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ค าน า 
 
  กรุงเทพมหานครได้จัดท าแผนพัฒนากรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. 2560  โดยก าหนด
ภารกิจเป็น 9  ด้าน  เพ่ือให้ครอบคลุมแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2556 - 2575)     
แผนบูรณาการต่าง ๆ ที่หน่วยงานต้องร่วมกันขับเคลื่อน  รวมทั้งภารกิจทั้งเชิงยุทธศาสตร์และงานประจ าของ
หน่วยงานและจ าแนกนโยบาย หรือเป้าหมายในการบริหารราชการออกเป็นมิติต่าง ๆ  รวม 41 มิติ  ตลอดจน
ก าหนดเป้าประสงค์และมาตรการเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลส าเร็จและวิธีการด าเนินงาน 
 
  ส านักการคลังเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร  มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการด้าน
การเงิน การคลังของกรุงเทพมหานคร  ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2560  โดยน าแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2560  มาเป็นกรอบและแนวทางในการก าหนดทิศทางการปฏิบัติราชการ 
โดยภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวสนับสนุนแผนพัฒนากรุงเทพมหานครในด้านที่  2  เมืองที่มีความ
สมดุลระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม  มิติที่  2.5  การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  โดยสนับสนุนการตรวจวัด
มลพิษทางอากาศจากยานพาหนะของกรุงเทพมหานคร ด้านที่ 5  เมืองที่มีศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
มิติที่  5.3  ส่งเสริมธุรกิจ  การค้า  การเกษตรและการลงทุน  โดยการให้บริการข้อมูลทางเศรษฐกิจและการ
ลงทุนแก่ผู้สนใจ  ผ่านศูนย์ข้อมูลทางเศรษฐกิจการคลังของกรุงเทพมหานคร  และด้านที่  9  เมืองที่มีระบบ
บริหารจัดการที่ดีมีธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน  มิติที่  9.1  การบริหารงานทั่วไป
กรุงเทพมหานคร  มิติที่ 9.2  การพัฒนาบุคลากร  มิติที่ 9.4  การวางแผนการคลังและงบประมาณ  และมิติ 
ที่  9.5  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยการพัฒนาระบบการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานครให้มี
มาตรฐาน  และการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุมและเป็นธรรมรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  
ตลอดจนการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 
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สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 
ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ 
 
  ส านักการคลังมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน  การคลัง  การบัญชี  การพัสดุ       
การจัดเก็บรายได้  การด าเนินการเกี่ยวกับบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร         
การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร  ตรวจสอบและควบคุมการพาณิชย์ของ
กรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย  9  ส่วนราชการ  ได้แก่  ส านักงานเลขานุการ  กองรายได้  กองการเงิน     
กองบัญชี  ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  กองโรงงานช่างกล  กองตรวจจ่าย  
และกองบ าเหน็จบ านาญ  ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  จ านวน  4,551.63  
ล้านบาท 
 
  เนื่องจากแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20  ปี ระยะที่ 1  (พ.ศ. 2556 – 2560)      
ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และการท าให้กรุงเทพมหานครเป็น “มหานครแห่งเอเชีย”  ซึ่งจะส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา  7  ประเด็นยุทธศาสตร์  
ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับภารกิจของทุกหน่วยงาน  เพ่ือการขับเคลื่อนในทุก ๆ ด้าน  ตลอดจนได้จัดท า
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560  เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติราชการ โดยก าหนด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 9  ด้าน  ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละช่วงเวลา  อันจะบรรลุสู่
เป้าหมายตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20  ปี 
 
  ส านักการคลังมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และทรัพย์สินของ 
กรุงเทพมหานคร  จึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สามารถผลักดันให้กรุงเทพมหานครบรรลุเป้าหมายในการพัฒนา     
ได้ในหลาย ๆ มิติ  ส านักการคลังจึงได้ก าหนดทิศทางในการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      
โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  พัฒนาสภาพแวดล้อมและแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานต่าง ๆ เพ่ือความกินดี
อยู่ดีของชาวกรุงเทพมหานคร  การพัฒนาอาชีพ  การสนับสนุนข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและ
การลงทุน  การเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือประกอบการตัดสินใจและการเพ่ิมโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ  พัฒนาระบบงานการเงิน  การคลัง  และทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครให้มีมาตรฐาน  การน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน  พัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2560 ด้านที่ 2  เมืองที่มีความสมดุลระหว่างคนกับ
สิ่งแวดล้อม  ด้านที่ 5  เมืองที่มีศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  และด้านที่ 9  เมืองที่มีระบบบริหาร -
จัดการที่ดีมีธรรมาภิบาล  และการมีส่วนร่วมของประชาชน  และรองรับต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะ  
20  ปีต่อไป 
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วิสัยทัศน์ 
  เป็นองค์กรมาตรฐานด้านการเงินการคลัง  ด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
พันธกิจ 
  1.  จัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครให้ครบถ้วน  ครอบคลุมและเป็นธรรม 
  2.  พัฒนาระบบงานและการให้บริการด้านการเงิน  การคลัง  การบัญชีและทรัพย์สินให้
ทันสมัย  ถูกต้อง  โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  3.  พัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการคลังให้มีข้อมูลครบถ้วน  ทันสมัย 
  4.  จัดหาและบริหารทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ 
  5.  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการวิเคราะห์ด้านการเงิน การคลัง 
  6.  พัฒนามาตรฐานงานซ่อมบ ารุงยานพาหนะและเครื่องจักรกลของกทม. รวมทั้งขยาย 
งานบริการให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร 
 
เป้าหมาย 
 
 1.  ด้านที่ 2   เมืองที่มีความสมดุลระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม 
          มิติที่ 2.5  การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
     เป้าประสงค์ท่ี 2.5.2  ลดมลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ 
 
 2.  ด้านที่ 5   เมืองที่มีศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
          มิติที่ 5.3  ส่งเสริมธุรกิจ  การค้า  การเกษตร  และการลงทุน 
     เป้าประสงค์ท่ี 5.3.1  สนับสนุนการประกอบธุรกิจและการลงทุน 
 
 3.  ด้านที่ 9   เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี  มีธรรมาภิบาล  และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
          มิติที่ 9.1  การบริหารงานทั่วไปกรุงเทพมหานคร 
     เป้าประสงค์ท่ี 9.1.1  เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารบรรณและรับเรื่องราว 
                                 ร้องทุกข์ส่วนกลาง   
     เป้าประสงค์ท่ี 9.1.3  เพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
                                          ยานพาหนะและเครื่องจักรกลส่วนกลาง 
         มิติที่ 9.2  การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร 
     เป้าประสงค์ท่ี 9.2.1  พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลในแต่ละสายงานให้ 
                                                                      สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
     เป้าประสงค์ท่ี 6.2.4  พัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความสมดลในชีวิต 
                                                                      ตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ 
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          มิติที่ 9.4  การวางแผน การเงิน การคลัง และงบประมาณ 
      เป้าประสงค์ท่ี 9.4.4  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
                   เป้าประสงค์ท่ี 9.4.5  ก ากับมาตรฐานบริหารงานคลังของหน่วยงาน 
              มิติที่ 9.5  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     เป้าประสงค์ท่ี 9.5.1  น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ 
                       ในการบริการประชาชน    
          เป้าประสงค์ท่ี 9.5.2  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ 
                                          ปฏิบัติงานระดับกรุงเทพมหานคร 
 
ผลการด าเนินงานหลัก 
  1.  จ านวนครั้งในการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุน
ของกรุงเทพมหานคร 
  2.  ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ท าแบบทดสอบหลังการสัมมนา  ได้คะแนน     
ร้อยละ 80 
  3.  การจัดเก็บภาษีของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
  4.  ผลคะแนนการประเมินผลการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
ตามเกณฑ์ประเมินผลที่ก าหนด 
  5.  ร้อยละความส าเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานของ      
กองบ าเหน็จบ านาญ 
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มาตรการและโครงการ / กิจกรรม 
 
ส่วนที่ 1  การบริการสาธารณะ 
 
ด้านที่ 2    เมืองที่มีความสมดุลระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม 
มิติที่ 2.5  การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
เป้าประสงค์ที่  2.5.2  ลดมลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ 
 

