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คํานํา 
 

  กรุงเทพมหานครไดนําแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒0 ป ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556–2560)   
และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2558  มาใชเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนา 
และการปฏิบัติราชการ  โดยกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา 7  ประเด็นยุทธศาสตรเพื่อผลักดันใหกรุงเทพมหานคร      
ไปสูความเปน  “มหานครแหงเอเชีย” 
 
  สํานักการคลังเปนหนวยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร  มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการ 
ดานการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานคร  ซึ่งสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานครในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
มหานครปลอดภัย  โดยการสนับสนุนการเตรียมความพรอมใหแกหนวยงานตาง ๆ  เพื่อรับมือกับการแกไข 
ปญหาภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6  มหานครแหงเศรษฐกิจและ 
การเรียนรู  โดยการเพ่ิมศักยภาพใหแกประชาชนในการประกอบอาชีพและการลงทุนดวยการสนับสนุนขอมูล 
ทางเศรษฐกิจ การเงิน และประเด็นยุทธศาสตรที่ 7  การบริหารจัดการ  โดยการพัฒนาระบบการเงิน การคลัง 
ของกรุงเทพมหานครใหมีมาตรฐาน  รวมทั้งพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนนําระบบเทคโนโลยี 
มาใชในการปฏิบัติงาน ทั้งนีเ้พื่อการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนตอไป 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

  กรุงเทพมหานครไดจัดทําแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20  ป  ระยะที่ 2  (พ.ศ. 2556 – 
2560)  โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครสูการเปนศูนยกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  และ 
การเปนมหานครนาอยูอยางยั่งยืน  โดยการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการรวมตัวเปน
ประชาคมอาเซียน  (Asean  Community)  ใน  3  ดาน  กลาวคือ  ดานเศรษฐกิจ  เพื่อการเปน  “ประชาคม-
เศรษฐกิจอาเซียน  (Asean  Economic   Community : AEC)  ดานสังคม  เพื่อการเปน  “ประชาคมสังคม- 
และวัฒนธรรมอาเซียน  (Asean  Socio – Cultural  Community : ASCC)  และดานความมั่นคง  สูการเปน  
“ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  (Asean  Political  Security  Community : APSC)  ทําให
กรุงเทพมหานครตองแกไขปญหาและบริหารจัดการในหลายมิติ  เพื่อสรางกรุงเทพมหานครใหเปนมหานครแหง 
อาเซียน  โดยกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา  7  ประเด็นยุทธศาสตร  ดังนี้ 

1. ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 1  มหานครปลอดภัย 
2. ประเด็นยุทธศาสตรที่  2  มหานครสีเขียว  สะดวกสบาย 
3. ประเด็นยุทธศาสตรที่  3  มหานครสําหรับทุกคน 
4. ประเด็นยุทธศาสตรที่  4  มหานครกะทัดรัด 
5. ประเด็นยุทธศาสตรที่  5  มหานครแหงประชาธิปไตย 
6. ประเด็นยุทธศาสตรที่  6  มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู 
7. ประเด็นยุทธศาสตรที่  7  การบริหารจัดการ 
 
สํานักการคลังเปนหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได  การบริหารการเงิน  การคลังและ 

ทรัพยสินของกรุงเทพมหานคร  จึงไดกําหนดแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการของหนวยงานเพื่อรองรับการ
พัฒนากรุงเทพมหานครเขาสูประชาคมอาเซียน  ในป  พ.ศ.  2558  โดยยึดกรอบการพัฒนาตามแผนพัฒนา 
กรุงเทพมหานครระยะ 20 ป ระยะที่  2  (พ.ศ. 2556-2560)  ไดแก  การสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหา 
ภัยพิบัติตาง ๆ อันอาจเกิดข้ึนใหมีประสิทธิภาพ  การเพิ่มศักยภาพในการประกอบการและการลงทุนใหแกภาคเอกชน 
การสนับสนุนขอมูลทางเศรษฐกิจ  การเงิน  เชื่อมโยงแหลงทุน  การเพิ่มศักยภาพองคกรในดานระบบการเงิน  
การคลัง และพัฒนาบุคลากรเพือ่กาวทันความเปลี่ยนแปลง  ซึ่งสอดคลองตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครใน 
3  ประเด็นยุทธศาสตร  ไดแก  ยุทธศาสตรที่ 1  มหานครปลอดภัย  ยุทธศาสตรที่ 6  มหานครแหงเศรษฐกิจและ 
การเรียนรู  และยุทธศาสตรที่ 7  การบริหารจัดการ  โดยกําหนดกรอบการปฏิบัติราชการไว  ดังนี้ 
 

