จากคะแนนเต็ม 8 คะแนนคิดเปนรอยละ
หลังสัมมนามีคะแนนเฉลี่ย 7.69
96.13
คะแนน จากคะแนนเต็ม 8 คะแนน
คิดเปนรอยละ 96.13
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ตัวชี้วัด
12. รอยละของผูบริหาร
สารสนเทศระดับสูง
ประจําหนวยงานของ
กรุงเทพมหานคร (CIO)
ที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(ผลผลิต) กสศ.

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

รอยละ 90 21. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสารสนเทศ
ระดับสูง ประจําหนวยงานของกรุงเทพมหานคร (CIO)

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด


รอยละ 90
ผลสําเร็จตามเปาหมาย :
ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
รอยละ 94.797
รอยละ 94.797
ดําเนินโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา
สรุปรายละเอียด :
ศักยภาพดานเทคโนโลยี
ดําเนินโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา
สารสนเทศของผูบริหาร
ศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศระดับสูงประจํา
ของผูบริหารสารสนเทศระดับสูงประจํา
หนวยงานของกรุงเทพมหานคร
หนวยงานของกรุงเทพมหานคร (CIO)
(CIO) ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม
ถึง มีนาคม ๒๕๖๐ มีผูเขารวม
๒๕๖๐ มีผูเขารวมตามคําสั่ง
ตามคําสั่งกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร จํานวน 23 คน จําแนก
จํานวน 23 คน จําแนกเปน
เปนผูบริหารสารสนเทศระดับสูงทุก
ผูบริหารสารสนเทศระดับสูง
หนวยงานของกรุงเทพมหานคร และ
ทุกหนวยงานของกรุงเทพมหานคร
ผูบริหารสารสนเทศระดับสูงประจํา
และผูบริหารสารสนเทศระดับสูง
หนวยงาน จํานวน 20 คน ไดจัดกิจกรรม
ประจําหนวยงาน จํานวน 20 คน
การบรรยายพิเศษในหัวขอ Smart City
มีผูผานเกณฑจํานวน 18 คน
โดย ผูอํานวยการสํานักงานรัฐบาล
(จาก 20 คน) คิดเปนรอยละ
อิเล็กทรอนิกส (EGA) เมื่อวันที่ 17 ม.ค.
2560 ณ หองสุทัศน และกิจกรรมศึกษา
94.797 โดยจัดทํารายงานผล
ดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต ระหวางวันที่ 24 การสัมมนาฯ นําเรียนปลัด
27 ม.ค.2560 ประกอบดวยรองปลัด
กรุงเทพมหานครเรียบรอยแลว
กรุงเทพมหานคร(นางวันทนีย วัฒนะ)
ผูบริหารสารสนเทศระดับสูงทุกหนวยงาน
และ ผอ.กองดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สยป.ไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหวางวันที่ 24 - 27 ม.ค. 2560 มีผู
ผานเกณฑจํานวน 18 คน (จาก 20 คน)
คิดเปนรอยละ 94.797 โดยจัดทํา
รายงานผลการสัมมนาฯ นําเรียนปลัด
กรุงเทพมหานครเรียบรอยแลว
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ตัวชี้วัด
13. รอยละของผูเขารับ
การฝกอบรมที่เปน
บุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศผานตามเกณฑ
ที่กําหนด (ผลลัพธ) กบพ.

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

รอยละ 90 22. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ของผูผาน ศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหสอดคลองกับมาตรฐานอาชีพไอที (ITPE)
เกณฑ
ประเมิน

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด


รอยละ 90
ผลสําเร็จตามเปาหมาย : ผูเขารับ
ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
การฝกอบรมผานเกณฑประเมิน
ของผูผาน
ผูเขารับการฝกอบรมผานเกณฑ
รอยละ 100
เกณฑ
ประเมิน รอยละ 100
ประเมิน
หลักสูตรพื้นฐาน รุนที่ 1
สรุปรายละเอียด :
วันที่ 9-13 ม.ค 60
หลักสูตรพื้นฐาน
หลักสูตรเฉพาะทาง
รุนที่ 1 วันที่ 9-13 ม.ค 60
รุนที่ 1 วันที่ 6-10 ก.พ. 60
หลักสูตรเฉพาะทาง
และ 27 ก.พ.-3 มี.ค. 60
รุนที่ 1 วันที่ 6-10 ก.พ. 60 และ
รุนที่ 2 วันที่ 20-24 ก.พ. 60
27 ก.พ.-3 มี.ค. 60
และ 27-30 มี.ค. 60
รุนที่ 2 วันที่ 20-24 ก.พ. 60 และ
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
27-30 มี.ค. 60
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
1. ไดดําเนินฝกอบรมตาม
1. ไดดําเนินฝกอบรมตามโครงการฯ
โครงการฯ ดังกลาวเสร็จสิ้น
ดังกลาวเสร็จสิ้นเรียบรอยแลวมีผูเขารวม
เรียบรอยแลว มีผูเขารวมโครงการ
โครงการประกอบดวยขาราชการ
ประกอบดวยขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ จํานวน 89 คน
กรุงเทพมหานครสามัญ จํานวน
หลักสูตรพื้นฐานระยะเวลา 5 วันทําการ
89 คน หลักสูตรพื้นฐานระยะเวลา
จํานวน 1 รุน มีผูเขาอบรม จํานวน 19 คน
5 วันทําการ จํานวน 1 รุน มีผู
เขาอบรม จํานวน 19 คน(โดยไม
(โดยไมสามารถเขารับการฝกอบรม
สามารถเขารับการฝกอบรมตาม
ตามกําหนดได จํานวน 1 คน เนื่องจาก
กําหนดได จํานวน 1 คน เนื่องจาก
ประสบอุบัติเหตุ) และหลักสูตรเฉพาะทาง
ประสบอุบัติเหตุ) และหลักสูตร
ระยะเวลา 10 วันทําการ จํานวน 2 รุนๆ
เฉพาะทาง ระยะเวลา 10 วันทํา
ละ 35 คน มีผูเขาอบรมรวม 70 คน
การ จํานวน 2 รุนๆ ละ 35 คน
2. มีผูเขารับการฝกอบรมตามคําสั่งฯ
จํานวน 89 คน ที่มีเวลาเขารับการ
มีผูเขาอบรมรวม 70 คน
ฝกอบรมตลอดหลักสูตร คิดเปนรอยละ
2. มีผูเขารับการฝกอบรมตาม
100 ซึ่งเปนเวลาที่ไมนอยกวารอยละ80
คําสั่งฯ จํานวน 89 คน ที่มีเวลา
ของระยะเวลาการฝกอบรมทั้งหมด
เขารับการฝกอบรมตลอดหลักสูตร
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ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
มีคะแนนการทดสอบความรูหลัง
การฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 60
จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 100
(โดยผูเขารับการฝกอบรมมีคะแนนสูงสุด
คือ รอยละ 100 จํานวน 1 คน และ
ผูเขารับการฝกอบรมมีคะแนนต่ําสุด
คือ รอยละ78 จํานวน 2 คน ซึ่งเปน
ผลคะแนนที่ไมนอยกวารอยละ 60
ตามเกณฑการประเมินที่กําหนด)

ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด
คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งเปนเวลา
ที่ไมนอยกวารอยละ 80 ของ
ระยะเวลาการฝกอบรมทั้งหมด
มีคะแนนการทดสอบความรู
หลังการฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 60 จํานวน 89 คน
คิดเปนรอยละ 100 (โดยผูเขารับ
การฝกอบรมมีคะแนนสูงสุด คือ
รอยละ 100 จํานวน 1 คน และ
ผูเขารับการฝกอบรมมีคะแนนต่ําสุด
คือ รอยละ78 จํานวน 2 คน
ซึ่งเปนผลคะแนนที่ไมนอยกวา
รอยละ 60 ตามเกณฑการ
ประเมินที่กําหนด)
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งานประจํา
ตัวชี้วัด
14. จํานวนครั้งของการ
ประชาสัมพันธกิจกรรม
ผลงานและขอมูลของ
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล (ผลผลิต)
สก.สยป.

