คู่มือการใช้งาน
ระบบติดตามประเมินผลโครงการ (Daily Plans)
(เฉพาะส่วนที่ปรับปรุงการใช้งานให้สอดคล้องตามคู่มอื การประเมินฯ ปี 2556)

โดย.... กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
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สารบัญ
เนื้อหา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

หน้า

ข้อกําหนดของการใช้ระบบงานฯ
ข้อกําหนดและสิทธิในการใช้ระบบติดตามประเมินผลโครงการ
แผนผัง/ขัน้ ตอนการทํางานด้วยระบบฯ ของสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
แผนผัง/ขัน้ ตอนการทํางานด้วยระบบฯ ของทุกส่วนราชการสังกัด กทม.
การประเมินร้อยละความสําเร็จของแผนปฏิบัตริ าชการประจําปีของหน่วยงาน
การเปิดใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลโครงการ (Daily Plans)
ขัน้ ตอนการทํางานเกี่ยวกับ “การคัดลอกข้อมูลโครงการ”
การใช้งาน “ระบบคัดลอกโครงการฯ” (เลือกใช้งานได้ 2 เมนู)
การใช้งาน “รายงานความก้าวหน้าของโครงการ” (รายเดือน)
ขัน้ ตอนการทํางานเกี่ยวกับ “ระบบคัดลอกตัวชีว้ ัดฯ (ปีกอ่ น)”
การใช้งานเมนู “บันทึกตัวชีว้ ัดหน่วยงาน”
การใช้งานเมนู “คัดลอกตัวชีว้ ดั ตามแผนปี 56”
การใช้งานเมนู “คัดลอกตัวชีว้ ดั ปีกอ่ น (55)”
การใช้งานเมนู “การรายงานตัวชีว้ ัดหน่วยงาน”
การยืนยันและแก้ไขผลคะแนนส่วนที่ 1 (30%)
การยืนยันและแก้ไขผลคะแนนส่วนที่ 2 (70%)
การใช้งานเมนู “สยป. บันทึกตัวชีว้ ัด (ส่วนกลาง)” ให้ระบบ KPI Shopping
การใช้งานเมนู “การเปลี่ยนรหัสผ่าน/การลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่”
ภาคผนวก 1 รายชื่อตัวชีว้ ัดเชิงยุทธศาสตร์ของสํานักงานเขต (บูรณาการ)
ภาคผนวก 2 รายชื่อตัวชีว้ ัดเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานระดับสํานักฯ
ภาคผนวก 3 รายชื่อตัวชีว้ ัดงานประจํา (มิตทิ ี่ 2 – 4)
ภาคผนวก 4 รายชื่อตัวชีว้ ัดเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนฯ 12 ปี (มิตทิ ี่ 1)
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1. ข้อกําหนดการใช้ระบบงาน “ระบบช็อปปิ้งตัวชี้วัด(เชิงยุทธ์/งานประจํา) และโครงการ (ปีก่อน)”
ในปีงบประมาณ 2556 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลโครงการ
หรือ Daily Plans เพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินการ คือ
1) เพื่ออํานวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดและโครงการของแต่ละหน่วยงาน
2) เพื่อลดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดและโครงการของหน่วยงาน
3) เพื่อลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล และมีคะแนนการตรวจประเมินในส่วนที่ 1 เพิ่มขึ้น
4) เพื่อปรับปรุงรายการข้อมูลยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธ์ และกลยุทธ์ ของระบบงานฯ ให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2559)
5) เพื่อลดข้อผิดพลาดการประมวลผลข้อมูลของระบบและให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน
6) เพื่อจัดทําแบบฟอร์มการรายงาน และการพิมพ์ข้อมูลให้สอดคล้องกับคู่มือการประเมินฯ ปี 2556
7) เพื่อกําหนดสิทธิในการใช้งานให้ถูกต้องและเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบในระดับผู้ใช้งานทั่วไป
และผู้ใช้งานที่ทําหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน

2. ข้อกําหนดและสิทธิในการใช้ระบบติดตามประเมินผลโครงการ
ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ได้มีการกําหนดและจําแนกสิทธิในการใช้งานข้อมูล การรายงานผล
การแก้ไขข้อมูล และการลบข้อมูลตัวชี้วัด และข้อมูลโครงการ เป็น 2 ระบบ คือ
1. ผู้ใช้งานทั่วไป (หน่วยงานระดับฝ่าย ระดับกอง ระดับสํานัก/สํานักงานเขต)
2. ผู้ใช้งานที่ทําหน้าที่ตรวจประเมินผลตัวชี้วัดและโครงการประจําปี (กองยุทธศาสตร์ฯ)
จําแนกกลุ่มผู้ใช้งานระบบติดตามประเมินผลโครงการ
ระดับฝ่าย/กลุ่มงาน ระดับกอง/เขต ระดับสํานัก กองยุทธศาสตร์ฯ
1. การเพิ่มข้อมูลโครงการ




2. การลบข้อมูลโครงการ



3. การแก้ไขข้อมูลโครงการ



4. การรายงานความก้าวหน้า



**  ระบบฯ อนุญาตเฉพาะผู้ใช้งานที่มีรหัสตรงกับฝ่าย/กลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการ เท่านั้น
5. การเพิ่มข้อมูลตัวชี้วัด




6. การแก้ไขข้อมูลตัวชี้วัด


7. การลบข้อมูลตัวชี้วัด


8. การรายงานข้อมูลตัวชี้วัด



**  ระบบฯ อนุญาตเฉพาะผู้ใช้งานที่มีรหัสตรงกับกอง/เขตที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เท่านั้น
9. บันทึกจํานวนโครงการ/ปี

10. ตรวจประเมินผลโครงการ

(รายโครงการ/ไตรมาส)
11. บันทึกผลคะแนน ส่วนที่ 1

12. ยืนยันผลประเมิน ส่วนที่ 2

**  ระบบฯ อนุญาตเฉพาะหน่วยงานที่แต่ละกองยุทธศาสตร์ฯ รับผิดชอบการประเมินผล เท่านั้น
ข้อกําหนดและสิทธิการใช้งาน
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แผนผังแสดงการตรวจประเมินผลการบันทึกข้อมูล การรายงานความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม
และผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดกิจกรรมของหน่วยงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สยป.)
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของกรุงทพมหานคร

ประสานการจัดทําตามแผนฯ
และบันทึกตัวชี้วัด (ส่วนกลาง)

ตรวจสอบแผนฯ แต่ละหน่วยงาน
บันทึกจํานวนโครงการเข้าระบฯ

ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วน
การบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วน
การบันทึกข้อมูลโครงการตามแผนฯ

ตรวจสอบความก้าวหน้าของ
ผลการดําเนินงาน/ประเมินผล
ของตัวชี้วัด เป็นรายไตรมาส
(องค์ประกอบที่ 2)

ตรวจสอบความก้าวหน้าของ
ผลการดําเนินงาน/ประเมินผล
ของโครงการ เป็นรายไตรมาส
(องค์ประกอบที่ 3)

ตรวจสอบและยืนยันผลคะแนน
การประเมิน ส่วนที่ 2 (70%)

ตรวจสอบและยืนยันผลคะแนน
การประเมิน ส่วนที่ 1 (30%)

สยป. สรุปผลการประเมิน
มิติที่ 1 ....
ส่วนที่ 2 (ร้อยละ 70)

สยป. สรุปผลการประเมิน
มิติที่ 1 ......
ส่วนที่ 1 (ร้อยละ 30)
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แผนผังแสดงการบันทึกข้อมูลและการรายงานความคืบหน้าของโครงการ/กิจกรรม (รายเดือน)
และรายงานผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด (รายไตรมาส) ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร

-3-

3. การประเมินร้อยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วยงาน
จากข้อกําหนดตาม คู่มือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ใน มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ซึ่งสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล รับผิดชอบการประเมินร้อยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วยงาน สํานักยุทธศาสตร์ฯ ได้จําแนกการประเมินผลเป็น 2 ส่วน คือ
• ส่วนที่ 1 การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจําปี (3๐%)
o องค์ประกอบที่ 1 การวางแผน (14%)
o องค์ประกอบที่ 2 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ (8%)
 ตามคู่มือการใช้งานระบบช็อปปิ้งตัวชี้วัดเชิงยุทธ์/งานประจําและโครงการปีก่อน
o องค์ประกอบที่ 3 การติดตามประเมินผล (8%)
 ตามคู่มือการใช้งานระบบตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี 2555
ทีเ่ มนู “สยป. บันทึกคะแนนประเมิน”
• ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี (70%)
o ตามคู่มือการใช้งานระบบตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี 2555
 กระบวนการทํางาน “การรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ”
 การใช้งานเมนู “รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการประจําปี”
 การยืนยันและแก้ไข “การรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการประจําปี”
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4. การเปิดใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลโครงการ (Daily Plans)