มาตรการที่ 2.5.2.1  ตรวจวัดควันด าจากยานพาหนะ 
 

โครงการ / กิจกรรมพื้นฐาน งบประมาณ ส่วนราชการ เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

กิจกรรมตรวจวัดมลพิษ - กองโรงงานช่างกล 2.5.2.1 
 
 
ด้านที่ 5    เมืองที่มีศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
มิติที่ 5.3  ส่งเสริมธุรกิจ  การค้า  การเกษตรและการลงทุน 
เป้าประสงค์ที่  5.3.1  สนับสนุนการประกอบธุรกิจและการลงทุน 
 

มาตรการที่ 5.3.1.1  ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุน 
 

โครงการ / กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ 
ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและ 
การลงทุน 

- ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 5.3.1.1 
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ส่วนที่ 2  การบริหารจัดการ 
 
ด้านที่  9  เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
มิติที่ 9.1  การบริหารงานทั่วไปกรุงเทพมหานคร 
เป้าประสงค์ที่  9.1.1  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารบรรณและรับเรื่องราวร้องทุกข์ส่วนกลาง  
 

           มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสารบรรณของหน่วยงาน  
 

โครงการ / กิจกรรมพื้นฐาน งบประมาณ ส่วนราชการ เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

   - กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งหนังสือ 
ราชการ 

- ส านักงานเลขานุการ 
ส านักการคลัง 

- 

เป้าประสงค์ที่  9.1.3  เพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกลส่วนกลาง 
 

  มาตรการที่  9.1.3.1   จัดหาเครื่องจักรกลทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ 
 

  มาตรการที่  9.1.3.2   เพิ่มเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

โครงการ / กิจกรรมพื้นฐาน งบประมาณ ส่วนราชการ เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

   - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ของกองโรงงานช่างกล 

198,652,000 กองโรงงานช่างกล 9.1.3.1 
9.1.3.2 

 

มิติที่ 9.2  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เป้าประสงค์ที่  9.2.1  พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลในแต่ละสายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
 

มาตรการที่ 9.2.1.2  พัฒนาคุณภาพของบุคลากรทุกสายงานให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพ 

 
โครงการ / กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ เชื่อมโยงกับ

มาตรการ 
-  โครงการให้ความรู้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
จัดเก็บรายได ้  

115,700 กองรายได้ 9.2.1.2 

-  โครงการสัมมนาให้ความรู้ผู้บริหาร 
งานจัดเก็บรายได้ 

97,700 กองรายได้ 9.2.1.2 

-  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
   ด้านการบัญชี   

90,200 กองบัญชี 9.2.1.2 

-  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านพัสดุ 
   และสวัสดิการ 

63,000 กองตรวจจ่าย 9.2.1.2 
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เป้าประสงค์ที่  9.2.4  พัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความสมดุลในชีวิตตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ 
 

มาตรการที่ 9.2.4.1   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

โครงการ / กิจกรรมพื้นฐาน งบประมาณ ส่วนราชการ เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตข้าราชการบ านาญกรุงเทพมหานคร 

1,906,700 กองบ าเหน็จบ านาญ 9.2.4.1 

 
มิติที่ 9.4  การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ 
เป้าประสงค์ที่  9.4.4  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
 

มาตรการที่  9.4.4.1  ประชาสัมพันธ์และสร้างทัศนคติที่ดีในการเสียภาษี 
 

โครงการ / กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

-  โครงการประชาสัมพันธ์ เรื่องการ 
   ยื่นแบบเพื่อช าระค่าภาษี   

8,555,000 กองรายได้ 9.4.4.1 

 
โครงการ / กิจกรรมพื้นฐาน งบประมาณ ส่วนราชการ เชื่อมโยงกับ

มาตรการ 
-  กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจประชาชน 
ที่ใช้บริการช าระภาษี 

- กองรายได้ 9.4.4.1 

 
 
เป้าประสงค์ที่  9.4.5  ก ากับมาตรฐานงานบริหารงานคลังของหน่วยงาน 
 

มาตรการที่  9.4.5.1  ประชุมแนวดิ่งระหว่างผู้บริหารกับฝ่ายการคลังของแต่ละหน่วยงาน 
 

โครงการ / กิจกรรมพื้นฐาน งบประมาณ ส่วนราชการ เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง 
ผู้บริหารกับฝ่ายการคลังของหน่วยงาน   

144,400 กองบัญชี 9.4.5.1 
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มิติที่ 9.4  การวางแผน  การเงิน  การคลังและงบประมาณ 
เป้าประสงค์ที่  9.4.5  ก ากับมาตรฐานงานบริหารการคลังของหน่วยงาน 
 

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของหน่วยงาน 
 

โครงการ / กิจกรรมพื้นฐาน งบประมาณ ส่วนราชการ เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบฎีกาเงินอุดหนุนรัฐบาล 
 
กิจกรรมการจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 
 

- 
 
 
- 

กองตรวจจ่าย 
 
 
กองทะเบียนทรัพย์สิน- 
และพัสดุ 

 

 
มิติที่ 9.5  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป้าประสงค์ที่  9.5.1  น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริการประชาชน 
 

มาตรการที่ 9.5.1.2  จัดท าระบบสารสนเทศและเว็บไซต์เพ่ือให้บริการประชาชน 
 

โครงการ / กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของ 
ส านักการคลัง 

- ส านักงานเลขานุการ 
ส านักการคลัง 

9.5.1.2 

 
 
เป้าประสงค์ที่  9.5.2  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานระดับกรุงเทพมหานคร 
 

มาตรการที่ 9.5.2.4  พัฒนาระบบสารสนเทศส่วนกลาง  (Comman  Application) 
                                       สนับสนุนการบริหารจัดการภายใน (Back  Office) กรุงเทพมหานคร 

 
โครงการ / กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ เชื่อมโยงกับ

มาตรการ 
โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานของ 
กองบ าเหน็จบ านาญ 

4,119,800 กองบ าเหน็จบ านาญ 9.5.2.4 
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มาตรการที่ 9.5.2.5  ปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการท างานให้เป็นมาตรฐานและสอดรับ 
      การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
โครงการ / กิจกรรมพื้นฐาน งบประมาณ ส่วนราชการ เชื่อมโยงกับ

มาตรการ 
กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บริการเบิกจ่ายตรงค่ารักษา- 
พยาบาลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

- กองการเงิน 9.5.2.5 
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โครงการยุทธศาสตร์

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ส่วนราชการ
ที่ กทม./รัฐบาล/อื่น ฯ ทีรั่บผิดชอบ

1 โครงการสัมมนาให้ความรู้เจ้าหน้าที่ 115,700 กทม. กรด.
ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้

2 โครงการสัมมนาให้ความรู้ผู้บริหาร 97,700 กทม. กรด.
งานจัดเก็บรายได้

3 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 90,200 กทม. กบช.
ปฏิบัติงานด้านการบัญชี

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ 63,000 กทม. กตจ.
ด้านพัสดุและสวัสดิการ

5 โครงการประชาสัมพันธ์เร่ือง 8,555,000 กทม. กรด.
การยื่นแบบเพือ่ช าระค่าภาษี

6 โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยี 4,119,800 กทม. กบบ.
สารสนเทศเพือ่การปฏิบัติงานของ
กองบ าเหน็จบ านาญ

รวมงบประมาณทัง้สิ้น 13,041,400

สรุปโครงการ /กิจกรรมและงบประมาณ
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โครงการประจ าพ้ืนฐาน

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ส่วนราชการ
ที่ กทม./รัฐบาล/อื่น ฯ ทีรั่บผิดชอบ
1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ 198,652,000 กทม.  กรก.

ปฏิบัติงานของกองโรงงานช่างกล
2 โครงการสัมมนาเพือ่พัฒนา 1,906,700 กทม. กบบ.