1.  พันธกิจ 
   1.1  จัดเก็บรายไดของกรุงเทพมหานครใหครบถวน  ครอบคลุมและเปนธรรม 
   1.2  พัฒนาระบบงานและการใหบริการดานการเงิน  การคลัง  การบัญชีและทรัพยสิน 
ใหทันสมัย  ถูกตอง  โปรงใสและตรวจสอบได 
   1.3  พัฒนาศูนยขอมูลดานเศรษฐกิจและการคลังใหมีขอมูลครบถวน  ทันสมัย 
   1.4  สงเสริมการใชพลังงานทางเลือกเพ่ือชวยลดภาวะโลกรอน  และอนุรักษพลังงาน 
   1.5  สนับสนุนในการเตรียมความพรอมเพื่อปองกัน  และแกไขปญหาน้ําทวม 
   1.6  พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการวิเคราะหทางดานการเงิน การคลัง 
 
           /วัตถุประสงค... 
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2.  วัตถุประสงค 
   2.1  เพื่อใหกรุงเทพมหานครมีรายไดเพียงพอเพื่อการพัฒนาเมือง 
   2.2  เพื่อใหกรุงเทพมหานครมรีะบบงานและการบริการดานการเงิน  การคลัง  การบัญชี
และทรัพยสินที่ทันสมัยทัดเทียมกับองคกรชั้นนําในระดับประเทศ 
   2.3  เพือ่ใหผูลงทุนและประชาชนทีส่นใจมีแหลงความรูหรือขอมูลดานเศรษฐกิจและ 
การลงทุนที่ครบถวน  ทันสมัย 
   2.4  เพื่อใหกรุงเทพมหานครเปนองคกรหนึ่งที่ใชพลังงานทางเลือกเพื่อสนับสนุนการ
อนุรักษพลังงานและชวยลดภาวะโลกรอน 
   2.5  เพื่อใหกรุงเทพมหานครสามารถปองกนัและแกไขปญหาน้ําทวมไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 
   2.6  เพื่อใหบุคลากรของสํานักการคลังมีความรูในการปฏิบัติงาน  และมคีวามสามารถ 
ในการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 
 

3.  เปาหมาย 
   3.1  รายไดที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเองและรายไดจากการบริหารทรัพยสินเพิ่มขึ้น 
   3.2  ระบบงานการเงิน  การคลัง  การบัญชี  และทรัพยสินของกรุงเทพมหานครไดรับ 
การพัฒนาใหทันสมัยและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
   3.3  ศูนยขอมูลดานเศรษฐกิจและการคลังมีขอมูลครบถวน  ทันสมัย  ทําใหผูใชบริการ
ไดรับความพึงพอใจ 
   3.4  กรุงเทพมหานครมีรถยนตสวนกลางที่ใชพลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้น 
   3.5  กรุงเทพมหานครมีเครื่องมือและเครื่องจักรกลเพื่อปองกันน้ําทวมอยางเพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพ 
   3.6  บุคลากรของสํานักการคลังไดรับการพัฒนาใหมอีงคความรูในการปฏิบัติงานดาน 
การเงิน  การคลัง  และใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
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       บทท่ี 1 

สภาพทั่วไป  การวิเคราะหประเมินสถานการณ 
 
สภาพทั่วไป 
 
  สํานักการคลังมีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการเงิน  การคลัง  การบัญชี  การพัสดุ การจัดเก็บ-
รายได  การดําเนินการเก่ียวกับบําเหน็จบํานาญของขาราชการและลูกจางกรุงเทพมหานคร  การบริหารจัดการและ
พัฒนาทรัพยสินของกรุงเทพมหานคร  ตรวจสอบและควบคุมการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร  ประกอบดวย 
9  สวนราชการ  ไดแก  สํานักงานเลขานุการ  กองรายได  กองการเงิน  กองบัญชี  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  กองโรงงานชางกล  กองตรวจจาย  และกองบําเหน็จบํานาญ  ไดรับการจัดสรร
งบประมาณประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2558  จํานวน 3,337  ลานบาท 
 