วิธีการใช้งาน
เมื่อผู้ใช้งานเข้าสูร่ ะบบติดตามประเมินผลโครงการ (Daily Plans) (ด้วยรหัสเจ้าหน้าที่ฯที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น)
มีขั้นตอนการทํางาน คือ
1) ผู้ใช้งานเปิดโปรแกรม Internet Explorer ที่หน้าจอ หรือที่เมนู “Start”  Program
2) ที่ช่อง URL ให้พิมพ์ http://dailyplans.bangkok.go.th หรือ http://172.31.70.119 (ระบบอินทราเน็ต)
3) ระบบจะเปิดหน้าต่างของโปรแกรมติดตามประเมินผลโครงการ (Daily Plans) ให้ดังรูปข้างต้น
4) พิมพ์ชื่อผู้ใช้งาน (แต่ละหน่วยงาน) ที่ช่อง “ชื่อผู้ใช้งาน” ให้ถูกต้อง
5) ที่ช่องรหัสผ่าน พิมพ์รหัสผ่าน (Password) ให้ถูกต้อง (ติดต่อขอรับได้ที่ กยบ. สยป. โทร. 1512)
6) คลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” (เพื่อตรวจสอบสิทธิการใช้งานฯ)
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7) หากพิมพ์ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านได้อย่างถูกต้อง ระบบติดตามประเมินผลโครงการ (Daily Plans)
จะเปิดหน้าต่างแรก และแสดงรายการเมนูต่างๆ ให้ดังรูป

คลิกดูข้อมูล
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5. ขั้นตอนการทํางานเกี่ยวกับเมนู “การคัดลอกข้อมูลโครงการ” ประกอบด้วย

หน่วยงาน. บันทึกข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 2556 ในระบบ Daily Plans
1. เมนู “แบบบันทึกข้อมูล (ปี 56-59)”
6.1 เปิดแบบบันทึก
6.2 คลิกเมนู “ระบบ
ข้อมูลฯ แล้วคลิกที่ปุ่ม
คัดลอกข้อมูลโครงการแล้ว
“แสดงโครงการปีก่อน”
คลิกทีช่ ื่อโครงการที่
ต้องการเลือกฯ
หน่วยงาน “คัดลอกข้อมูลโครงการ” ที่ดําเนินการ
ในปีก่อนๆ เพื่อลดเวลาในการบันทึกรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้อง เมนู “ระบบคัดลอกข้อมูลโครงการฯ”

(3) กระบวนการ
ปรับปรุง/แก้ไข
ข้อมูลโครงการ

(4) การายงาน
ความก้าวหน้าของ
โครงการ(รายเดือน)
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6. การใช้งาน “ระบบคัดลอกข้อมูลโครงการฯ” สามารถเลือกใช้งานได้ 2 เมนู
6.1 เมนู “แบบบันทึกข้อมูล (ปี 56-59)” : แสดงแบบฟอร์มบันทึกฯ ก่อน แล้วคลิกปุ่มแสดงรายชื่อโครงการ..
6.2 เมนู “ระบบคัดลอกข้อมูลโครงการ” : แสดงรายชื่อโครงการก่อน ระบบจะเปิดแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลฯ ...
ขั้นตอนและวิธีการทํางาน คือ
1) คลิกทีเ่ มนู “แบบบันทึกข้อมูล (ปี 56-59)” ระบบจะเปิดแบบฟอร์มการบันทึกโครงการ (ดังรูป)

6.1

6.2

2) เมื่อระบบเปิดแบบฟอร์มการบันทึกโครงการให้ (ดังรูป) ผู้ใช้งานสามารถเลือกดําเนินการได้ 2 ทาง คือ
• บันทึกรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์ม ข้อ 1 – 4 แล้วกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”
และเมื่อ “ยืนยันการบันทึกข้อมูล” ระบบจะแจ้งผลการบันทึกโครงการใหม่ให้ดังรูป
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• หรือ คลิกที่ปุ่ม “แสดงรายชื่อโครงการปีก่อน” (ดังรูป ข้อ 1) ระบบจะแสดงรายชื่อโครงการ
ปีก่อนๆ ของแต่ละหน่วยงานได้ (ตัวอย่าง ดังรูป) และสามารถเลือกการแสดงโครงการรายปี
ย้อนหลังได้ (หรืออีกทางเลือกหนึ่งของผู้ใช้งาน คือ คลิกที่เมนู “ระบบคัดลอกข้อมูลโครงการ”)