คุณภาพชีวิตข้าราชการบ านาญ
กทม

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 144,400 กทม. กบช.
ระหว่างผู้บริหารกับฝ่ายการคลัง
ของหน่วยงาน

รวมงบประมาณทัง้สิ้น 200,703,100

สรุปโครงการ /กิจกรรมและงบประมาณ
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กิจกรรมงานยุทธศาสตร์

ล าดับ ชื่อกิจกรรม ส่วนราชการ
ที่ ทีรั่บผิดชอบ

1 กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ สศค.
ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจ การคลังและ
การลงทุนของกรุงเทพมหานคร

2 กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ สก.สนค.
ของส านักการคลัง

สรุปโครงการ /กิจกรรมและงบประมาณ
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กิจกรรมงานประจ าพ้ืนฐาน

ล าดับ ชื่อกิจกรรม ส่วนราชการ
ที่ ทีรั่บผิดชอบ

1 กิจกรรมตรวจวัดมลพิษ กรก.
2 กิจกรรมเพิม่ประสิทธิภาพการส่งหนังสือ สก.สนค

ราชการ
3 กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจประชาชน กรด.

ทีใ่ช้บริการช าระภาษี
4 กิจกรรมเพิม่ประสิทธิภาพการตรวจสอบ กตจ.

ฎีกาเงินอุดหนุนรัฐบาล
5 กิจกรรมการจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ กสพ.
6 กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ กกง.

บริการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

สรุปโครงการ /กิจกรรมและงบประมาณ
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ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์
ด้านที ่5    เมืองทีม่ีศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
มิติที ่ 5.3  ส่งเสริมธุรกิจ การค้า การเกษตรและการลงทุน
เปา้ประสงค์ที ่   5.3.1  สนบัสนนุการประกอบธุรกิจและการลงทุน

มาตรการ ตวัชี้วัดมาตรการ นิยาม / ค าอธบิายตวัชี้วัด โครงการ / กิจกรรม

     ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและ 1.  จ านวนคร้ังในการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ นยิาม / ค าอธิบายตัวชี้วัด   ความส าเร็จในการ 1.  กิจกรรมปรับปรุงข้อมูล
การลงทุน  (ม 5.3.1.1) ของศูนย์ข้อมูลฯ ปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจ ในเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจ

การคลังและการลงทุนเปน็ประจ า การคลังและการลงทุน
ของกรุงเทพมหานคร

ค่าเปา้หมาย ไม่นอ้ยกว่า 10 คร้ังต่อเดือน ไม่ใช้งบประมาณ  (สศค.)

วิธีการค านวณ  จดัเก็บ รวบรวมสถิติ จ านวนคร้ัง
ในการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ฯ ของศูนย์ข้อมูล
เศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

แนวทางการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ.  2560
มติทิี ่ 1  ดา้นประสิทธผิลตามพันธกิจ
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ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์
ด้านที ่9    เมืองทีม่ีระบบบริหารจดัการทีดี่ มีธรรมาภบิาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน
มิติที ่ 9.2  การพัฒนาทรัพยากรบคุคล
เปา้ประสงค์ที ่   9.2.1  พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบคุคลในแต่ละสายงานใหส้อดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ

มาตรการ ตวัชี้วัดมาตรการ นิยาม / ค าอธบิายตวัชี้วัด โครงการ / กิจกรรม

  พัฒนาคุณภาพของบคุลากรทุกสายงาน 2.  ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาท า นยิาม / ค าอธิบายตัวชี้วัด จ านวนผู้เข้ารับการอบรม/ 2.  โครงการสัมมนาใหค้วามรู้
ใหส้อดคล้องกับมาตรฐานและสมรรถนะ แบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนน สัมมนา ตามโครงการฯ ท าแบบทดสอบหลังการอบรม เจา้หนา้ทีป่ฏบิติังานจดัเก็บรายได้
วิชาชีพ (ม.9.2.1.2) ร้อยละ 80 ได้คะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 งบประมาณ 115,700  บาท

(กรด.)
ค่าเปา้หมาย   ร้อยละ  80 3.  โครงการสัมมนาใหค้วามรู้

ผู้บริหารงานจดัเก็บรายได้
วิธีการค านวณ   (จ านวนผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา งบประมาณ 97,700  บาท
ได้คะแนนแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา (กรด.)
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80)  หาร (จ านวนผู้เข้ารับการ 4.  โครงการอบรมเจา้หนา้ที่
ฝึกอบรม/สัมมนาทัง้หมด)  คูณ 100 ปฏบิติังานด้านการบญัชี

งบประมาณ 90,200  บาท
ด าเนนิการ (กบช.)
5. โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้
ด้านพัสดุและสวัสดิการ
งบประมาณ 63,000  บาท
ด าเนนิการ (กตจ.)

แนวทางการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ.  2560
มติทิี ่ 1  ดา้นประสิทธผิลตามพันธกิจ



- 15 -

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์
ด้านที ่9    เมืองทีม่ีระบบบริหารจดัการทีดี่  มีธรรมาภบิาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน
มิติที ่ 9.4  การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ
เปา้ประสงค์ที ่   9.4.4    เพิม่ประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได้

มาตรการ ตวัชี้วัดมาตรการ นิยาม / ค าอธบิายตวัชี้วัด โครงการ / กิจกรรม
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน

     ประชาสัมพันธ์และสร้างทัศนคติทีดี่ใน 3.  การจดัเก็บภาษีของกรุงเทพมหานครมี นยิาม / ค าอธิบายตัวชี้วัด  กทม.สามารถจดัเก็บภาษี 6.  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การเสียภาษี  (ม.9.4.4.1) ประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น ทีก่ทม.จดัเก็บเอง ในหมวดภาษีอากรและรายได้จาก การจดัเก็บรายได้

ทรัพย์สิน ต้ังแต่ 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ได้เพิม่ขึ้น ไม่ใช้งบประมาณ  
จากปทีีผ่่านมา (กรด.)

ค่าเปา้หมาย   ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 7.  โครงการประชาสัมพันธ์
เร่ืองการยื่นแบบเพือ่ช าระค่าภาษี

วิธีการค านวณ   (ผลรวมของรายรับจริงในหมวดภาษี งบประมาณ 8,555,000 บาท
อากรและรายได้จากทรัพย์สินในปงีบประมาณ (ด าเนนิการ)
พ.ศ.2560)  ลบ (ผลรวมของรายรับจริงในหมวดภาษี (กรด.)
อากรและรายได้จากทรัพย์สินในปงีบประมาณ
พ.ศ.2559)  หาร (ผลรวมของรายรับจริงในหมวด
ภาษีอากรและรายได้จากทรัพย์สินในปงีบประมาณ
พ.ศ.2559)  คูณด้วย 100

แนวทางการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ.  2560
มติทิี ่ 1  ดา้นประสิทธผิลตามพันธกิจ



- 16 -

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์
ด้านที ่9    เมืองทีม่ีระบบบริหารจดัการทีดี่  มีธรรมาภบิาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน
มิติที ่ 9.5   เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เปา้ประสงค์ที ่   9.5.1    น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการบริการประชาชน

มาตรการ ตวัชี้วัดมาตรการ นิยาม / ค าอธบิายตวัชี้วัด โครงการ / กิจกรรม
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน

     จดัท าระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ 4.  ผลคะแนนการประเมินผลการปรับปรุงข้อมูล นยิาม / ค าอธิบายตัวชี้วัด 8.  กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลใน
เพือ่ใหบ้ริการประชาชน บนเว็บไซต์ของหนว่ยงานกทม. ตามเกณฑ์ 1. หนว่ยงาน หมายถึงหนว่ยงานสังกัดกทม. ระดับ เว็บไซต์ของส านกัการคลัง
(ม.9.5.1.2) ประเมินผลทีก่ าหนด ส านกังาน ส านกังานเขต และส่วนราชการในสังกัด ไม่ใช้งบประมาณ  (สก.สนค)

ส านกัปลัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 77 หนว่ยงาน
2.  เว็บไซต์ หมายถึง  เว็บไซต์ของกทม. 
(www.bangkok.go.th) หรือเว็บไซต์ทีห่นว่ยงานจดัท า
ขึ้นและมีการ Link มายังเว็บไซต์ของกทม.
3.  ข้อมูลบนเว็บไซต์ หมายถึง  ข้อมูลข่าวสารของ
หนว่ยงานตามข้อ 1  ทีเ่ผยแพร่และใหบ้ริการ
บนเว็บไซต์ประกอบด้วย
   3.1  ปฏทิินกิจกรรม
   3.2  ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
   3.3  ข่าวสาร
   3.4  การใหบ้ริการ
   3.5  ติดต่อเรา

แนวทางการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ.  2560
มติทิี ่ 1  ดา้นประสิทธผิลตามพันธกิจ
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ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์
ด้านที ่9    เมืองทีม่ีระบบบริหารจดัการทีดี่  มีธรรมาภบิาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน
มิติที ่ 9.5   เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เปา้ประสงค์ที ่   9.5.1    น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการบริการประชาชน

มาตรการ ตวัชี้วัดมาตรการ นิยาม / ค าอธบิายตวัชี้วัด โครงการ / กิจกรรม
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน

เกณฑ์การใหค้ะแนน   มีแนวทางการใหค้ะแนน
โดยก าหนดระยะเวลาด าเนนิการแต่ละหวัข้อ ดังนี้
1.  ปฏทิินกิจกรรม (10 คะแนน/ป)ี  โดยหนว่ยงาน
ด าเนนิการต้ังแต่เดือนพฤศจกิายน 59 - สิงหาคม 60
ซ่ึงจะต้องลงกิจกรรมต่าง ๆ ทีว่างแผนไว้ล่วงหนา้เปน็
รายเดือนในปฏทิินกิจกรรม อย่างนอ้ย 1 เดือนและ
ด าเนนิการใหเ้สร็จภายในวันที ่25 ของทุกเดือน
2.  เกี่ยวกับองค์กร  (20 คะแนน)  ประกอบด้วย
   2.1  ภารกิจหนา้ทีข่องหนว่ยงาน
   2.2  โครงสร้าง/ผู้บริหาร
   2.3  แผนปฏบิติัราชการ
   2.4  สถิติ/ผลงานของหนว่ยงานส่วนราชการ
โดยแบง่การใหค้ะแนน  ดังนี้
1.  การน าเข้าข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรใหค้รบถ้วนทุก
รายการ  (5 คะแนน) มีก าหนดเวลาด าเนนิการ ดังนี้

แนวทางการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ.  2560
มติทิี ่ 1  ดา้นประสิทธผิลตามพันธกิจ
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ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์
ด้านที ่9    เมืองทีม่ีระบบบริหารจดัการทีดี่  มีธรรมาภบิาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน
มิติที ่ 9.5   เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เปา้ประสงค์ที ่   9.5.1    น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการบริการประชาชน

มาตรการ ตวัชี้วัดมาตรการ นิยาม / ค าอธบิายตวัชี้วัด โครงการ / กิจกรรม
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน

- ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน ธ.ค.59 ได้รับ 5 คะแนน
- ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน ม.ค.60 ได้รับ 4 คะแนน
- ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน ก.พ.60 ได้รับ 3 คะแนน
- ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน ม.ีค.60 ได้รับ 2 คะแนน
หากพ้นจากทีก่ าหนด จะไม่ได้รับคะแนนในส่วนนี้

2.  การปรับปรุงข้อมูลใหเ้ปน็ปจัจบุนั (ข้อ 2.2 และ
ข้อ 2.4) (15 คะแนน) ดังนี้
- คร้ังที ่1  แล้วเสร็จภายใน 25 มี.ค.60
- คร้ังที ่2  แล้วเสร็จภายใน 25 มิ.ย.60
- คร้ังที ่3  แล้วเสร็จภายใน 25 ก.ย.60

3. ข่าวสาร (48 คะแนน) โดยต้องลงวันทีท่ีน่ าข้อมูล
ออกเผยแพร่ท้ายหวัข้อข่าวสารทุกรายการ หากไม่ลง
วันทีจ่ะไม่น าเร่ืองนั้นๆ มารวมเพือ่คิดเปน็ผลคะแนน
ประกอบด้วย
   3.1  ข่าวประชาสัมพันธ์เปน็การเผยแพร่กิจกรรม
ทีห่นว่ยงานน าลงในปฏทิินกิจกรรมของเดือนทีผ่่านมา
หรือข่าวสารอื่น ๆ

แนวทางการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ.  2560
มติทิี ่ 1  ดา้นประสิทธผิลตามพันธกิจ



- 19 -

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์
ด้านที ่9    เมืองทีม่ีระบบบริหารจดัการทีดี่  มีธรรมาภบิาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน
มิติที ่ 9.5   เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เปา้ประสงค์ที ่   9.5.1    น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการบริการประชาชน

มาตรการ ตวัชี้วัดมาตรการ นิยาม / ค าอธบิายตวัชี้วัด โครงการ / กิจกรรม
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน

   3.2  ภาพกิจกรรมเปน็การน าภาพถ่ายการจดั
กิจกรรมมาเผยแพร่
   3.3  ประกาศ เปน็ประกาศต่าง ๆ ทีป่ระสงค์จะ
เผยแพร่ เช่น ประกาศของกทม./หนว่ยงานประกาศ
อื่น ๆ เช่น การรับสมัคครงานประกาศการจดัซ้ือจดัจา้ง
เช่น ประกาศประกวดราคาประกาศสอบราคา การ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์ ฯลฯ โดยแบง่การให้
คะแนน ดังนี้
-  ปรับปรุง  2  คร้ัง/เดือน ได้  1  คะแนน
-  ปรับปรุง  4  คร้ัง/เดือน ได้  3  คะแนน
-  ปรับปรุง  5  คร้ัง/เดือน ได้  4  คะแนน
ภายในวันที ่25  ของทุกเดือน
4.  การใหบ้ริการ (18 คะแนน  ประกอบด้วย
   4.1  การใหบ้ริการของหนว่ยงาน (10 คะแนน)
เปน็การแจง้รายละเอียดเกี่ยวกับการใหบ้ริการของ
หนว่ยงาน เช่น เอกสารประกอบขั้นตอนระยะเวลาใน
การด าเนนิการ ชื่อ และสถานทีต้ั่งของส่วนราชการที่
ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ โดยลงข้อมูลแล้วเสร็จ

แนวทางการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ.  2560
มติทิี ่ 1  ดา้นประสิทธผิลตามพันธกิจ
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ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์
ด้านที ่9    เมืองทีม่ีระบบบริหารจดัการทีดี่  มีธรรมาภบิาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน
มิติที ่ 9.5   เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เปา้ประสงค์ที ่   9.5.1    น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการบริการประชาชน

มาตรการ ตวัชี้วัดมาตรการ นิยาม / ค าอธบิายตวัชี้วัด โครงการ / กิจกรรม
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน

ภายใน มี.ค.60  หากพ้นจากทีก่ าหนดจะไม่ได้รับ
คะแนนในส่วนนี้
   4.2  แบบฟอร์มการใหบ้ริการทีส่ามารถ Download
ได้ (8 คะแนน) เปน็แบบฟอร์มการใหบ้ริการของ
หนว่ยงาน/ส่วนราชการในสังกัดสนป.ซ่ึงด าเนนิการ
เพิม่เติมจากปทีีผ่่านมา 2 แบบฟอร์มเสร็จภายใน
เดือน ก.พ.60 อีก 1 แบบฟอร์มเสร็จภายในเดือน
พ.ค.60 ได้รับอีก 4 คะแนน
5.  ติดต่อเรา (4 คะแนน) ต้องแสดงข้อมูลทีอ่ยู่พร้อม
รหสัไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ของหนว่ยงานและ
ส่วนราชการในสังกัด และทีอ่ยู่ของจดหมายอิเล็ก-
ทรอนกิส์ (E-mail)  และแผนทีแ่สดงสถานทีต้ั่งของ
หนว่ยงาน โดยด าเนนิการแล้วเสร็จ ภายในเดือน
ธันวาคม 2559

ค่าเปา้หมาย   90  คะแนน

วิธีการค านวณ  ผลคะแนนการด าเนนิการปรับปรุง
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหนว่ยงาน ตามเกณฑ์ประเมิน
ทีก่ าหนด

แนวทางการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ.  2560
มติทิี ่ 1  ดา้นประสิทธผิลตามพันธกิจ
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ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์
ด้านที ่9    เมืองทีม่ีระบบบริหารจดัการทีดี่ มีธรรมาภบิาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน
มิติที ่ 9.5  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เปา้ประสงค์ที ่   9.5.2  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการปฏบิติังานระดับกทม.

มาตรการ ตวัชี้วัดมาตรการ นิยาม / ค าอธบิายตวัชี้วัด โครงการ / กิจกรรม

     พัฒนาระบบสารสนเทศส่วนกลาง 5.  ร้อยละความส าเร็จในการจดัหาระบบ นยิาม / ค าอธิบายตัวชี้วัด   ขั้นตอนการจดัหาระบบ 9.   โครงการจดัหาระบบ
(Comman Application)  สนบัสนนุการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การปฏบิติังานของ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการปฏบิติังาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
บริหารจดัการภายใน (Back  office) กทม. กองบ าเหนจ็บ านาญ ของกองบ าเหนจ็บ านาญ การปฏบิติังานของกองบ าเหนจ็-
(ม.9.5.2.4) บ านาญ

ค่าเปา้หมาย ร้อยละ  80 งบประมาณ 4,119,800 บาท
(ด าเนนิการ)  (กบบ.)

วิธีการค านวณ  ขั้นตอนการจดัหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกองบ าเหนจ็บ านาญ (ในปงีบประมาณ
2560)  แล้วเสร็จจนถึงขั้นตอนการลงนามสัญญา

แนวทางการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ.  2560
มติทิี ่ 1  ดา้นประสิทธผิลตามพันธกิจ
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ภารกิจงานประจ าพืน้ฐาน
ด้านที ่2    เมืองทีม่ีความสมดุลระหว่างคนกับส่ิงแวดล้อม
มิติที ่ 2.5  การจดัการคุณภาพอากาศและเสียง
เปา้ประสงค์ที ่   2.5.2   ลดมลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ

มาตรการ ตวัชี้วัดมาตรการ นิยาม / ค าอธบิายตวัชี้วัด โครงการ / กิจกรรม

     ตรวจวัดควันด าจากยานพาหนะ 6.   จ านวนรถยนต์ทีไ่ด้รับการตรวจวัดมลพิษ นยิาม / ค าอธิบายตัวชี้วัด   จ านวนรถยนต์ส่วนกลาง  10.   กิจกรรมตรวจวัดมลพิษ
(2.5.2.1) ของทุกหนว่ยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทีไ่ด้รับ ไม่ใช้งบประมาณ

การตรวจวัดมลพิษจากกองโรงงานช่างกล (กรก.)

ค่าเปา้หมาย   2,000  คัน

วิธีการค านวณ   จ านวนรถยนต์ส่วนกลาง
(ทุกประเภท)  ทีไ่ด้รับการตรวจวัดมลพิษจาก
กองโรงงานช่างกลต้ังแต่ตุลาคม 2559 
ถึงกันยายน 2560

แนวทางการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ.  2560
มติทิี ่ 1  ดา้นประสิทธผิลตามพันธกิจ
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ภารกิจงานประจ าพืน้ฐาน
ด้านที ่9    เมืองทีม่ีระบบบริหารจดัการทีดี่  มีธรรมาภบิาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน
มิติที ่ 9.1  การบริหารงานทัว่ไปกรุงเทพมหานคร
เปา้ประสงค์ที ่   9.1.1  เพิม่ประสิทธิภาพระบบสารบรรณและรับเร่ืองราวร้องทุกข์ส่วนกลาง

มาตรการ ตวัชี้วัดมาตรการ นิยาม / ค าอธบิายตวัชี้วัด โครงการ / กิจกรรม

  เพิม่ประสิทธิภาพการปฏบิติังานด้าน 7.  ร้อยละของหนงัสือราชการทีส่ามารถส่งได้ทัน นยิาม / ค าอธิบายตัวชี้วัด  จ านวนหนงัสือราชการที่ 11.   กิจกรรมเพิม่ประสิทธิภาพ
สารบรรณของหนว่ยงาน ภายใน 1 วันท าการ รับก่อนเวลา 15.00 น. ส่งใหส่้วนราชการต่าง ๆ สังกัด การส่งหนงัสือราชการ

สนค.ได้ทันภายใน 1 วันท าการ ไม่ใช้งบประมาณ  (สก.สนค.)

ค่าเปา้หมาย  ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90

วิธีการค านวณ จ านวนหนงัสือราชการทีรั่บก่อน
เวลา 15.00 น.  และส่งใหส่้วนราชการต่าง ๆ ภายใน
1 วันท าการ  หาร จ านวนหนงัสือราชการทีรั่บทัง้หมด
คูณ 100

แนวทางการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ.  2560
มติทิี ่ 1  ดา้นประสิทธผิลตามพันธกิจ



- 24 -

ภารกิจงานประจ าพืน้ฐาน
ด้านที ่9    เมืองทีม่ีระบบบริหารจดัการทีดี่  มีธรรมาภบิาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน
มิติที ่ 9.1  การบริหารงานทัว่ไป  กรุงเทพมหานคร  
เปา้ประสงค์ที ่   9.1.3  เพิม่ประสิทธิภาพการซ่อมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะและเคร่ืองจกัรกลส่วนกลาง

มาตรการ ตวัชี้วัดมาตรการ นิยาม / ค าอธบิายตวัชี้วัด โครงการ / กิจกรรม

     จดัหาเคร่ืองจกัรกลทดแทนของเดิมที่ 8.  ร้อยละความส าเร็จในการจดัหาเคร่ืองจกัรกล นยิาม / ค าอธิบายตัวชี้วัด  การด าเนนิการจดัหา 12.   โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
เส่ือมสภาพ  (ม.9.1.3.1) เคร่ืองจกัรกลของกองโรงงานช่างกลเพือ่สนบัสนนุ การปฏบิติังานของกองโรงงาน-
     เพิม่เคร่ืองกลเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ การปฏบิติังาน ช่างกล
การปฏบิติังาน  (9.1.3.2) งบประมาณ 198,652,000 บาท

ค่าเปา้หมาย  ร้อยละ 90 (กรก.)

วิธีการค านวณ   ขั้นตอนการจดัหาเคร่ืองจกัรกล
ของกองโรงงานช่างกลเพือ่สนบัสนนุการปฏบิติังาน
ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2560  แล้วเสร็จจนถึง
ขั้นตอนลงนามสัญญา

แนวทางการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ.  2560
มติทิี ่ 1  ดา้นประสิทธผิลตามพันธกิจ
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ภารกิจงานประจ าพืน้ฐาน
ด้านที ่9    เมืองทีม่ีระบบบริหารจดัการทีดี่ มีธรรมาภบิาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน
มิติที ่ 9.2  การพัฒนาทรัพยากรบคุคล
เปา้ประสงค์ที ่   9.2.4   พัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความสมดุลในชีวิตตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ

มาตรการ ตวัชี้วัดมาตรการ นิยาม / ค าอธบิายตวัชี้วัด โครงการ / กิจกรรม

     ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีดี่ 9.  ข้าราชการบ านาญมีความพึงพอใจต่อการ นยิาม / ค าอธิบายตัวชี้วัด   จ านวนข้าราชการ 13.  โครงการสัมมนาเพือ่พัฒนา
(9.2.4.1) เข้าร่วมสัมมนาตามโครงการฯ บ านาญทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ  ได้รับความพึงพอใจ คุณภาพชีวิตข้าราชการบ านาญ

ในการเข้าร่วมสัมมนา กทม.
งบประมาณ 1,906,700 บาท

ค่าเปา้หมาย  ร้อยละ 80 (ด าเนนิการ)  (กบบ.)

วิธีการค านวณ  (จ านวนข้าราชการบ านาญทีไ่ด้รับ
ความพึงพอใจระดับมากและมากทีสุ่ด) หาร (จ านวน
ข้าราชการบ านาญทีต่อบแบบสอบถาม)   คูณ 100

มติทิี ่ 1  ดา้นประสิทธผิลตามพันธกิจ
แนวทางการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ.  2560



- 26 -

ภารกิจงานประจ าพืน้ฐาน
ด้านที ่9    เมืองทีม่ีระบบบริหารจดัการทีดี่  มีธรรมาภบิาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน
มิติที ่ 9.4  การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ
เปา้ประสงค์ที ่   9.4.4    เพิม่ประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได้

มาตรการ ตวัชี้วัดมาตรการ นิยาม / ค าอธบิายตวัชี้วัด โครงการ / กิจกรรม

     ประชาสัมพันธ์และสร้างทัศนคติทีดี่ 10.  ประชาชนทีใ่ช้บริการมีความพึงพอใจต่อ นยิาม / ค าอธิบายตัวชี้วัด  ประชาชนทีม่าใช้บริการ 14. กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจ
ในการเสียภาษี การช าระภาษี ช าระภาษีมีความพึงพอใจต่อการช าระภาษี ประชาชนทีใ่ช้บริการช าระภาษี
(ม.9.4.4.1) ไม่ใช้งบประมาณ

ค่าเปา้หมาย  ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 (กรด.)