การวิเคราะหประเมินสถานการณ 
 
  เนื่องจากแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20  ป ระยะที่ 1  (พ.ศ. 2556 – 2560)  ไดกําหนด
แนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคเอเชีย-
ตะวันออกเฉียงใต  และการทําใหกรุงเทพมหานครเปน “มหานครแหงเอเชีย”  ซึ่งจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา  7  ประเด็นยุทธศาสตร  ครอบคลุมและ 
เชื่อมโยงกับภารกิจของทุกหนวยงาน  เพื่อการขับเคลื่อนในทุก ๆ ดาน  ตลอดจนไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558  เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการปฏิบัติราชการ  ใหบรรลุเปาหมายที่วางไวใน 
แตละชวงเวลา  อันจะบรรลุสูเปาหมายตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20  ป 
 
  สํานักการคลังมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการดานการเงิน การคลัง และทรัพยสินของ 
กรุงเทพมหานคร  จึงเปนหนวยงานหนึ่งที่สามารถผลักดันใหกรุงเทพมหานครบรรลุเปาหมายในการพัฒนา 
ไดในหลาย ๆ มิติ  สํานักการคลังจึงไดกําหนดทิศทางในการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยการ 
พัฒนาสภาพแวดลอมและแกไขปญหาพื้นฐานตาง ๆ เพื่อความกินดีอยูดีของชาวกรุงเทพมหานคร  การพัฒนาอาชีพ 
การสนับสนุนขอมูลทางดานเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการลงทุน  การเชื่อมโยงขอมูลทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพื่อประกอบการตัดสินใจและการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  พัฒนาระบบงานการเงิน  การคลัง  และ 
ทรัพยสินของกรุงเทพมหานครใหมีมาตรฐาน  การนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน  พัฒนาบุคลากรใหกาวทัน 
การเปลี่ยนแปลง  สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2558 
ประเด็นยุทธศาสตรที ่1, 6 และ 7  และรองรับตอการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะ  20  ปตอไป 
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              บทท่ี  2 

การขับเคลื่อนสํานักการคลังสูองคกรมาตรฐาน 
ดานการเงิน  การคลังดวยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
วิสัยทัศน 
  เปนองคกรมาตรฐานดานการเงินการคลัง  ดวยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
พันธกิจ 
  1.  จัดเก็บรายไดของกรุงเทพมหานครใหครบถวน  ครอบคลุมและเปนธรรม 
  2.  พัฒนาระบบงานและการใหบริการดานการเงิน  การคลัง  การบัญชีและทรัพยสินใหทันสมัย  
ถูกตอง  โปรงใสและตรวจสอบได 
  3.  พัฒนาศูนยขอมูลดานเศรษฐกิจและการคลังใหมีขอมูลครบถวน  ทันสมัย 
  4.  สงเสริมการใชพลังงานทางเลือกเพื่อชวยลดภาวะโลกรอน  และอนุรักษพลังงาน 
  5.  สนับสนุนในการเตรียมความพรอมเพื่อปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม 
  6.  พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานดานการเงิน การคลัง 
 
วัตถุประสงค 
  1.  เพื่อใหกรุงเทพมหานครมีรายไดเพียงพอเพื่อการพัฒนาเมือง 
  2.  เพื่อใหกรุงเทพมหานครมีระบบงานและการบริการดานการเงิน  การคลัง  การบัญชีและ 
ทรัพยสินที่ทันสมัยทัดเทียมกับองคกรชั้นนําในระดับประเทศ 
  3.  เพื่อใหผูลงทุนและประชาชนทีส่นใจมีแหลงความรูหรือขอมูลดานเศรษฐกิจและการลงทุนที่
ครบถวน  ทันสมัย 
  4.  เพื่อใหกรุงเทพมหานครเปนองคกรหนึ่งที่ใชพลังงานทางเลือกเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ 
พลังงานและชวยลดภาวะโลกรอน 
  5.  เพื่อใหกรุงเทพมหานครสามารถปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  6.  เพื่อใหบุคลากรของสํานักการคลังมีความรูในการปฏิบัติงานและมีความสามารถในการ 
ใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 
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เปาหมายหลัก 
  1.  รายไดที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเองและรายไดจากการบริหารทรัพยสินเพิ่มขึ้น 
  2.  ระบบงานการเงิน  การคลัง  การบัญชี  และทรัพยสินของกรุงเทพมหานครไดรับการพัฒนาให
ทันสมัยและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  3.  ศูนยขอมูลดานเศรษฐกิจและการคลังมีขอมูลครบถวน  ทันสมัย  ทําใหผูใชบริการไดรับความ 
พึงพอใจ 
  4.  กรุงเทพมหานครมีรถยนตสวนกลางที่ใชพลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้น 
  5.  กรุงเทพมหานครมีเครื่องมือและเครื่องจักรกลเพื่อการปองกันน้ําทวมอยางเพียงพอและมี 
ประสิทธิภาพ 
  6.  บุคลากรของสํานักการคลังไดรับการพัฒนาใหมอีงคความรูในการปฏิบัติงานดานการเงิน 
การคลังและใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
 