3) ในกรณีที่ผู้ใช้เลือกใช้งานปุ่ม “แสดงรายชื่อโครงการปีก่อน” Daily Plans เปิดหน้าต่าง “ระบบช็อปปิ้ง
ข้อมูลโครงการ” พร้อมแสดงรายชื่อโครงการปีก่อนๆ และเมื่อผู้ใช้งานเลือกโครงการใดๆ ระบบจะทําการ
สําเนาข้อมูลรายละเอียดของโครงการนั้น มาแสดงตามแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล (ปี 56-59)
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4) ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของโครงการให้ตรงกับข้อเท็จจริงในปีปัจจุบัน
เช่น ชื่อผู้รับผิดชอบ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ฯลฯ

5) และเมื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม “คัดลอก!!! เพื่อใช้เป็นข้อมูลโครงการฯ ปีนี้”
และปุ่ม “ยืนยันการบันทึกข้อมูล” ระบบจะทําการบันทึกข้อมูลให้เป็นโครงการประจําปี 2556 และ
ระบบจะแจ้งผลการบันทึกโครงการใหม่ให้ดังรูป
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7. การรายงานความก้าวหน้าของโครงการ (ต้องรายงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง)
การรายงานความก้าวหน้าโครงการ สามารถทําได้ 2 เมนู คือ เมนู “รายงาน หรือแก้ไขข้อมูลฯ” (ระบบฯ
จะแสดงรายชื่อโครงการทั้งหมด) หรือ “แบบรายงาน (แยกฝ่าย)” : ระบบจะแสดงชื่อหน่วยงานระดับกอง/ฝ่าย
ให้ก่อน เมื่อคลิกที่ชื่อหน่วยงาน ระบบจึงจะแสดงรายชื่อโครงการของแต่ละหน่วยงาน
ขั้นตอนและวิธีการทํางาน คือ
1) คลิกที่เมนู “แบบรายงาน (แยกฝ่าย)” ระบบจะระบบจะแสดงชื่อหน่วยงานระดับกอง/ฝ่าย (ดังรูป)

2) และเมื่อคลิกเลือกหน่วยงาน ระบบจะแสดงรายชื่อโครงการ และแสดงเมนูให้ตามสิทธิของผู้ใช้งาน (ดังรูป)

ระบบอนุญาตตามสิทธิผู้ใช้งาน
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3) หากต้องการ “แก้ไขข้อมูล” ให้คลิกที่เมนู แก้ไข และแก้ไขตามเปิดแบบฟอร์มได้ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “บันทึกการ
แก้ไขข้อมูล” และปุ่ม “ยืนยันการบันทึก” ระบบจะทําการแสดงผลการทํางานให้เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จ
4) หากต้องการ “ลบข้อมูล” ให้คลิกที่ ลบ ระบบจะแสดงข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องการให้ตรวจสอบ ให้กดปุ่ม
“ลบข้อมูล” และปุ่ม “ยืนยันการลบข้อมูล” ระบบจะทําการแสดงผลการทํางานให้เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จ
5) หากต้องการ “รายงานความก้าวหน้า...” ให้คลิกที่เมนู รายงาน ระบบจะเปิดแบบฟอร์มรายงานให้ดังรูป

6) ให้รายงานข้อมูลในแบบฟอร์ม ตามข้อ 2 ดังนี้
• สถานะการดําเนินโครงการ (กําลังดําเนินการ / แล้วเสร็จ / ชะลอ / ยกเลิก)
• เลือกขั้นตอนของงาน (ปัจจุบัน) หรือ ความก้าวหน้าของโครงการ ร้อยละ ....... (เป็นตัวเลข)
• อธิบายรายละเอียดการดําเนินการ (บรรยาย)
• บันทึกงบประมาณ ที่ใช้ไป หรือ ที่ขอเบิกจ่าย ให้ตรงกับงบประมาณที่ได้รับ
• ข้อ 2.4 และ 2.6 ถ้าไม่มีปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินโครงการให้ระบุว่า “ไม่มี”
• เมื่อตรวจสอบข้อมูลการรายงานถูกต้อง ให้กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบจะแจ้งผลให้ดังรูป
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8. ขั้นตอนการทํางานเกี่ยวกับเมนู “ระบบคัดลอกตัวชี้วัดฯ (ปีก่อน)” ประกอบด้วย