วิธีการค านวณ  ประชาชนทีม่าใช้บริการช าระภาษี
ได้รับความพึงพอใจ หารด้วยจ านวนประชาชน
ผู้ใช้บริการทัง้หมด  คูณด้วย 100

แนวทางการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ.  2560
มติทิี ่ 1  ดา้นประสิทธผิลตามพันธกิจ



- 27 -

ภารกิจงานประจ าพืน้ฐาน
ด้านที ่9    เมืองทีม่ีระบบบริหารจดัการทีดี่  มีธรรมาภบิาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน
มิติที ่ 9.4  การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ
เปา้ประสงค์ที ่   9.4.5    ก ากับมาตรฐานงานบริหารงานคลังของหนว่ยงาน

มาตรการ ตวัชี้วัดมาตรการ นิยาม / ค าอธบิายตวัชี้วัด โครงการ / กิจกรรม

  ประชุมแนวด่ิงระหว่างผู้บริหารกับฝ่ายการคลัง 11.  ร้อยละของจ านวนบคุลากรทีเ่ข้าการประชุม นยิาม / ค าอธิบายตัวชี้วัด  ผู้เข้าประชุมเชิงปฏบิติัการ 15.  โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ
ของแต่ละหนว่ยงาน เชิงปฏบิติัการท าแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม เข้ารับการทดสอบหลังการประชุมโดยได้คะแนน ระหว่างผู้บริหารกับฝ่ายการคลัง
(ม.9.4.5.1) ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80  ของกลุ่มเปา้หมาย ของหนว่ยงาน

งบประมาณ  144,400  บาท
ค่าเปา้หมาย  ร้อยละ 80 (กบช.)

วิธีการค านวณ จ านวนผู้เข้าประชุมเชิงปฏบิติัการ
ท าแบบทดสอบได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80
หารด้วย จ านวนผู้เข้าประชุมทัง้หมด คูณหนึ่งร้อย

แนวทางการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ.  2560
มติทิี ่ 1  ดา้นประสิทธผิลตามพันธกิจ



- 28 -

ภารกิจงานประจ าพืน้ฐาน
ด้านที ่9    เมืองทีม่ีระบบบริหารจดัการทีดี่ มีธรรมาภบิาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน
มิติที ่ 9.4  การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ
เปา้ประสงค์ที ่   9.4.5  ก ากับมาตรฐานงานบริหารการคลังของหนว่ยงาน

มาตรการ ตวัชี้วัดมาตรการ นิยาม / ค าอธบิายตวัชี้วัด โครงการ / กิจกรรม

    เพิม่ประสิทธิภาพการปฏบิติังานด้าน 12.  ร้อยละของจ านวนฎกีาทีส่ามารถใช้ระยะ นยิาม / ค าอธิบายตัวชี้วัด จ านวนฎกีาเงินอุดหนนุ 16.  กิจกรรมเพิม่ประสิทธิภาพ
การเงิน การคลังของหนว่ยงาน เวลาในการตรวจสอบไม่เกิน 7  วันท าการ รัฐบาลทีส่ามารถตรวจสอบเสร็จไม่เกิน 7  วันท าการ การตรวจสอบฎกีาเงินอุดหนนุ

รัฐบาล
ค่าเปา้หมาย   ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90 ไม่ใช้งบประมาณ

(กตจ.)
วิธีการค านวณ   จ านวนฎกีาทีต่รวจเสร็จไม่เกิน
7 วันท าการ  คูณด้วย  100  หารด้วยจ านวนฎกีา
ทีไ่ด้รับทัง้หมด

แนวทางการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ.  2560
มติทิี ่ 1  ดา้นประสิทธผิลตามพันธกิจ
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ภารกิจงานประจ าพืน้ฐาน
ด้านที ่9    เมืองทีม่ีระบบบริหารจดัการทีดี่ มีธรรมาภบิาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน
มิติที ่ 9.4  การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ
เปา้ประสงค์ที ่   9.4.5  ก ากับมาตรฐานงานบริหารการคลังของหนว่ยงาน

มาตรการ ตวัชี้วัดมาตรการ นิยาม / ค าอธบิายตวัชี้วัด โครงการ / กิจกรรม

13. ร้อยละของความส าเร็จของการจดัจา้งพิมพ์ นยิาม / ค าอธิบายตัวชี้วัด  ความส าเร็จของการ 17.  กิจกรรมการจดัจา้งพิมพ์
แบบพิมพ์ทีไ่ด้รับใบขอเบกิภายใน 30 มิถุนายน จดัจา้งพิมพ์แบบพิมพ์ทีไ่ด้รับใบขอเบกิภายใน แบบพิมพ์
2560 แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560 30 มิถุนายน 2560 แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน ไม่ใช้งบประมาณ   (กสพ.)
(ผลผลิต) 2560

ค่าเปา้หมาย   ร้อยละ  100

วิธีการค านวณ
1. จ าแนกขั้นตอนในการด าเนนิการจดัจา้งพิมพ์
แบบพิมพ์ทีไ่ด้รับใบขอเบกิภายใน 30 มิถุนายน 2560
แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2560 ทัง้หมด
คิดเปน็ร้อยละ 100 
2.  คิดค านวณหาระดับผลส าเร็จ โดยการน า
จ านวนขั้นตอนทีด่ าเนนิการได้  คูณด้วย 100
หารด้านจ านวนขั้นตอนทัง้หมด

มติทิี ่ 1  ดา้นประสิทธผิลตามพันธกิจ
แนวทางการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ.  2560
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ภารกิจงานประจ าพืน้ฐาน
ด้านที ่9    เมืองทีม่ีระบบบริหารจดัการทีดี่ มีธรรมาภบิาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน
มิติที ่ 9.5  เทคโนโลยีและการส่ือสาร
เปา้ประสงค์ที ่   9.5.2   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการปฏบิติังานระดับกรุงเทพมหานคร

มาตรการ ตวัชี้วัดมาตรการ นิยาม / ค าอธบิายตวัชี้วัด โครงการ / กิจกรรม

     ปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการท างาน 14.  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ นยิาม / ค าอธิบายตัวชี้วัด  ข้าราชการและลูกจา้ง 18. กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจ
ใหเ้ปน็มาตรฐานและสอดรับการประยุกต์ใช้ เบกิจา่ยตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยระบบ ประจ าของกทม.ทีใ่ช้บริการเบกิจา่ยตรงค่ารักษา ของผู้ใช้บริการเบกิจา่ยตรง
เทคโนโลยีสารสนเทศ  อิเล็กทรอนกิส์ พยาบาลด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์ได้รับความพึงพอใจ ค่ารักษาพยาบาลด้วยระบบ
(ม.9.5.2.5)                                           อิเล็กทรอนกิส์

ค่าเปา้หมาย   ร้อยละ 90 ไม่ใช้งบประมาณ
(กกง.)

วิธีการค านวณ   ก าหนดระดับความพึงพอใจต่อการ
ใช้บริการเบกิจา่ยตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนกิส์ แบง่ออกเปน็ 5  ระดับ คือ ระดับ 1-5
ต้ังแต่ความพึงพอใจ  นอ้ยทีสุ่ด  นอ้ย  ปานกลาง
มากและมากทีสุ่ด  (ตามล าดับ)  โดยผู้ใช้บริการ
มีความพึงพอใจไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90

มติทิี ่ 1  ดา้นประสิทธผิลตามพันธกิจ
แนวทางการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ.  2560
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ตวัชี้วัด นิยาม /ค าอธิบายตวัชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการทีร่ับผิดชอบ
มติทิี ่2.1  ร้อยละความส าเร็จในการใชจ้่ายงบประมาณ
   2.1.1  ร้อยละของความส าเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน ตามที ่สงม.  ก าหนด 1.  กิจกรรมการติดตามรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

(สก.สนค.)
   2.1.2  ร้อยละของความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามที ่สงม.  ก าหนด 2.  กิจกรรมติดตามรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในภาพรวม (สก.สนค.)
   2.1.3  ร้อยละของเงินกันไว้เหล่ือมปี ตามที ่สงม.  ก าหนด 3.  กิจกรรมการติดตามรายงานการกันเงินไว้เหล่ือมปี

(สก.สนค.)
มติทิี ่2.2  คะแนนของความส าเร็จในการจัดท างบการเงิน
   2.2.1  คะแนนของความส าเร็จของการจัดท างบการเงิน ตามที ่สนค.  ก าหนด 4.  กิจกรรมการจัดท างบการเงิน  
ทันเวลาและถูกต้อง (สก.สนค.)
   2.2.2  คะแนนของความส าเร็จของการจัดท ารายงานบัญชี ตามที ่สนค.  ก าหนด 5.  กิจกรรมการควบคุมและบันทึกบัญชีทรัพย์สิน
มูลค่าทรัพย์สิน ประจ าปี 2559  ทันเวลาและถูกต้อง (สก.สนค.)