เปาหมาย
ตัวชี้วัด
อยางนอย
3 ครั้ง/
เดือน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน
23. กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมผลงาน
และขอมูลของสํานักยุทธศาสตรและ-ประเมินผล

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม

อยางนอย
ผลสําเร็จตามเปาหมาย :
3 ครั้ง/
19 ครั้ง/เดือน
เดือน
สรุปรายละเอียด :
ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธทาง
Facebook และเว็บไซตของสํานัก
ยุทธศาสตรและประเมินผล
ตั้งแต 1 ตุลาคม 59 ถึงปจจุบนั
โดยดําเนินการไดทั้งหมด 211 ครั้ง
เฉลีย่ เปน 19 ครั้ง/เดือน
ผานชองทางตางๆ ดังนี้
- Websiteจํานวน 98 ครั้ง
- Facebook จํานวน 108 ครั้ง
- บอรดประชาสัมพันธ จํานวน 5 ครั้ง

ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด

ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
19 ครั้ง/เดือน
ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธ
ทาง Facebook และเว็บไซตของ
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล
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ตัวชี้วัด
15. จํานวนแนวทาง
ปฏิบัติที่กอใหเกิดการ
จัดทําแผนหลักดาน
โครงสรางพื้นฐาน
(ผลผลิต) กยภ.

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

1 แนวทาง 24. โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อจัดการบูรณาการ
แผนและกําหนดแนวทางการจัดทําแผนหลักดาน
โครงสรางพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด


1 แนวทาง
ผลสําเร็จตามเปาหมาย : 1 แนวทาง
ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
สรุปรายละเอียด :
1 แนวทาง คือ แนวทางจัดทํา
แผนหลักดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ดําเนินโครงการสัมมนาบุคลากร
ของกรุงเทพมหานคร
เพื่อจัดการบูรณาการแผนและกําหนด
แนวทางในการจัดทําแผนหลักดาน
โครงสรางพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร
เปนการสัมมนาแบบไป–กลับ 2 วันทําการ
ระหวางวันที่ 25 - 26 มกราคม 2560
ณ โรงแรมปรินซ พาเลซ เขตปอมปราบฯ
เพื่อกําหนดกรอบแนวทางในการจัดทํา
แผนหลักดานโครงสรางพื้นฐานของ
กรุงเทพมหานครใหสอดคลองและเปนไป
ในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2564) และแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป
(พ.ศ.2556-2575) และเพื่อเสริมสราง
ความรวมมือและความสัมพันธอันดี
ระหวางผูป ฏิบตั งิ านของหนวยงาน
ดานโครงสรางพื้นฐาน ผูเขารวมสัมมนาฯ
ประกอบดวยขาราชการกรุงเทพมหานคร
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของดานโครงสราง
พื้นฐาน ไดแก สํานักการโยธา สํานัก
การจราจรและขนสง สํานักผังเมือง
สํานักการระบายน้ํา สํานักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร สํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผล และสํานักงานเขต
จํานวน 197 คน

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

-28ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนาโครงการ/กิจกรรม
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด
2. รูปแบบการสัมมนาฯ เปนการอภิปราย การบรรยายและ
การจัดกิจกรรมกลุมยอย (Workshop)
2.1 กิจกรรมการอภิปรายและการ บรรยาย 2 เรื่อง
ดังนี้
1) การอภิปรายเรื่อง “ปญหาการบูรณาการงานดาน
โครงสรางพื้นฐาน และแนวทางแกไขปญหาของ
กรุงเทพมหานคร” ผูอภิปรายประกอบดวย
นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผอ.สผม. นายศรชัย โตวานิชกุล
รผอ.สนย. นายณรงค เรืองศรี รผอ.สนน. และ
นายทศพล สุภารี ผูแทน สจส. ดําเนินการอภิปรายโดย
นายสามารถ ดวงวิจิตรกุล อุปนายกสมาคมระบบขนสงและ
จราจรอัจฉริยะไทย
2.2 กิจกรรมกลุม Workshop เพื่อระดมความคิดเห็น
ดําเนินการโดย ดร.สรวิศ นฤปติ ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรม
โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
คณะซึ่งประกอบดวย
1) กิจกรรมกลุม Workshop เพื่อระดมความคิดเห็น
ในประเด็น “คิดรวม เห็นตาง”กับแนวทางการจัดทําแผน
หลักดานโครงสรางพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร จํานวน
4 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 หัวขอ การจัดทําแผนโครงสรางพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค
กลุมที่ 2 หัวขอ การคมนาคม (ถนน ราง เรือ จักรยาน
ทางเดินเทา)
กลุมที่ 3 หัวขอ การระบายน้ํา (ทอ อุโมงค คลอง)
กลุมที่ 4 หัวขอ ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
2) กิจกรรมกลุม Workshop เพื่อระดมความคิดเห็น
ในประเด็น“สรางการบูรณาการ” กับแนวทางการจัดทําแผน
หลักดานโครงสรางพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร จํานวน 2
กลุม ดังนี้

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

-29ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนาโครงการ/กิจกรรม
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด
กลุมที่ ๑ หัวขอ การปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม
กลุมที่ ๒ หัวขอ การเชือ่ มโยงระบบขนสง รถ ราง เรือ
3. สรุปความคิดเห็นของผูเขารวมการสัมมนาจากกิจกรรม
กลุม Workshop ใน 2 ประเด็น ไดแก ประเด็น “คิดรวม
เห็นตาง” และประเด็น “สรางการ บูรณาการ” รวมทั้ง
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูรวมอภิปราย เรื่อง “ปญหา
การบูรณาการงานดานโครงสรางพื้นฐานและแนวทางแกไข
ปญหาของกรุงเทพมหานคร” ของผูบริหารหนวยงาน 4
สํานัก ไดแก สํานักผังเมือง สํานักการโยธา สํานักการระบาย
น้ํา และ สํานักการจราจรและขนสงดังกลาวขางตน
มีประเด็นขอเสนอตางๆ เพื่อการขับเคลื่อนการทํางาน
ดานโครงสรางพื้นฐานของ กทม. อยางบูรณาการ จํานวน 5
ประเด็น ดังนี้
1) ใหมกี ลไกในรูปคณะกรรมการระดับ Super Board
เพื่อบูรณาการงานดานสาธารณูปโภคพื้นฐานในพื้นที่ กทม.
ใหเกิดการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานภายในของ
กรุงเทพมหานครและหนวยงานภายนอก
2) ใหมีคณะทํางานรวมของหนวยงานกรุงเทพมหานคร
ดานโครงสรางพื้นฐาน เพื่อประสานแผนและการปฏิบัติงาน
ใหสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน
3) จัดใหมีศูนยขอมูลสารสนเทศดานโครงสรางพื้นฐานที่
สมบูรณและทันสมัย โดยใช Applicationหรือเทคโนโลยี
การสื่อสารที่ทันสมัยสามารถมีกระบวนการรายงานและเขาถึง
ขอมูลไดสะดวกมีประสิทธิภาพรองรับผูใชงานไดจํานวนมาก
ประมวลขอมูลไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนสามารถ
เขาถึงขอมูลโดยไมสลับซับซอน
4) ใชผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครเปนแนวทางหลักในการ
พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานของกรุงเทพมหานครและเปน
กรอบในการพิจารณาดานงบประมาณ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