ตัวชี้วัด 
  1.  รายไดที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเองและรายไดจากการบริหารทรัพยสินเพิ่มขึ้น 
  2.  ประชาชนผูใชบริการศูนยขอมูลดานเศรษฐกิจและการคลังไดรับความพึงพอใจ 
  3.  รถยนตสวนกลางของกรุงเทพมหานครไดรับการติดตั้งอุปกรณกาซ NGV   
  4.  ความสําเร็จในการจัดหาเครื่องสูบน้ําใหแกหนวยงานตาง ๆ  ของกรุงเทพมหานคร 
  5.  บุคลากรของสํานักการคลังไดรับการพัฒนา  ความรูในการปฏิบัติงาน   
.   
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บทท่ี  3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 
1.  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  มหานครปลอดภัย 
 1.1  สถานการณและการประเมิน 
  การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและระบบนิเวศของโลก  ทําใหเกิดภัยธรรมชาติตาง ๆ 
ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย  ซึ่งเกิดอทุกภัยครั้งใหญเมื่อป พ.ศ.2554  ทําใหทั่วโลกเกิดการตื่นตัว 
และหันมาใหความสนใจ  ดูแล  รักษาและพัฒนาสภาพแวดลอมมากข้ึน  กรุงเทพมหานครจึงเรงฟนฟูเมือง 
พัฒนาสภาพแวดลอมตาง ๆ ทั้งทางน้ํา  ทางอากาศ  ทางขยะ  ทางฝุนและทางเสียง  ดวยมาตรการการลด 
การควบคุมและปองกัน  รวมทั้งการเสริมสรางศักยภาพเพ่ือเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหา 
ภัยธรรมชาติและภัยพิบัติตาง ๆ  สํานักการคลังจึงไดพยายามตลอดมาที่จะเปนสวนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร 
ในการผลักดัน สงเสริมและสนับสนุนใหมาตรการตาง ๆ ของกรุงเทพมหานครประสบผลสําเร็จ  ทั้งนี้  เพื่อให
กรุงเทพมหานครปลอดจากมลพิษและภัยธรรมชาติ  ซึ่งจะนําไปสูการเปนมหานครนาอยูอยางยั่งยืน 
 