(1) แต่ละหน่วยงาน บันทึก “ตัวชี้วัด” และเชื่อม
กับข้อมูล “โครงการ” ของแต่ละหน่วยงานให้ระบบ
7.1. เมนู “บันทึกตัวชี้วัดหน่วยงาน”
7.2. เมนู “คัดลอกตัวชี้วัดตามแผนปี 56”
7.3. เมนู “คัดลอกตัวชี้วัดปีก่อน (55)”

(2) หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ“5 กองยุทธศาสตร์ฯ”
(สยป.) โดยบันทึกการยืนยันคะแนนของตัวชี้วัด
ที่ เมนู “รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานฯ”

(3) พิมพ์สรุปผล
รายงานผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงาน

(4) พิมพ์รายงาน
(แยกรายตัวชี้วัด)
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8. การใช้งาน “ระบบคัดลอกตัวชี้วัดฯ ปีก่อนฯ” สามารถเลือกใช้งานได้ 3 เมนู
7.1. เมนู “บันทึกตัวชี้วัดหน่วยงาน” : แสดงแบบฟอร์มบันทึกตัวชี้วัดฯ ก่อน แล้วคลิกแสดงรายชื่อตัวชี้วัด..
ขั้นตอนและวิธีการทํางาน คือ
1) คลิกที่เมนู “แบบบันทึกข้อมูล (ปี 56-59)” ระบบจะเปิดแบบฟอร์มการบันทึกตัวชี้วัดฯ (ดังรูป)

8.1

8.2
8.3

2) เมื่อระบบเปิดแบบฟอร์มการบันทึกตัวชี้วัดให้ (ดังรูป) ผู้ใช้งานสามารถเลือกดําเนินการได้ 2 ทาง คือ
• บันทึกรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์ม ข้อ 1.1 – 1.6 แล้วกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”
และเมื่อ “ยืนยันการบันทึกข้อมูล” ระบบจะแจ้งผลการบันทึกตัวชี้วัด ให้ดังรูป
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• หรือคลิกที่ปุ่ม “แสดงตัวชี้วัดปี 56” (รูปข้อ 1) ระบบจะแสดงชื่อตัวชี้วัดตามแผนฯ ประกอบด้วย
1) ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาฯ 12 ปี ระยะที่ 2
2) ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ของสํานักงานเขต (บูรณาการ)
3) ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานระดับสํานัก (ปี 56)
4) ตัวชี้วัดงานประจําฯ ตามมิติที่ 2 – 4 ของ สกก. กทม.
5) ตัวชี้วัดงานประจําฯ ที่แต่ละหน่วยงานกําหนดเอง (ระบบจะแสดงตัวชี้วัดปีก่อน..,)

3) ในกรณีที่ผู้ใช้เลือกใช้งานปุ่ม “แสดงตัวชี้วัดปี 56” จะมีหน้าต่าง “ระบบ KPI Shopping” พร้อมแสดงรายชื่อ
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดงานประจําให้เลือก และเมื่อคลิกที่ชื่อตัวชี้วัด ระบบจะทําการสําเนาข้อมูล
รายละเอียดตัวชี้วัดนั้น มาแสดงตามแบบฟอร์มบันทึกตัวชี้วัดหน่วยงาน (ดังรูป)
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4) ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของตัวชี้วัดให้ถูกต้องตามแผนปฏิบัติราชการ
ในปีปัจจุบัน เช่น ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละ เป้าหมายรายปี คําอธิบายตัวชี้วัด ฯลฯ

5) และเมื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้คลิกทีป่ ุ่ม “คัดลอก!!! เพื่อใช้เป็นตัวชีว้ ัดปีน”ี้
และปุ่ม “ยืนยันการบันทึกข้อมูล” ระบบจะทําการบันทึกข้อมูลให้เป็นตัวชี้วัดประจําปี 2556
และระบบจะแจ้งผลการบันทึกโครงการใหม่ให้ดังรูป
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7.2. เมนู “คัดลอกตัวชี้วัดตามแผนปี 56” : แสดงรายชื่อตัวชี้วัดตามแผนฯ แล้วเปิดแบบฟอร์มบันทึกฯ
ขั้นตอนและวิธีการทํางาน คือ
1) คลิกที่เมนู “คัดลอกตัวชี้วัดตามแผนปี 56” ระบบจะแสดงรายชื่อตัวชี้วัดฯ แยกชนิดให้เลือก (ดังรูป)