-30ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนาโครงการ/กิจกรรม
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด
5) หนวยงานตองใหความสําคัญในการกําหนดตัวชี้วัดและคา
เปาหมายในการดําเนินงาน เพื่อใหการติดตามและประเมินผล
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงานตามแนวทางจัดทําแผนหลัก
ดานโครงสรางพืน้ ฐานของกรุงเทพมหานคร ดังนี้
1) เตรียมขอมูลประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กทม.
ประจําป พ.ศ.2562 โดยไดประสานหนวยงาน 4 สํานัก
ใหตรวจสอบทบทวนผลการดําเนินงานที่ผานมากับเปาหมาย
การพัฒนา กทม. ตามแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ป
ตามยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐานของ 4 สํานัก
2) วิเคราะหสถานการณ ภารกิจ นโยบาย และทําการ
เชื่อมโยงยุทธศาสตรของแผนดานโครงสรางพื้นฐานในทุก
ระดับ ไดแก แผนพัฒนากทม. ระยะ 20 ป (พ.ศ.25562575) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และ
แผนเฉพาะดานที่เกี่ยวของใหสอดคลองและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน ดวยการบูรณาการใหเกิดการทํางานรวมกันระหวาง
หนวยงานทั้ง 4 สํานัก
3) ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการกําหนดตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายการพัฒนากรุงเทพมหานครในยุทธศาสตร
ดานโครงสรางพื้นฐานกับภารกิจที่จะตองดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 พรอมทั้งวิเคราะห
ความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมที่ควรจะนํามา
ดําเนินการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายใหสอดรับกับยุทธศาสตร
การพัฒนางานดานโครงสรางพื้นฐานของ กทม.

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

-31ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนาโครงการ/กิจกรรม
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด
4) ประสานหนวยงานดานโครงสรางพื้นฐาน ไดแก
สํานักการโยธา สํานักการระบายน้ํา สํานักผังเมือง
และสํานักการจราจรและขนสง เพื่อรวบรวมขอมูลในสวนที่
เกี่ยวของดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อประกอบการจัดทําชุดความรู/ฐานขอมูลประกอบการ
จัดทําแผนพัฒนาดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
หลัก 4 ดาน ประกอบดวย
(1) ดานผังเมืองและขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
(2) ดานการควบคุมอาคาร
(3) ดานการปองกันน้ําทวมและการระบายน้ํา และ
(4) ดานการคมนาคมและขนสง เปนการเตรียมความพรอม
ในการจัดใหมีศูนยขอมูลสารสนเทศดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่สมบูรณและทันสมัยโดยใช Application หรือเทคโนโลยี
การสื่อสารที่ทันสมัยสามารถมีกระบวนการรายงานและ
เขาถึงขอมูลไดสะดวก มีประสิทธิภาพรองรับผูใชงาน
ไดจํานวนมาก ประมวลขอมูลไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง
5) กยภ. ไดเขารวมประชุมโครงการวางและจัดทําผังเมืองรวม
กทม. (ปรับปรุงครั้งที่ 4) กับสํานักผังเมือง รวม 6 ครั้ง
โดยมุงหวังใหผังเมืองรวมฉบับใหมมีมาตรการทางผังเมือง
ที่เหมาะสมและสามารถชี้นําการพัฒนาเมืองไดอยาง
มีประสิทธิภาพและเปนแนวทางหลักในการพัฒนางาน
ดานโครงสรางพื้นฐานของ กทม. และเปนกรอบในการ
พิจารณาดานงบประมาณ
6) จัดประชุมหนวยงาน 4 สํานัก คือ สํานักผังเมือง สํานัก
การโยธา สํานักการระบายน้ําและสํานักการจราจรและขนสง
เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2560 เปนการประชุมตามแนวทางจัดทํา
แผนหลักดานโครงสรางพื้นฐาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสอบทานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่หนวยงาน
บรรจุไวในแผนปฏิบตั ิ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

-32ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนาโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562
ใหหนวยงานจัดทําโครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองและ
เปนไปในทิศทางเดียวกันสามารถนําไปสูแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ. 2562 ของหนวยงาน และนําไปสูการปฏิบัติ
ใหบรรลุเปาหมายของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ
20 ป ระยะ ที่ 2 (พ.ศ.2561 – 2565)

ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด

-33-

ตัวชี้วัด
16. รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการขอมูลสถิติ
กทม. (ผลลัพธ) กยบ.

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

รอยละ 80 25. การจัดทําหนังสือสถิติประจําปของ กทม.

26. กิจกรรมเผยแพรขอมูลสถิติพื้นฐานของ
กรุงเทพมหานครทางเว็บไซตของกรุงเทพ
มหานคร

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม

รอยละ
ผลสําเร็จตามเปาหมาย : รอยละ 100
100
สรุปรายละเอียด :
- จัดทําหนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร
ป 2559 เรียบรอยแลว
และเผยแพรใหแกหนวยงาน
ภายในและหนวยงานภายนอก
กรุงเทพมหานคร พรอมแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูรับบริการขอมูลสถิติ
กทม.

รอยละ
100



ผลสําเร็จตามเปาหมาย : รอยละ 100
สรุปรายละเอียด :
- เผยแพรขอมูลสถิติพื้นฐานของ
กรุงเทพมหานครทางเว็บไซตของ
กรุงเทพมหานคร

ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด

ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :จัดทําหนังสือสถิติ
กรุงเทพมหานคร
ป 2559 เรียบรอยแลว
และเผยแพรใหแกหนวยงาน
ภายในและหนวยงานภายนอก
กรุงเทพมหานคร พรอม
แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูรับบริการขอมูลสถิติ กทม.
เพื่อนํามาคํานวณรอยละความ
พึงพอใจของผูรับบริการขอมูลสถิติ
กทม.
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ตัวชี้วัด
17. จํานวนขอมูล
สารสนเทศบนแผนภาพ
(infographic) ที่เปน
ภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ โดยจัดทํา
และเผยแพรบนเว็บไซต
ศูนยขอมูล
กรุงเทพมหานคร
(ผลผลิต) กสศ.

เปาหมาย
ตัวชี้วัด
12
แผนภาพ
ตอป

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน
27. กิจกรรมการใหบริการขอมูลสารสนเทศบน
แผนภาพ (infographic)

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด


12
ผลสําเร็จตามเปาหมาย : จัดทํา
ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
แผนภาพ
แผนภาพแลวเสร็จ จํานวน 13 แผนภาพ
จัดทําแผนภาพแลวเสร็จ จํานวน
ตอป
13 แผนภาพ
สรุปรายละเอียด :
แผนภาพ ประกอบดวย
1) แผนภาพขอมูลสนามหลวงในการ
เดินทางมารวมลงนามถวายความอาลัย
แดพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 5
แผนภาพ
2) แผนภาพพระราชกรณียกิจสําคัญใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ผูทรงเปนเลิศทางดาน
การเกษตร การศึกษา ศาสนา
ความสัมพันธระหวางประเทศ และอื่น ๆ
จํานวน 1 แผนภาพ
3) ใหความรูแกประชาชนในติดตอ
ราชการกับสํานักงานเขตดานงาน
ทะเบียนราษฎร จํานวน 1 แผนภาพ
4) แผนภาพ “แยกขยะกอนทิง้ กันเถอะ”
เพื่อใหความรูแกประชาชนในการคัดแยก
ขยะเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยและลด
การปนเปอ น สามารถนําไป ReusedRecycle ไดงาย จํานวน 1 แผนภาพ
5) แผนภาพ “ภาษีปาย” เพื่อใหความรู
แกประชาชนในการชําระภาษีปาย ซึ่งเปน
ภาษีอากรที่เรียกเก็บจากการแสดงปาย
ชื่อ ยี่หอ หรือโลโกบนวัตถุใด ๆ
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ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด
ดวยตัวอักษร ภาพ ที่ใชเพื่อหารายได
หรือการโฆษณา จํานวน 1 แผนภาพ
6) แผนภาพ “ภาษีโรงเรือนและที่ดิน”
“ภาษีปาย” และ “ภาษีบํารุงทองที่”
เพื่อใหความรูแกประชาชนในการเสียภาษี
ใหกับกรุงเทพมหานคร จํานวน 3
แผนภาพ
7) แผนภาพ (Infographic) “5 โรคยอด
ฮิตที่มาพรอมหนาหนาว” เพื่อเปนการให
ความรูแกประชาชนในการระวังรักษา
สุขภาพ โดยแผนภาพไดอธิบายถึงสาเหตุ
อาการ และวิธีการปองกัน จํานวน 1
แผนภาพ
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ตัวชี้วัด
18. จํานวนผูเขาเรียนใน
ระบบ GIS e-Learning
ผานทาง
www.bangkokgis.com
ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (ผลผลิต)
กสศ.