 1.2  พันธกิจ  วัตถุประสงค  เปาหมายและตัวชี้วัด 
  พันธกิจ 
  1.  สงเสริมการใชพลังงานทางเลือกเพื่อชวยลดภาวะโลกรอนและอนุรักษพลังงาน 
  2.  สนับสนุนในการเตรียมความพรอมเพื่อปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม 
  วัตถุประสงค 
  1.  เพื่อใหกรุงเทพมหานครเปนองคกรหนึ่งที่ใชพลังงานทางเลือกเพื่อสนับสนุนการอนุรักษพลังงาน 
  2.  เพื่อใหกรุงเทพมหานครสามารถปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  เปาหมาย 
  1.  กรุงเทพมหานครมีรถยนตสวนกลางที่ใชพลังงานทางเลือก 
  2.  กรุงเทพมหานครมีมาตรฐานการซอมบํารุงยานพาหนะและเครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพ 
  3.  กรุงเทพมหานครมีเครื่องมือและเครื่องจักรกลเพื่อการปองกันน้ําทวมอยางเพียงพอ  และมี 
ประสิทธิภาพ 
  ตัวชี้วัด 
  1.  จํานวนรถยนตที่ติดตั้งอุปกรณกาซ NGV ที่สามารถจัดซื้อ  หรือเชาใหแกหนวยงานตาง ๆ 
ไมนอยกวา 36  คัน 
  2.  ผูรับบริการซอมรถยนตและอุปกรณจากองโรงงานชางกลมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 
  3.  รอยละความสําเร็จในการดําเนินงานจัดหาเครื่องจักรกล  ไมนอยกวารอยละ 90 
  4.  รอยละของการดําเนินการกอสรางอาคารอํานวยการและอาคารบํารุงรักษา  ไมนอยกวา 
รอยละ 90 
  5.  รอยละความสําเร็จในการจัดหาเครื่องสูบน้ําใหแกหนวยงานตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร 
ไมนอยกวา 200  เครื่อง 
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 1.3  แนวทางการพัฒนา 
  1.3.1  อนุรักษพลังงาน  การใชพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนดวยกลยุทธการสงเสริม 
การอนุรักษพลังงาน  การใชพลังงานทดแทนและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพใหทุกภาคสวน 
  1.3.2  เพิ่มประสิทธิภาพในการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลของกรุงเทพมหานครเพ่ือลดการ 
ปลอยมลพิษทางอากาศและเสียง  ดวยกลยุทธพัฒนามาตรฐานงานซอมบํารุงทรัพยสินประเภทยานพาหนะ 
และเครื่องจักรกลของกรุงเทพมหานครใหเกิดประสิทธิภาพการใชงานสูงสุด 
  1.3.3  สนับสนุนในการเตรียมความพรอมเพื่อการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม  ดวยกลยุทธ 
ระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพ  รวดเร็วขึ้น 
 
2.  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6  มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู 
 2.1  สถานการณและการประเมิน 
  แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20  ป  ระยะที่ 1  (พ.ศ. 2556 – 2560)  มุงพัฒนา 
กรุงเทพมหานครไปสูความเปน  “มหานครแหงเอเชีย”  ซึ่งกรุงเทพมหานครจะเปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจสังคมในภูมิภาคอาเซียน  และทวีปเอเชีย  กรุงเทพมหานครจึงมุงพัฒนาสูการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ 
และการลงทุนในภูมิภาคดวยการมุงพัฒนาอาชีพ  กระตุนการคาและการลงทุน  ซึ่งสํานักการคลังไดเล็งเห็นความ 
สําคัญในการใหขอมูลขาวสารในการประกอบอาชีพและการลงทุนในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งจะเปนประโยชนแก 
ประชาชนทั้งผูผลิตและผูบริโภค  ตลอดจนชวยลดขั้นตอน เวลา และความยุงยากในการประกอบธุรกิจ 
  
 2.2  พันธกิจ  วัตถุประสงค  เปาหมายและตัวชี้วัด 
  พันธกิจ 
  พฒันาศูนยขอมูลดานเศรษฐกิจและการคลังใหมีขอมูลครบถวน  ทันสมัย 
 
  วัตถุประสงค 
  เพื่อใหผูลงทุนและประชาชนที่สนใจมีแหลงความรู  หรือขอมูลดานเศรษฐกิจและการลงทุน 
ที่ครบถวน  ทันสมัย 
 
  เปาหมาย 
  ศูนยขอมูลดานเศรษฐกิจและการคลังมีขอมูลครบถวน  ทันสมัย  ทําใหผูใชบริการไดรับ 
ความพึงพอใจ     
 
  ตัวชี้วัด 
  ผูรับ/ใชบริการศูนยขอมูลดานเศรษฐกิจไดรับความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 70 
 2.3  แนวทางการพัฒนา 
  พัฒนาฐานขอมูลดานการคาและการลงทุน  ดวยกลยุทธการพัฒนาศูนยขอมูลดานเศรษฐกิจ 
การเงิน การคลังและการลงทุนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  เพื่อสรางฐานขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการประกอบ 
ธุรกิจในกรุงเทพมหานคร 
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3.  ยุทธศาสตรที่ 7   การบริหารจัดการ 
 