มติทิี ่2.3  ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าระบบการบริหาร  ตามที ่สตน.  ก านหด 6. กิจกรรมจัดท าระบบบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (สก.สนค.)

มติทิี ่2  ดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบัตริาชการ
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ตวัชี้วัด นิยาม /ค าอธิบายตวัชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการทีร่ับผิดชอบ
มติทิี ่3.1  ระดบัความส าเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจาก ตามที ่ กองกลาง  ก าหนด 7.  กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเร่ืองร้องเรียน  
ประชาชน/ผู้รับบริการ (สก.สนค.)

มติทิี ่3.2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการให้บริการ ตามที ่ สกก.  ก าหนด 8.  โครงการเพิม่ช่องทางการให้บริการยื่นค าขอจดทะเบียน
ทีด่ทีีสุ่ด  (Best  Service) การพาณิชย์ผ่านทางไปรษณีย์และเว็บไซต์ออนไลน์

(กรก.)
มติทิี ่3.3  ระดบัความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามที ่ ผตร.  ก าหนด 9.  กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของส านักการคลัง

(สก.สนค.)

มติทิี ่3  ดา้นคุณภาพการปฏิบัตริาชการ
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ตวัชี้วัด นิยาม /ค าอธิบายตวัชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการทีร่ับผิดชอบ
มติทิี ่4.1  ร้อยละของผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัตกิาร ตามที ่สกก.  ก าหนด 10.  กิจกรรมการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการใสสะอาด
สร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร (สก.สนค.)

มติทิี ่ 4.2  ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชวีิต ตามที ่ สนอ.  ก าหนด 11.  กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน
ในการท างาน  (Quality of Work  Life) (สก.สนค.)
    4.2.1  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงาน
    4.2.2  ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี

มติทิี ่4  ดา้นการพัฒนาองค์การ
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  ชื่อกิจกรรมที ่1     กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

เนื้องาน คิดความก้าวหน้า
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ รายขั้นตอน ของโครงการ

(ร้อยละ) (ร้อยละ) ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดท าแผนงานตารางความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลแต่ละประเภท 5 5
2.  แต่งต้ังเจ้าหน้าทีผู้่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลและปรับปรุง 5 10
ข้อมูลในเว็บไซต์
3.  ปรับปรุงข้อมูลตามแผนงานตารางความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล 60 70
4.  การน าเสนอข้อมูลทีไ่ด้รับการปรับปรุงให้ทีป่ระชุมรับทราบ 10 80
5.  รวบรวมจัดท าสถิติการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ฯ 10 90
6.  จัดท ารายงานการปรับปรุงข้อมูลต่อผู้อ านวยการส านักการคลัง 10 100

รวม 6  ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ  100 100

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ / กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชงิยุทธศาสตร)์

ระยะเวลาด าเนินการ

  ตัวชี้วัดที ่1         จ านวนคร้ังในการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลฯ 
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  ตัวชี้วัดที่ 2    ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาท าแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา  ได้คะแนนร้อยละ 80
  ชื่อโครงการที่ 2   โครงการสัมมนาใหค้วามรู้เจา้หน้าที่ปฏบิติังานจดัเก็บรายได้ (กองรายได้)

เนื้องาน คิดความก้าวหน้า
ขั้นตอนการปฏบิติังานของโครงการ รายขั้นตอน ของโครงการ

(ร้อยละ) (ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.  จดัท ารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 10 10
2.  ประชุมคณะกรรมการอ านวยการซ่ึงประกอบด้วย ผู้อ านวยการกองรายได้ 30 40
และหวัหน้าฝ่ายทกุฝ่ายในกองรายได้ เพื่อก าหนดหวัข้อที่จะด าเนินการ
ฝึกอบรม
3.  แจง้หวัข้อที่จะฝึกอบรม พร้อมทั้งใหห้น่วยงานส่งรายชื่อข้าราชการ 5 45
เข้ารับการฝึกอบรม
4.  ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เหมาะสมเพื่อเปน็วิทยากรในการฝึกอบรม 10 55
5.  จดัท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการอ านวยการและค าส่ังใหข้้าราชการ 5 60
เข้ารับการฝึกอบรม
6.  พิจารณาหาสถานที่พักและจดัเตรียมยานพาหนะในการเดินทางไปสัมมนา 10 70
7.  จดัเตรียมเอกสาร วัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม 10 80
8.  ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ 10 90
9.  ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม 10 100

รวม 9  ขั้นตอน  คิดเปน็ร้อยละ  100 100

ขั้นตอนการปฏบิตัิงานของโครงการ / กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร)์

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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  ตัวชี้วัดที่ 2    ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาท าแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา  ได้คะแนนร้อยละ 80
  ชื่อโครงการที่ 3   โครงการสัมมนาใหค้วามรู้ผู้บริหารงานจดัเก็บรายได้ (กองรายได้)

เนื้องาน คิดความก้าวหน้า
ขั้นตอนการปฏบิติังานของโครงการ รายขั้นตอน ของโครงการ

(ร้อยละ) (ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.  จดัท ารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 10 10
2.  ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ เพื่อก าหนดหวัข้อที่จะด าเนินการ 30 40
ฝึกอบรม  พร้อมทั้งก าหนดเทคนิควิธีในการอบรม
3.  แจง้หวัข้อที่จะฝึกอบรม พร้อมทั้งใหห้น่วยงานส่งรายชื่อข้าราชการ 5 45
เข้ารับการฝึกอบรม
4.  ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เหมาะสมเพื่อเปน็วิทยากรในการฝึกอบรม 10 55
5.  จดัท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการอ านวยการและค าส่ังใหข้้าราชการ 5 60
เข้ารับการฝึกอบรม
6.  พิจารณาหาสถานที่พักและจดัเตรียมยานพาหนะในการเดินทางไปสัมมนา 10 70
7.  จดัเตรียมเอกสาร วัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม 10 80
8.  ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ 10 90
9.  ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม 10 100

รวม 9  ขั้นตอน  คิดเปน็ร้อยละ  100 100

ขั้นตอนการปฏบิตัิงานของโครงการ / กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร)์

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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  ตัวชี้วัดที่ 2    ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาท าแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา  ได้คะแนนร้อยละ 80
  ชื่อโครงการที่ 4   โครงการฝึกอบรมเจา้หน้าที่ปฏบิติังานด้านการบญัชี  (กองบญัชี)

เนื้องาน คิดความก้าวหน้า
ขั้นตอนการปฏบิติังานของโครงการ รายขั้นตอน ของโครงการ

(ร้อยละ) (ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.  จดัท าหลักสูตรการอบรม 5 5
2.  ติดต่อประสานงานเรียนเชิญวิทยากร 5 10
3.  จดัหาสถานที่อบรม 10 20
4.  จดัท าค าส่ังข้าราชการ 20 40
5.  เตรียมเนื้อหาการอบรม 20 60
6.  จดัการอบรม 30 90
7.  ประเมินผล 10 100

รวม 7  ขั้นตอน  คิดเปน็ร้อยละ  100 100

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
ระยะเวลาด าเนินการ

ขั้นตอนการปฏบิตัิงานของโครงการ / กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร)์
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  ตัวชี้วัดที่ 2    ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาท าแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา  ได้คะแนนร้อยละ 80
  ชื่อโครงการที่ 5   โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ด้านพัสดุและสวัสดิการ  (กองตรวจจา่ย)

เนื้องาน คิดความก้าวหน้า
ขั้นตอนการปฏบิติังานของโครงการ รายขั้นตอน ของโครงการ

(ร้อยละ) (ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.  เตรียมการและขออนุมัติโครงการ 10 10
2.  ติดต่อสถานที่และประสานวิทยากร 25 35
3.  จดัท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ และค าส่ังผู้เข้ารับการอบรม 20 55
4.  จดัท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 10 65
5.  ด าเนินการฝึกอบรมตามตารางที่ก าหนด 30 95
6.  ประเมินผลโครงการและจดัท ารายงาน 5 100

รวม 6  ขั้นตอน  คิดเปน็ร้อยละ  100 100

ขั้นตอนการปฏบิตัิงานของโครงการ / กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร)์

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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  ตัวชี้วัดที่ 3    การจดัเก็บภาษขีองกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
  ชื่อโครงการที่ 6   โครงการประชาสัมพันธ์เร่ืองการยืน่แบบเพื่อช าระค่าภาษ ี (กรด.)