เปาหมาย
ตัวชี้วัด
จํานวน
50 คน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน
28. กิจกรรมปรับปรุงระบบ GIS e-Learning
ภายใตระบบ BMA GIS ONLINE

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม

จํานวน
ผลสําเร็จตามเปาหมาย : จํานวน
50 คน
79 คน
สรุปรายละเอียด :
ดําเนินการกําหนดเนื้อหาและ
ขอบเขตหลักสูตรและจัดทําบทเรียน GIS
และจัดทําหนังสือประชาสัมพันธใหมาใช
ระบบ GIS e-Learning
โดยแบงหมวดรายวิชาออกเปน 7 หมวด
1. Geographic Information System
(GIS)
2. เครื่องมือทางภูมิศาสตร
3. GIS Software
4. Database Software
5. GIS Application Development
6. ทั่วไป
7. Health Learning

ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด

ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
ดําเนินการกําหนดเนื้อหาและ
ขอบเขตหลักสูตรและจัดทํา
บทเรียน GIS และจัดทําหนังสือ
ประชาสัมพันธใหมาใชระบบ GIS
e-Learning
โดยแบงหมวดรายวิชาออกเปน
7 หมวด
1. Geographic Information
System (GIS)
2. เครื่องมือทางภูมิศาสตร
3. GIS Software
4. Database Software
5. GIS Application
Development
6. ทั่วไป
7. Health Learning
จํานวนผูเขามาเรียนในระบบ
มีจํานวน 79 คน จากที่ตั้งไว
50 คน
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ตัวชี้วัด
19. รอยละของ
ความสําเร็จในการจัดทํา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
กรุงเทพมหานคร
เพื่อประชาคมเมือง
(ผลลัพธ) กสศ.

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

รอยละ 80 29. กิจกรรมการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
กรุงเทพมหานครเพื่อประชาคมเมือง

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด


รอยละ 80
ผลสําเร็จตามเปาหมาย : รอยละ 100
ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
สรุปรายละเอียด :
รอยละ 100
1. ตรวจสอบขอมูลที่มีอยูพรอมปรับปรุง
- ดําเนินการติดตัง้ ระบบฯ
ใหเปนปจจุบัน
และจัดทําเอกสารคูมือการพัฒนา
2. จัดทําขอมูล GIS เพิ่มเติมจํานวน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ไมนอยกวา 5 รายการ
ดานการนําเสนอการวิเคราะหขอมูล
3. ประชุมทีมงานพัฒนาระบบฯ เพื่อ
เชิงพื้นที่ (เพิ่มเติม)
จัดทําขอมูล GIS เพิ่มเติม
2. เผยแพรระบบที่ปรับปรุงเพิ่มเติม
4. วิเคราะห ออกแบบขอมูล
ขึน้ บนอินเทอรเน็ต
5. ปรับปรุงฐานขอมูลของระบบ
ทั้งนี้ไดดําเนินการแลวเสร็จ
สารสนเทศภูมิศาสตรดานการนําเสนอ
ทุกขัน้ ตอนตามเปาหมาย
การวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่
การใชงาน
6. นําขอมูลที่จัดทําเขาสูระบบ และ
สามารถเรียกผาน Web Brower ที่
ทดสอบระบบ
http:\\cmc.bangkok.go.th/bmago
7. ปรับแกพรอมติดตั้งระบบ
8. จัดทําเอกสารคูมือการพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรดานการนําเสนอ
การวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ (เพิ่มเติม)
เผยแพรระบบที่ปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้นบน
อินเทอรเน็ต
ทั้งนี้ไดดําเนินการแลวเสร็จ
ทุกขัน้ ตอนตามเปาหมาย การใชงาน
สามารถเรียกผาน Web Brower ที่
http:\\cmc.bangkok.go.th/bmago
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ตัวชี้วัด
20. รอยละของเรือ่ ง
ที่ไดรับการศึกษาวิเคราะห
และพิจารณาความเปน
ไปได/ความเหมาะสม
ที่เจาหนาที่ดําเนินการ
วิเคราะหแลวเสร็จ และ
จัดทํารายงานเสนอ
เลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสม
การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาประยุกตใช
เพื่อนําเขาสูการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ
(ผลผลิต) กพพ.

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด
รอยละ 80 30. กิจกรรมการศึกษา วิเคราะหและพิจารณาความ รอยละ 80
ผลสําเร็จตามเปาหมาย : ยกเลิก
ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
เปนไปได/ความเหมาะสมในการจัดหาระบบเทคโนโลยี
สรุปรายละเอียด :
ยกเลิก
สารสนเทศ
เนื่องจากตามคําสั่งกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากตามคําสั่งกรุงเทพมหานครที่
ที่ 853/2560 ลงวันที่ 6 มีนาคม
853/2560 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560
2560 ผูวาราชการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ไดแตงตั้ง
กรุงเทพมหานครไดแตงตั้ง
คณะกรรมการดิจิตอลกรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการดิจิตอล
เพื่อใหเกิดเอกภาพของการบริหารจัดการ
กรุงเทพมหานคร เพื่อใหเกิด
งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคลอง
เอกภาพของการบริหารจัดการ
กับแนวทางการดําเนินการของภาครัฐ
งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และของกระทรวงดิจติ อลเพือ่ เศรษฐกิจ
สอดคลองกับแนวทางการ
และสังคม และภารกิจดานเทคโนโลยี
ดําเนินการของภาครัฐและของ
สารสนเทศของกรุงเทพมหานครที่มี ใน
กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจ
ปจจุบัน และยกเลิกคําสั่ง
และสังคม และภารกิจดาน
กรุงเทพมหานครที่ 2800/2557
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยี
กรุงเทพมหานครที่มีในปจจุบัน
สารสนเทศกรุงเทพมหานคร ซึ่งการ
และยกเลิกคําสั่งกรุงเทพมหานคร
ยกเลิกคําสั่งดังกลาวมีผลตอการดําเนินการ
ที่ 2800/2557 เรื่อง แตงตั้ง
ตามตัวชี้วัดทําใหไมสามารถดําเนินการ
คณะกรรมการเทคโนโลยี
ตามตัวชี้วัดได
สารสนเทศกรุงเทพมหานคร
ซึ่งการยกเลิกคําสั่งดังกลาวมีผล
ตอการดําเนินการตามตัวชี้วัดทําให
ไมสามารถดําเนินการตามตัวชี้วัด
ได
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัด
21. รอยละของจํานวน
ปญหาการใชงานระบบ
โปรแกรมประยุกต
ระบบงานตางๆ ที่ไดรับ
การแกไข (ผลลัพธ) กพพ.

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

รอยละ 80 31. กิจกรรมการแกไขปญหาการใชงานระบบ
โปรแกรมประยุกตระบบงานตาง ๆ ตามที่หนวยงาน/
สวนราชการมีหนังสือขอแกไข

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด


รอยละ 80
ผลสําเร็จตามเปาหมาย : รอยละ 100
ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
สรุปรายละเอียด :
ตั้งแต ตุลาคม 2559 - สิงหาคม
ตั้งแต ตุลาคม 2559 – สิงหาคม 2560
2560 หนวยงานขอแกไขปญหา
หนวยงานขอแกไขปญหา จํานวน 39
จํานวน 39 เรือ่ ง แกไขแลวเสร็จ
เรื่อง แกไขแลวเสร็จ จํานวน 39 เรือ่ ง
จํานวน 39 เรือ่ ง
คิดเปนรอยละ 100
คิดเปนรอยละ 100
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ตัวชี้วัด
22. รอยละของจํานวน
เครื่องคอมพิวเตอร
ที่สามารถแกไขและ
ใชงานได (ผลลัพธ) กบพ.