 3.1  สถานการณและการประเมิน 
  กรุงเทพมหานครใหความสําคัญและมุงเนนการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเปนตนแบบ 
ดานการบริหารมหานครโดยการใหความสําคัญทั้งการบริหารจัดการ  ระบบงานและคุณภาพของบุคลากร มุงเนน 
ใหเกิดระบบการบริหารจัดการที่ดี  การจัดการขอมูลขาวสาร  การพัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ  การสงเสริมให 
เกิดการเรียนรู  การเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของบุคลากรใหมีความรู ความสามารถรองรับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงได  ซึ่งสํานักการคลังไดใหความสําคัญในประเด็นการพัฒนาดังกลาวขางตนเปนอยางยิ่ง  โดยในป 2558  
มุงพัฒนาการบริหารจัดการดานการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานครใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย  พัฒนางาน
บริการดานการเงินใหหลากหลาย  เพิ่มชองทางและความสะดวกใหแกประชาชน  รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพบุคลากรใหมีความรู  ความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  รวมทั้งกาวทันวิทยาการที่ทันสมัย 
 
 3.2  พันธกิจ  วัตถุประสงค  เปาหมายและตัวชี้วัด 
  พันธกิจ 

1. จัดเก็บรายไดของกรุงเทพมหานครใหครบถวน  ครอบคลุมและเปนธรรม 
2.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานครใหมีประสทิธิภาพ 

  3.  พัฒนาการบริการงานดานการเงิน การคลัง ใหหลากหลายและทันสมัย 
  4.  พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานดานการเงิน  การคลัง  อยางรวดเร็ว 
 
  วัตถุประสงค 
  1.  เพื่อใหกรุงเทพมหานครมีรายไดเพียงพอเพื่อการพัฒนาเมือง 

2.  เพื่อใหกรุงเทพมหานครมีระบบงานการเงิน  การคลัง  และการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ 
ทัดเทียมกับองคกรชั้นนําในระดับประเทศ 

3.  เพื่อใหกรุงเทพมหานครมีการบริการทางดานการเงินที่ทันสมัย 
4.  เพื่อใหบุคลากรของสํานักการคลังมีความรูในการปฏิบัติงาน  และมีความสามารถในการใช 

เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 
 
  เปาหมาย 

1. รายไดที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเอง  และรายไดจากการบริหารทรัพยสินเพิ่มขึ้น 
2. ระบบงานการเงิน  การคลัง  การบัญชีและทรัพยสินของกรุงเทพมหานคร  ไดรับการพัฒนา 

ใหมีประสิทธิภาพ 
3. การใหบริการดานการเงิน  การคลัง  ของกรุงเทพมหานครทันสมัย 
4. บุคลากรของสํานักการคลังไดรับการพัฒนาใหมีองคความรูในการปฏิบัติงานดานการเงิน 

การคลัง  และใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
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  ตัวชี้วัด 
  1.  รายไดของกรุงเทพมหานครจากการจัดเก็บและการบริหารทรัพยสินสูงกวาประมาณการรายรับ 
  2.  ประชาชนที่ใชบริการมีความพึงพอใจตอการชําระภาษีไมนอยกวารอยละ  80 
  3.  รอยละความสําเร็จของการดําเนินการประชาสัมพันธในการยื่นแบบเพื่อชําระภาษี  ไมนอยกวา 
รอยละ 80 
  4.  จํานวนประชาชนที่ไดรับโลในปที่ผานมา มาชําระภาษีภายในกําหนด ไมนอยกวารอยละ 75 
  5.  จํานวนหนวยงานที่สามารถสงเอกสารหลักฐานการนําสงเงินไดทันภายในกําหนดเวลา 7 วัน 
ทําการ ไมนอยกวา 60  หนวยงาน 
  6.  จํานวนฎีกาเงินกรุงเทพมหานครที่สามารถสั่งจายเงินไดภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ไดรับ 
ฎีกาจากหนวยงาน 
  7.  จํานวนฎีกาเงินอุดหนุนรัฐบาลที่สามารถสั่งจายเงินไดภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ยืนยัน 
SAP R/3 ในระบบ MIS 2 ไมนอยกวารอยละ 90 
  8.  รอยละของจํานวนฎีกาที่สามารถใชระยะเวลาในการตรวจสอบไมเกิน 7 วันทําการ ไมนอยกวา 
รอยละ 85 
  9.  คูมือการบัญชีหรือการกําหนดหลักเกณฑการถือปฏิบัติตามระบบบัญชี ไมนอยกวา 1 เลม/เรื่อง     
          10.  จํานวนเอกสารดานการเงินการคลังที่พิมพเผยแพรไมนอยกวา 1,000 เลม 
          11.  จํานวนบทความทางวิชาการทางดานเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ที่ไดรับการเผยแพร 
ไมนอยกวา  20 เรื่อง/บทความ 
         12.  รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการเบิกจายตรงคารักษาพยาบาลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
ไมนอยกวารอยละ 80 
                  13.  รอยละของจํานวนบุคลากรที่เขารับการอบรมความรูในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ไมนอยกวา 
รอยละ 80 
         14.  ขาราชการบํานาญมีความพึงพอใจตอการใหบริการของกองบําเหน็จบํานาญ  ไมนอยกวา 
รอยละ 80 
  