เนื้องาน คิดความก้าวหน้า
ขั้นตอนการปฏบิติังานของโครงการ รายขั้นตอน ของโครงการ

(ร้อยละ) (ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.  น าเสนอรายละเอียดเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (คร้ังที่ 1) 10 10
2.  ก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) 5 15
3.  ขออนุมัติเงินประจ างวด 5 20
4.  ด าเนินการขั้นตอนจดัจา้งโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 10 30
5.  ขออนุมัติจา้งเหมาตามโครงการฯ 5 35
6.  น าเสนอรายละเอียดเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (คร้ังที่ 2) 10 45
7.  ส่ังจา้งด าเนินการตามโครงการที่ผ่านคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 10 55
เรียบร้อยแล้ว
8.  ด าเนินการประชาสัมพันธ์ตามโครงการ 30 85
9.  ส่งมอบพัสดุตามเง่ือนไขใบส่ังจา้ง 15 100

รวม 6  ขั้นตอน  คิดเปน็ร้อยละ  100 100

ขั้นตอนการปฏบิตัิงานของโครงการ / กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร)์

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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  ตัวชี้วัดที่ 3     การจดัเก็บภาษขีองกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
  ชื่อโครงการที่ 7    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได้  (กรด.)

เนื้องาน คิดความก้าวหน้า
ขั้นตอนการปฏบิติังานของโครงการ รายขั้นตอน ของโครงการ

(ร้อยละ) (ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. กองรายได้จดัประชุมเจา้หน้าที่เพื่อระดมความคิดจดัท าแผนและขั้นตอน 10 10
การด าเนินการ
2. เจา้หน้าที่ฝ่ายตรวจสอบเร่งรัดรายได้ 1-3 น าข้อมูลการรายงานโรงเรือน 20 30
รายใหม่จากส านักงานเขตตามโครงการส ารวจฯ มาใช้ในการประชาสัมพันธ์
และชี้แจงใหเ้จา้ของโรงเรือนได้รู้ถึงหน้าทใีนการเสียภาษภีายในระยะเวลา
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ืองการยืน่แบบและการช าระเงินค่าภาษฯี
ซ่ึงจะได้แจกใหก้ับเจา้ของโรงเรือนรายใหม่ที่ได้จากการเดินส ารวจ
3. เจา้หน้าที่ฝ่ายตรวจสอบเร่งรัดรายได้ 1-3 ออกหนังสือเตือนใหผู้้ที่มี 5 35
หน้าที่เสียภาษยีืน่แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษ ีณ ส านักงานเขตที่
โรงเรือนนั้นต้ังอยู่
4. เจา้หน้าที่ฝ่ายตรวจสอบเร่งรัดรายได้ 1-3 ประสานกับฝ่ายรายได้ 10 45
ส านักงานเขต เพื่อตรวจสอบจ านวนโรงเรียนรายใหม่ที่ได้รับหนังสือเตือน
จากกองรายได้แล้วมายืน่แบบฯ ที่ส านักงานเขต
5. เมื่อเจา้ของโรงเรียนรายใหม่ได้ยืน่แบบฯ พร้อมเอกสารหลักฐานส านักงาน- 50 95
เขตตรวจสอบเอกสารหลักฐาน สถานที่พิกัดภาษ ีและท าการประเมินตาม
หลักเกณฑ์แล้วส่งใหก้องรายได้ตรวจสอบตามขั้นตอนการประเมินภาษใีหม่
6. ประเมินผลโครงการเมื่อส้ินสุดระยะเวลา 5 100

รวม 6  ขั้นตอน  คิดเปน็ร้อยละ  100 100

ขั้นตอนการปฏบิตัิงานของโครงการ / กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร)์

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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  ตัวชี้วัดที่ 4   ผลคะแนนการประเมินผลการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ประเมินผลที่ก าหนด
  ชื่อกิจกรรมที่ 8   กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของส านักการคลัง  (สก.สนค.)

เนื้องาน คิดความก้าวหน้า
ขั้นตอนการปฏบิติังานของกิจกรรม รายขั้นตอน ของโครงการ

(ร้อยละ) (ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.  ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวข้องกับองค์กร  ประกอบด้วย  ประวัติความเปน็มา 20 20
ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน โครงการ/ผู้บริหาร  แผนปฏบิติัราชการ
สถิติที่เกี่ยวข้อง  และข้อมูลทางกายภาพ
2.  ลงข้อมูลการใหบ้ริการของหน่วยงาน  โดยมีแบบฟอร์มใหส้ามารถ 16 36
ดาวน์โหลดได้อยา่งน้อย 2  แบบฟอร์ม
3.  ลงข้อมูลติดต่อเรา  โดยแสดงข้อมูลที่อยู ่ พร้อมรหสัไปรษณีย์ 4 40
หมายเลขโทรศัพทข์องหน่ยงานและส่วนราชการในสังกัด  และที่อยูข่อง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  และแผนที่แสดงสถานที่ต้ังของหน่วยงาน
4.  ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานทกุเดือนภายในวันที่ 25 48 88
ของเดือน
5.  เผยแพร่ข้อมูลปฏทินิกิจกรรมที่หน่วยงานจะด าเนินการล่วงหน้า 12 12
อยา่งน้อย 1  เดือน จ านวน 12  คร้ัง/ปี

รวม 5  ขั้นตอน  คิดเปน็ร้อยละ  100 100

ขั้นตอนการปฏบิตัิงานของโครงการ / กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร)์

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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  ตัวชี้วัดที่ 5     ร้อยละความส าเร็จในการจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการปฏบิติังานของกองบ าเหน็จบ านาญ
  ชื่อโครงการที่ 9   โครงการจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการปฏบิติังานของกองบ าเหน็จบ านาญ  (กองบ าเหน็จบ านาญ)

เนื้องาน คิดความก้าวหน้า
ขั้นตอนการปฏบิติังานของโครงการ รายขั้นตอน ของโครงการ

(ร้อยละ) (ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.  อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ  TOR 5 5
2.  จดัท าร่าง TOR พร้อมรายงานผล 10 15
3.  ขออนุมัติร่าง TOR  น าร่าง TOR  พร้อมรายงานผล 10 25
4.  เหน็ชอบด าเนินการจา้ง 5 30
5.  ประกาศเผยแพร่เอกสารการประมูล 5 35
6.  ยืน่เอกสารการประมูลและรับซองข้อเสนอทางเทคนิค 5 40
7.  การพิจารณาซองเทคนิค 10 50
8.  ก าหนดวันและแจง้ผลการพิจารณาเบื้องต้น 5 55
9.  คัดเลือกผู้ใหบ้ริการตลาดกลางและก าหนดวันประมูล ด าเนินการประมูล 5 60
10. รายงานผลการประมูลและแจง้ผลใหผู้้มีสิทธิเสนอราคาทกุราย 5 65
11. อนุมัติจา้ง 5 70
12. ตรวจร่างสัญญา 5 75
13. ลงนามในสัญญา 5 80
14. เร่ิมต้นถึงส้ินสุดสัญญา 20 100

รวม 14  ขั้นตอน  คิดเปน็ร้อยละ  100 100

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ขั้นตอนการปฏบิตัิงานของโครงการ / กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร)์

ระยะเวลาด าเนินการ
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