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

รอยละ 85 32. กิจกรรมการใหบริการซอมแซมและบํารุงรักษา
ไมโครคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด


รอยละ 85
ผลสําเร็จตามเปาหมาย :
ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
รอยละ 99.79 ของจํานวนเครื่อง
รอยละ 99.79 ของจํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอรที่สามารถแกไขและใชงานได
คอมพิวเตอรที่สามารถแกไข
สรุปรายละเอียด :
และใชงานได การใหบริการ
ซอมแซมและบํารุงรักษา
การใหบริการซอมแซมและบํารุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
ตอพวงใหกับผูบริหารและทุก
ใหกับผูบริหารและทุกหนวยงานในสังกัด
หนวยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ในปงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
(ผลการดําเนินการตั้งแตตุลาคม 2559 –
(ผลการดําเนินการตั้งแตตุลาคม
สิงหาคม 2560) จํานวน 1,092 เครื่อง
2559 – สิงหาคม 2560)
โดยสามารถแกไขใหสามารถใชงานได
จํานวน 1,092 เครื่อง
1,090 เครื่อง ซอมไมได 2 เครื่อง
โดยสามารถแกไขใหสามารถใชงาน
ได 1,090 เครื่อง ซอมไมได
2 เครื่อง
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ตัวชี้วัด
23. รอยละความสําเร็จ
ในการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบ
ไฟฟาของศูนย
คอมพิวเตอร (ผลลัพธ)
กคพ.

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

รอยละ 80 33. โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบ
ไฟฟาของศูนยคอมพิวเตอร

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม

รอยละ 80
ผลสําเร็จตามเปาหมาย : รอยละ 100
สรุปรายละเอียด :
1. สัญญาจางเลขที่ 18/2560
ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
ครบกําหนดวันที่ 28 สิงหาคม2560
2. กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร
พิจารณาใหผูรับจางดําเนินงานตาม
แผนดําเนินการตามหนังสือ
ที่ กท 0508/587.2
ลว. 1 พฤษภาคม 2560
3. การสงมอบงาน แบงออกเปน 3 งวด
คณะกรรมการตรวจรับงวดงานที่ 1
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
และงวดงานที่ 2 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม
2560
4. ผูรับจางสงมอบงานงวดงานที่ 3
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 และอยู
ระหวางคณะกรรมการฯ ตรวจรับ

ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด

ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
รอยละ 100
ระบบเครือขายหยุดใหบริการได
ไมเกิน 10 ครั้ง/ป
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ตัวชี้วัด
24. จํานวนครั้งในการ
จัดทําและเผยแพรเอกสาร
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
(ผลผลิต) กบพ.

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

3 ครั้งตอป 34. กิจกรรมจัดทําวารสารไมโครวิชั่น

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม

3 ครั้งตอป
ผลสําเร็จตามเปาหมาย : 3 ครั้งตอป
สรุปรายละเอียด :
จัดทําและเผยแพรเอกสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส จํานวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มีนาคม 2560
ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2560
ครั้งที่ 3 วันที่ 21 สิงหาคม 2560

ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด

ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
จัดทําและเผยแพรเอกสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส จํานวน
3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มีนาคม 2560
ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2560
ครั้งที่ 3 วันที่ 21 สิงหาคม 2560
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ตัวชี้วัด
25. รอยละการเขารวม
ประชุมกับคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ
คณะทํางาน/หรือการ
ประชุมหารืออื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับการกระจาย
อํานาจที่ไดรับมอบหมาย
และสรุปรายงานเสนอ
ผูบริหารเพื่อโปรดทราบ
และ/หรือพิจารณาสั่งการ
ใหหนวยงานดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของ
(ผลผลิต) กยค.

เปาหมาย
ตัวชี้วัด
รอยละ
100

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน
35. กิจกรรมการเขารวมประชุมคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน/ระดับรัฐบาลหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับภารกิจที่ถายโอนเพื่อรับมอบ
แนวทางการดําเนินงานหรือติดตามความคืบหนา
ที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจ

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด


รอยละ
ผลสําเร็จตามเปาหมาย : รอยละ 100
ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
100
สรุปรายละเอียด :
เขารวมประชุมและจัดทํารายงาน
เขารวมประชุมคณะกรรมการฯ 7 คณะ
เสนอผูบริหารเพื่อทราบและหรือ
รวม 37 ครั้ง ประกอบดวย
สั่งการใหหนวยงานที่รับผิดชอบ
- คณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย
ใหแก อปท.
รวม 37 ครั้ง ประกอบดวย
- คณะกรรมการบริหารแผนการ
คณะกรรมการฯ 7 คณะ คือ
กระจายอํานาจฯ
- คณะกรรมการการ
- คณะอนุกรรมการทบทวนและ
กระจายอํานาจใหแก อปท.
จัดทําแผนการกระจายอํานาจฯ
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะอนุกรรมการดานการติดตาม
แผนการกระจายอํานาจฯ
และประเมินผล
- คณะอนุกรรมการ
- คณะอนุกรรมการปรับปรุงแกไข
ทบทวนและจัดทําแผนการกระจาย
กฎหมายฯ
อํานาจฯ
- คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษา
- คณะอนุกรรมการดาน
แนวทางพัฒนาการกระจายอํานาจใหแก
การติดตามและประเมินผล
อปท.
- คณะอนุกรรมการ
- คณะอนุกรรมการพัฒนา แกไข
ปรับปรุงแกไขกฎหมายฯ
- คณะอนุกรรมการเพื่อ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ศึกษาแนวทางพัฒนาการกระจาย
กระจายอํานาจฯ
สาระสําคัญของการประชุม
อํานาจใหแก อปท.
ประกอบดวย
- คณะอนุกรรมการ
- การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน
พัฒนา แกไข ปรับปรุงกฎหมาย
การพิจารณาแกไขปญหาที่เกิดจากการ
ที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจ ฯ
ถายโอนภารกิจ
2.2 สาระสําคัญของการ
ประชุม ประกอบดวย
- การพิจารณาจัดทํารางแผนการ
กระจายอํานาจใหแก อปท. ฉบับที่ 3
- การพิจารณาจัดสรรเงิน
อุดหนุน การพิจารณาแกไขปญหา
ที่เกิดจากการถายโอนภารกิจ
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ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด
- การปรับปรุงแกไขกฎหมาย
- การพิจารณาจัดทําราง
กระจายอํานาจฯ
แผนการกระจายอํานาจใหแก
อปท. ฉบับที่ 3
- และการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่
- การปรับปรุงแกไข
เกี่ยวของกับการถายโอนภารกิจใหแก อปท
กฎหมายกระจายอํานาจฯ
ตามแผนการกระจายอํานาจฯ ฉบับที่ 1 แล
- และการปรับปรุงแกไข
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการถาย
โอนภารกิจใหแก อปท. ตามแผนการ
กระจายอํานาจฯ ฉบับที่ 1 และ 2
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มิติที่ 2 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด
มิติที่ 2.1 รอยละ
ความสําเร็จของการใช
จายงบประมาณ
26. รอยละความสําเร็จ
ของการกอหนี้ผูกพัน
(มิติที่ 2.1.1 ของ สงม.)