 3.3  แนวทางการพัฒนา 
  3.3.1  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  การวางแผนกลยุทธและการตัดสินใจ 
ของผูบริหาร ดวยกลยุทธการเพิ่มระบบสารสนเทศและหรือระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือบริการประชาชน หรือ 
หนวยงานภาครฐั (e-Service/m-Service) 
  3.3.2  เสริมสรางใหบุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพรอมทั้งดานศักยภาพ  คุณภาพชีวิต 
และความภาคภูมิใจเพื่อรวมพัฒนามหานครใหนาอยูยั่งยืน  ดวยกลยุทธ  ดังนี้ 
   1)  เพิ่มประสิทธิภาพ  การพัฒนาทรัพยากรของกรุงเทพมหานคร 
   2)  สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
   3)  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการบํานาญกรุงเทพมหานคร 
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  3.3.3  บริหารจัดการการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานครในภาพรวมดวยการบริหาร 
การจัดเก็บรายได  การงบประมาณของกรุงเทพมหานครอยางมีประสทิธิภาพ  ดวยกลยุทธดังนี้ 
   1)  จัดหาและจัดเก็บรายไดของกรุงเทพมหานครอยางเปนธรรม  ถูกตอง ครบถวน 
โปรงใส  มีประสิทธิภาพเพ่ือใหกรุงเทพมหานครเกิดการพัฒนาอยางครอบคลุม ทั่วถึงครบทุกดานและสามารถ 
จัดการปญหาดานตาง ๆ  ใหลุลวงไปได 
   2)  กําหนดมาตรการจูงใจและเพ่ิมความสะดวกแกประชาชนในการชําระภาษี  ตลอดจน 
รณรงคใหประชาชนมีจิตสํานึกในการชําระภาษี 
   3)  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรื่องการรับเอกสารหลักฐานการนําสงเงิน 
จากหนวยงาน 
   4)  เพิ่มประสิทธิภาพการจายเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานคร  และเงินอุดหนุน 
รัฐบาล 
   5)  พัฒนาดานการตรวจสอบฎีกาใหมีประสิทธิภาพ 
   6.)  พัฒนาปรับปรุงระบบการเงินและระบบบัญชีใหเหมาะสมกับลักษณะงานของ 
กรุงเทพมหานคร ทันสมัยและสอดคลองกับหลักเกณฑมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  
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บทท่ี  4 
การบริหารจัดการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

 
  การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2558  สํานักการคลังเนนใหทุกสวน 
ราชการมีสวนรวมในการคิดวิเคราะห  กําหนดแผนไปสูการปฏิบัติ  การติดตาม  รายงานและประเมินผลแผน 
ตลอดจนใหทุกสวนราชการไดสรางความเขาใจใหแกขาราชการทุกคน  ไดรับรูและรวมมือกันเพื่อผลักดัน 
แผนปฏิบัติราชการของสํานักการคลังใหไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 
  ดังนั้น  การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการของสํานักการคลังประจําป พ.ศ. 2558 
จึงประกอบดวยการจัดประชุมเพ่ือสรางความรูความเขาใจทั้งในระดับผูบริหาร  และระดับผูปฏิบัติงาน 
การมอบหมายภารกิจตามแผนใหสวนราชการที่เก่ียวของนําไปปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด  การติดตาม 
กํากับ  ดูแล  การปฏิบัติราชการใหเปนไปตามแผน  โดยผูบริหารทุกระดับ  รวมทั้งการรายงานและประเมินผล 
อยางตอเนื่อง 
 
 
 