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม

ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด

รอยละ
100

36. กิจกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณ
ประจําป (ความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน)

รอยละ
100



ผลสําเร็จตามเปาหมาย : รอยละ 100
สรุปรายละเอียด :
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลสามารถ
ดําเนินการจนถึงขั้นลงนามในสัญญา
หมวดคาครุภัณฑและสิ่งกอสรางไดภายใน
เดือนมีนาคม 2560 จํานวน 39
รายการสามารถกอหนี้ผูกพันไดครบ
ทุกรายการ คิดเปนรอยละ 100



ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล
สามารถกอหนี้ผูกพันในหมวดคา
ครุภัณฑและสิ่งและสิ่งกอสรางได
ครบทุกรายการไดภายในเดือน
มีนาคม 2560 คิดเปนรอยละ
100

27. รอยละความสําเร็จ
ของการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวม
(มิติที่ 2.1.2 ของ สงม.)

รอยละ
100

37. กิจกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณ
ประจําป
(ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม)
(สก.และทุกสวนราชการใน สยป.)

รอยละ
100





ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล
สามารถเบิกจายเงินไดรอยละ
70.12 และ ณ วันที่ 30
กันยายน 2560
คาดการณวาจะเบิกจายไดรอ ยละ
95.91

28. รอยละของเงินกันไว
เบิกเหลื่อมป
(มิติที่ 2.1.3 ของ สงม.)

รอยละ
100

38. กิจกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณ
ประจําป (เงินกันไวเบิกเหลื่อมป)
(สก.และทุกสวนราชการใน สยป.)

รอยละ
100



ผลสําเร็จตามเปาหมาย : รอยละ
70.12
สรุปรายละเอียด :
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล
สามารถเบิกจายงบประมาณในภาพรวม
ไดรอยละ 70.12
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
คาดการณวาจะเบิกจายไดรอ ยละ
95.91
ผลสําเร็จตามเปาหมาย :
สรุปรายละเอียด :
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลสามารถ
ดําเนินการกอหนี้ผูกพันไดครบทุกรายการ



ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล
สามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
ไดครบทุกรายการ
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ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม

ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

มิติที่ 2.2 คะแนนของ
ความสําเร็จในการจัดทํา
งบการเงิน
29. คะแนนของ
ความสําเร็จของการจัดทํา
งบการเงินทันเวลาและ
ถูกตอง
(มิติที่ 2.2.1 ของ สนค.)

รอยละ
100

39. กิจกรรมบันทึกรายการบัญชีและการจัดทํา
งบการเงินของสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล
(สก.และทุกสวนราชการใน สยป.)

รอยละ
100



ผลสําเร็จตามเปาหมาย : รอยละ 100
สรุปรายละเอียด :
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลจัดสง
งบการเงินใหสํานักการคลังไดทันเวลา
และถูกตองเรียบรอยแลว



ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล
จัดสงงบการเงินใหสํานักการคลัง
ไดทันเวลาและถูกตองเรียบรอย
แลว

30. คะแนนของ
ความสําเร็จของการจัดทํา
รายงานบัญชีมูลคา
ทรัพยสินประจําป 2559
ทันเวลาและถูกตอง
(มิติที่ 2.2.2 ของ สนค.)

รอยละ
100

40. กิจกรรมการจัดทําบัญชีเปรียบเทียบมูลคา
ทรัพยสินของสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล
(สก.และทุกสวนราชการใน สยป.)

รอยละ
100



ผลสําเร็จตามเปาหมาย : รอยละ 100
สรุปรายละเอียด :
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลจัดสง
บัญชีเปรียบเทียบมูลคาทรัพยสินใหสํานัก
การคลังไดทันเวลาและถูกตองเรียบรอย
แลว



ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล
จัดสงบัญชีเปรียบเทียบมูลคา
ทรัพยสินใหสํานักการคลังได
ทันเวลาและถูกตองเรียบรอยแลว

31. รอยละความสําเร็จ
ของการจัดทําระบบการ
บริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน
(มิติที่ 2.3 ของ สตน.)

รอยละ
100

41. กิจกรรมการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน (สก.และทุกสวนราชการใน สยป.)

รอยละ
100



ผลสําเร็จตามเปาหมาย :
สรุปรายละเอียด :
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลได
ดําเนินการครบถวนตามขั้นตอนที่
สํานักงานตรวจสอบภายในไดกําหนดไว
พรอมทั้งจัดสงเอกสารภายในกําหนด
จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560



ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล
ไดดําเนินการครบถวนตามขั้นตอน
ทีส่ าํ นักงานตรวจสอบภายใน
ไดกําหนดไว
พรอมทั้งจัดสงเอกสารภายใน
กําหนดจํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน
2559
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม
2560

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

มิติที่ 3 ดานคุณภาพการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด
32. ระดับความสําเร็จ
ในการแกไขเรื่องรองเรียน
จากประชาชน/
ผูรับบริการ
(มิติที่ 3.1 ของกองกลาง)

เปาหมาย
ตัวชี้วัด
รอยละ
100

-47ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม

42. กิจกรรมการแกไขเรือ่ งรองเรียนจากประชาชนของ รอยละ
ผลสําเร็จตามเปาหมาย : 100
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล
สรุปรายละเอียด :
(สก.และทุกสวนราชการใน สยป.)
ดําเนินการแกไขเรื่องรองเรียนของ
ประชาชน/ผูรับบริการ ผานระบบ MIS
ตั้งแตวันที่ 31 ตุลาคม 2559 –
31 สิงหาคม 2560 ปรากฏวาไมพบ
เรื่องรองเรียน

ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด

ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
ดําเนินการแกไขเรื่องรองเรียนของ
ประชาชน/ผูรับบริการ ผานระบบ
MIS ตั้งแตวันที่ 31 ตุลาคม
2559 – 31 สิงหาคม 2560
ปรากฏวาไมพบเรื่องรองเรียน
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ตัวชี้วัด
33. รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินโครงการ
ใหบริการที่ดีที่สุด
(Best Service)
(มิติที่ 3.2 ของ สกก.)

เปาหมาย
ตัวชี้วัด
รอยละ
100

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน
หนวยงานดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2560
43. โครงการระบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร (กยล.)

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ สรุปรายละเอียดความกาวหนาโครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
กิจกรรม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด


รอยละ
ผลสําเร็จตามเปาหมาย : รอยละ 100
ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
100
สรุปรายละเอียด :
ตัวชีว้ ดั โครงการฯ ประกอบดวย
๑. แตงตั้งคณะทํางานโครงการระบบติดตาม
5 ตัวชี้วัด ดังนี้
ประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ
กรุงเทพมหานคร ตามคําสั่งสํานัก
1. จํานวนระบบติดตาม
ประเมินผลฯ (๑ ระบบ)
ยุทธศาสตรและประเมินผล ที่ ๑๔/๒๕๖๐
- มีระบบติดตามประเมินผล
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ โดยมี
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรสาธารณสุข
จํานวน 1 ระบบ
และสิง่ แวดลอมเปนประธาน โดย
๒. จํานวนครั้งในการจัดทํา
คณะทํางานมีหนาที่
รายงานสรุปผลดัชนีตัวชี้วัดตาม
1.1 ศึกษา วิเคราะหขอมูล กําหนดกรอบ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และ
แนวทางการออกแบบและพัฒนาระบบ
เสนอใหผูบริหารหนวยงานทราบ
ในการรายงานตัวชี้วัดตามแผนพัฒนา
(จํานวน ๑ ครั้ง ตอเดือน
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร
เริ่มตั้งแตเดือนเมษายน ๒๕๖๐)
โดยมีรูปแบบการใชงานที่งายและทันสมัย
- มีรายงานสรุปผลดัชนีตัวชี้วัด
ดวยระบบรายงานแบบอิเล็กทรอนิกส
ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
เพื่ออํานวยความสะดวกแกหนวยงาน
และเสนอใหผูบริหารหนวยงาน
ผูรับบริการ
ทราบ จํานวน 5 ครั้ง
1.2 ดําเนินการรวบรวม วิเคราะหและ
โดยเริ่มตั้งแตเดือนเมษายน
ปรับปรุงขอมูลภายในระบบใหเปนปจจุบนั
2560 – สิงหาคม 2560
เพื่อนําไปใชประกอบการวางแผนใหทัน
๓. ความผิดพลาดที่ไมสามารถ
ตอสถานการณที่เกิดขึ้น
ใชงานระบบไดตอเดือน
๒. คณะทํางานฯ ประชุมเพื่อวิเคราะห
(ไมเกิน 9 ชั่วโมงตอเดือน)
ขอมูล การวิเคราะหและออกแบบระบบ
- ระบบทํางานไดประสิทธิภาพ
กําหนดกรอบแนวทางโครงสรางระบบ
นอย โดยคามากที่สุด คือ
30 นาทีตอเดือน
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพฯ มี
ฐานขอมูล ประกอบดวย หัวขอการ
ลงทะเบียน เนือ้ หา ขอบเขต
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ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด
คาเปาหมายที่กําหนดไวตามยุทธศาสตร
ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ
ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
๔ รอยละของความพึงพอใจ
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๑
ที่ผูรับบริการมีตอระบบติดตาม
(พ.ศ. ๒๕๕๗ –๒๕๖๐)
ประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพ
๓. การพัฒนาและติดตั้งระบบโดยกอง
ชีวิตฯ (อยางนอยรอยละ ๙๐)
- ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอ
ยุทธศาสตรสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ระบบติดตามประเมินผล
(กยล.) / กองบริการระบบคอมพิวเตอร
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
(กบพ.) สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล
คิดเปนรอยละ 78.80 (3.94)
รวมกันดําเนินการในการพัฒนาและติดตั้ง
๕. ระยะเวลาการพิมพรายงานผล
ระบบ
ขอมูลจากระบบฯ แลวเสร็จ
๔. การประชุมชี้แจงการนําเขาขอมูล/
(ภายในระยะเวลาไมเกิน ๕ นาที)
การทดลองใชระบบขอมูลแกหนวยงานที่
- ระบบสามารถใหบริการ
เกีย่ วของ
ประมวลผลรายงานไดภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 5 วินาที
4.๑ ดําเนินการประชุมชี้แจงการใชงาน
ระบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
คุณภาพฯ โดยกองยุทธศาสตร
สาธารณสุขฯ จัดประชุมชี้แจงการใชงาน
ระบบติดตามประเมินผลฯ แกหนวยงาน
ระดับสํานักและสํานักงานเขต เมื่อวันที่
๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่ง
กองยุทธศาสตรสาธารณสุขฯ และ
กองบริการระบบคอมพิวเตอรไดนาํ
ขอสังเกตและขอคิดเห็นจากการประชุม
ไปปรับปรุงระบบฯ
4.๒ กองบริการระบบคอมพิวเตอรได
จัดทําคูมือการใชระบบการใชงานระบบ
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ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ ปงบประมาณ 2560
เพื่อเปนแนวทางในการใชงานเบื้องตน
โดยกองยุทธศาสตรสาธารณสุขฯ ไดจัด
ประชุมติดตามการใชงานระบบเพื่อ
ทบทวนบทบาทของหนวยงานเจาภาพ
ยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
และหารือแนวทางการจัดการขอมูลที่
รายงานผลการดําเนินงานผานระบบฯ
หลังจากที่ไดดําเนินการปรับแกไขระบบ
เรียบรอยแลว เพื่อใหหนวยงานเจาภาพ
ดัชนีและสํานักงานเขตสามารถ
ดําเนินการรายงานผลแตละดัชนีและ
รายงานความกาวหนาผานระบบไดอยาง
ครบถวนและตอบดัชนีตัวชี้วัดใน
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
กรุงเทพมหานครฯ
5. การนําขอมูลเขาระบบ หนวยงานทีร่ ับ
บริการโดยใชงานในการนําขอมูลเขา
ระบบฯ จํานวน 12 สํานัก และ 50
สํานักงานเขต
6. การประมวลขอมูลและรายงานผล
จัดทําสรุปผลการรายงานดัชนีตัวชี้วัดผาน
ระบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และจัดทํารายงาน
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ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
สรุปผลดัชนีตัวชี้วัดตามแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ และเสนอใหผูบริหาร
หนวยงานทราบ (จํานวน ๑ ครั้งตอเดือน
โดยเริ่มตั้งแตเดือนเมษายน – สิงหาคม
๒๕๖๐) รวมจํานวน 5 ครั้ง

ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด
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ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน
รักษาหรือคงไว งบประมาณป พ.ศ. 2558
44. กิจกรรมจัดทําระบบคลังตัวชี้วัดภารกิจ 10 ฝาย
ของสํานักงานเขตและระบบการบันทึกรายงานจาก
สํานักงานเขตไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ (กยค.)

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
รอยละ
100



ผลสําเร็จตามเปาหมาย : รอยละ 100
สรุปรายละเอียด :
1. ปรับปรุงระบบคลังตัวชี้วัดภารกิจ
10 ฝาย โดยการเพิม่ ตัวชีว้ ดั จากเดิม
55 ตัวชี้วัด เปน 292 ตัวชีว้ ดั เพือ่ ให
สํานักงานเขตนําไปจัดทําแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจําปของหนวยงาน
มีรายละเอียดที่สํานักงานเขตนําไปใช
ดังนี้
1 ฝายปกครองนําไปใช จํานวน 23
ตัวชี้วัด
2. ฝายทะเบียนนําไปใช จํานวน 3
ตัวชี้วัด
3. ฝายโยธานําไปใช จํานวน 1 ตัวชี้วัด
4. ฝายสิ่งแวดลอมฯ นําไปใช จํานวน
13 ตัวชี้วัด
5. ฝายรายไดนําไปใช จํานวน 7 ตัวชี้วัด
6. ฝายรักษาฯ นําไปใช จํานวน 9
ตัวชี้วัด
7. ฝายการศึกษานําไปใช จํานวน 4
ตัวชี้วัด
8. ฝายการคลังนําไปใช จํานวน 3
ตัวชี้วัด
9. ฝายเทศกิจนําไปใช จํานวน 6
ตัวชี้วัด
10. ฝายพัฒนาฯ นําไปใช จํานวน 4
ตัวชี้วัด
รวม 73 ตัวชี้วัด

ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด


1. โครงการจัดทําระบบคลัง
ตัวชีว้ ดั ภารกิจ 10 ฝายของ
สํานักงานเขต
ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ
ผูใชบริการระบบคลังตัวชี้วัด ภารกิจ
10 ฝายมีความพึงพอใจรอยละ
89.96
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ทอดแบบสอบถามความ
พึงพอใจในคุณภาพใหบริการ
ระบบคลังตัวชี้วัดภารกิจ 10 ฝาย
จํานวน 75 แบบ เมือ่ วันที่
3 พ.ค. 60 ณ หองรัตนโกสินทร
2. ทอดแบบสอบถามในระบบ
อิเล็กทรอนิกส จํานวน 25 แบบ
3. รวมแบบสอบถามทัง้ หมด
100 ชุด
4. วัดประเด็นใชระบบคลังตัวชี้วัด
ภารกิจ 10 ฝาย 5 ขัน้ ตอน
ไดแก
4.1 ขัน้ ตอนการใหบริการ
ในระบบไมยงุ ยากซับซอน
และมีความคลองตัว
4.2 ความชัดเจนในการอธิบาย
ชีแ้ จง และแนะนําขัน้ ตอนในการ
ใชระบบ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
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สรุปรายละเอียดความกาวหนาโครงการ/กิจกรรม

ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด
สรุปตัวชี้วัดภารกิจ 10 ฝาย นําไปใชการจัดทําแผนปฏิบัติ
4.3 ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ
ราชการประจําปของสํานักงานเขตครบทั้ง 10 ฝาย
4.4 สามารถนําไปใชในการทํางานได
4.5 ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ไดรับจาก
ผลการบริการของระบบคลังตัวชี้วัด
2. ระบบการบันทึกรายงานจากสํานักงานเขตไปยังหนวยงาน
2. ผูใชบริการระบบการบันทึกรายงานจาก
ที่เกี่ยวของ
สํานักงานเขตไปยังหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
ผลสําเร็จโครงการ : รอยละ 100
ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
สรุปรายละเอียดดังนี้
สรุปผูใชบริการระบบคลังตัวชี้วัดภารกิจ 10
1. ปรับปรุงระบบการบันทึกรายงานโดยการเพิ่มแบบรายจาก
ของสํานักงานเขต มีความพึงพอใจรอยละ
เดิม 50 แบบ เปน 79 แบบ เพื่อใหสํานักงานเขตรายงาน
91.82
ขอมูลมายังสํานักเดือนละ 1 ครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ฝายปกครองรายงานขอมูล จํานวน 2 แบบ
1. ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจใน
2. ฝายทะเบียนรายงานขอมูล จํานวน 8 แบบ
คุณภาพใหบริการระบบคลังตัวชี้วัดภารกิจ
3. ฝายโยธารายงานขอมูล จํานวน 4 แบบ
10 ฝาย จํานวน 75 แบบ เมื่อวันที่
4. ฝายสิ่งแวดลอมฯ รายงานขอมูล จํานวน 6 แบบ
3 พ.ค. 60 ณ หองรัตนโกสินทร
5. ฝายรายไดรายงานขอมูล จํานวน 8 แบบ
2. ทอดแบบสอบถามในระบบอิเล็กทรอนิกส
6. ฝายรักษาฯ รายงานขอมูล จํานวน 2 แบบ
จํานวน 25 แบบ
7. ฝายการศึกษารายงานขอมูล จํานวน 1 แบบ
3. รวมแบบสอบถามทัง้ หมด 100 ชุด
8. ฝายการคลังรายงานขอมูล จํานวน 3 แบบ
4. วัดประเด็นใชระบบแบบรายงาน 5
9. ฝายเทศกิจรายงานขอมูล จํานวน 12 แบบ
ขัน้ ตอน ไดแก
10 ฝายพัฒนาฯ รายงานขอมูล จํานวน 1 แบบ
4.1 ขั้นตอนการใหบริการในระบบไมยุงยาก
รวม 47 แบบ
ซับซอน และมีความคลองตัว
สรุปแบบบันทึกรายงานจากสํานักงานเขตมายังสํานักเพื่อนํา
4.2 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
ขอมูลจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน ครบทั้ง 10 ฝาย
และแนะนําขัน้ ตอนในการใชระบบ
4.3 ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ
4.4 สามารถนําไปใชในการทํางานได
4.5 ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ไดรับจาก
ผลการบริการของระบบแบบรายงาน
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ตัวชี้วัด
34. ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
(มิติที่ 3.3 ของ ผตร.)

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

รอยละ 80 45. กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตอการใหบริการของสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล (สก.และทุกสวนราชการใน สยป.)

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม

รอยละ
ผลสําเร็จตามเปาหมาย : รอยละ 100
100
สรุปรายละเอียด :
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ประจําป 2560 กองงานผูตรวจราชการ
ไดดําเนินการจางมหาวิทยาลัยศิลปากร
เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการตอ
หนวยงานตางๆ ของกรุงเทพมหานคร
จํานวน 2 ครั้ง ซึ่งผลสํารวจ
ความพึงพอใจฯ ของสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล
ครั้งที่ 1 ไดรบั คะแนน 3.816
ครั้งที่ 2 ไดรบั คะแนน 4.033
คะแนนเฉลี่ยผลสํารวจความพึงพอใจ
ของสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล
จึงเทากับ 3.925

ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด

ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
ผลสํารวจความพึงพอใจฯ
ของสํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผล
ครั้งที่ 1 ไดรบั คะแนน 3.816
ครั้งที่ 2 ไดรบั คะแนน 4.033
คะแนนเฉลี่ยผลสํารวจความ
พึงพอใจของสํานักยุทธศาสตร
และประเมินผล จึงเทากับ 3.925
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มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคการ
ตัวชี้วัด
35. รอยละของผลการ
ปฏิบตั งิ านตามแผนปฏิบตั ิ
การสรางราชการใส
สะอาดของ
กรุงเทพมหานคร
(มิติที่ 4.1 ของ สกก.)

เปาหมาย
ตัวชี้วัด
รอยละ
100

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน
46. กิจกรรมการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสราง
ราชการใสสะอาดของสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล
(สก.และทุกสวนราชการใน สยป.)

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม

รอยละ
ผลสําเร็จตามเปาหมาย : รอยละ 100
100
สรุปรายละเอียด :
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล
ดําเนินการครบถวนตามเปาหมาย
ทุกองคประกอบ ทุกกิจกรรมยอย
เรียบรอยแลว

ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด

ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล
ดําเนินการครบถวนตามเปาหมาย
ทุกองคประกอบ ทุกกิจกรรมยอย
เรียบรอยแลว
คิดเปนรอยละ 100
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ตัวชี้วัด
มิติที่ 4.1 รอยละ
ความสําเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ใน
การทํางาน (Quality of
Work Life)
36. รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
ดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

รอยละ
100

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

47. กิจกรรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของสํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผล

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม

รอยละ
100



ผลสําเร็จตามเปาหมาย : รอยละ 100
สรุปรายละเอียด :
1. ดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งบุคคล
หรือคณะบุคคลเพื่อรับผิดชอบดูแลการ
ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
2. จัดประชุมเจาหนาที่ดําเนินการดาน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของทุกสวน
ราชการและใหทุกสวนราชการจัดลําดับ
ความเสี่ยงในการทํางาน
3. บุคลากรผูรับผิดชอบงานดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานประจํา
หนวยงาน ผานการอบรม/ประชุม
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของสํานัก
อนามัย
4. เผยแพรประชาสัมพันธใหความรู
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานภายใน
หนวยงาน /สวนราชการ

ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด



ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล
ดําเนินการกิจกรรมครบถวน
เรียบรอยแลว
คิดเปนรอยละ 100
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ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด
5. ประเมินตนเอง ตามแบบทบทวน/
ตรวจสอบการดําเนินงานดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานของ
หนวยงาน/สวนราชการ
6. จัดลําดับความสําคัญในการ
ดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของ
หนวยงาน/สวนราชการ และนําเสนอ
ผูบริหารหนวยงานใหทราบ
เพื่อดําเนินการตอไป
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ตัวชี้วัด
37. รอยละของบุคลากร
ไดรับการตรวจสุขภาพ
ประจําป

เปาหมาย
ตัวชี้วัด
รอยละ
100

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน
48. กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากร
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล

ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย
โครงการ/ อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปรายละเอียดความกาวหนา
กิจกรรม ดําเนินการ แลวเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม

รอยละ
ผลสําเร็จตามเปาหมาย : รอยละ 100
100
สรุปรายละเอียด :
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล
ไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป
ของบุคลากรในหนวยงาน เพื่อเสริมสราง
สุขภาพของบุคลากรใหมีพลานามัย
แข็งแรง พรอมปฏิบัติงานใหองคกร
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยดําเนินการตามแนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ครบถวนทุกขั้นตอน

ผลสําเร็จของตัวขีว้ ดั
อยูระหวาง ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการตาม
ดําเนินการ แลวเสร็จ
ตัวขี้วัด

ผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชีว้ ดั :
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล
ไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพ
ประจําปของบุคลากรในหนวยงาน
เพื่อเสริมสรางสุขภาพของ
บุคลากรใหมีพลานามัยแข็งแรง
พรอมปฏิบัติงานใหองคกร
ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยดําเนินการ
ตามแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560
ครบถวนทุกขั้นตอน
คิดเปนรอยละ 100