8.2

2) เมื่อระบบเปิดหน้าต่าง “ระบบ KPI Shopping” พร้อมแสดงรายชื่อตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดงาน
ประจําให้เลือก และเมื่อคลิกที่ชื่อตัวชี้วัด ระบบจะทําการสําเนาข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดนั้น มาแสดง
ตามแบบฟอร์มบันทึกตัวชี้วัดหน่วยงาน (ดังรูป หน้า 15 ข้อ 3)
3) ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของตัวชี้วัดให้ถูกต้องตามแผนปฏิบัติราชการในปี
ปัจจุบัน เช่น ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละ เป้าหมายรายปี คําอธิบายตัวชี้วัด ฯลฯ (ดังรูป หน้า 16 ข้อ 4)
4) และเมื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “คัดลอก!!! เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดปีน”ี้
และปุ่ม “ยืนยันการบันทึกข้อมูล” ระบบจะทําการบันทึกข้อมูลให้เป็นตัวชี้วัดประจําปี 2556
และระบบจะแจ้งผลการบันทึกตัวชี้วัดใหม่ให้ดังรูป
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7.3. เมนู “คัดลอกตัวชี้วัดปีก่อน (55)” : แสดงรายชื่อโครงการก่อน แล้วเปิดแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลฯ ...
ขั้นตอนและวิธีการทํางาน คือ
1) คลิกที่เมนู “คัดลอกตัวชี้วัดปีก่อน (55)” ระบบจะเปิดแบบฟอร์มการบันทึกตัวชี้วัดฯ (ดังรูป)

8.3

2) เมื่อระบบเปิดหน้าต่าง “ระบบ KPI Shopping” พร้อมแสดงรายชื่อตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด
งานประจําให้เลือก ผู้ใช้งานสามารถกําหนดปี เพื่อให้ระบบแสดงรายชื่อตัวชี้วัดปีก่อนๆ ของหน่วยงาน
3) และเมื่อคลิกที่ชื่อตัวชี้วัด ระบบจะทําการสําเนาข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดนั้น มาแสดงตามแบบฟอร์ม
บันทึกตัวชี้วัดหน่วยงาน (ดังรูป หน้า 15 ข้อ 3)
4) ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของตัวชี้วัดให้ถูกต้องตามแผนปฏิบัติราชการ
ในปีปัจจุบัน เช่น ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละ เป้าหมายรายปี คําอธิบายตัวชี้วัด ฯลฯ (ดังรูป หน้า 16 ข้อ 4)
5) และเมื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “คัดลอก!!! เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดปีน”ี้
และปุ่ม “ยืนยันการบันทึกข้อมูล” ระบบจะทําการบันทึกข้อมูลให้เป็นตัวชี้วัดประจําปี 2556
และระบบจะแจ้งผลการบันทึกตัวชี้วัดใหม่ให้ดังรูป
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9. การใช้งานเมนู “การายงานตัวชี้วัดหน่วยงาน”  รายงานผลดําเนินการ (รายไตรมาส)
1) คลิกที่เมนู “รายงานตัวชี้วัดหน่วยงาน” ระบบจะแสดงชื่อตัวชี้วัดของหน่วยงาน (ดังรูป)
2) เมื่อระบบแสดงตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดงานประจํา แต่ละตัวชี้วัดจะมีเมนู “รายงาน|แก้ไข|พิมพ์”

พิมพ์ตัวชี้วัดแสนอผู้บริหารฯ (2.3)

2.
1.

3) เมื่อคลิกที่เมนู “รายงาน.” ระบบจะแบบฟอร์มการรายงานตัวชี้วัดของหน่วยงาน (ดังรูป)
หากวันที่ปัจจุบันตรงกับไตรมาสใด...ระบบจะอนุญาตให้รายงานไตรมาสนั้น

4

5
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4) ให้ผู้ใช้งานบันทึกรายละเอียดผลการดําเนินการ และรายละเอียดอื่นๆ ตามข้อ 3.1 – 3.6 (ดังรูป)

6

5) และเมื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึกรายงานผลดําเนินการ”
และปุ่ม “ยืนยันการบันทึกข้อมูล” ระบบจะทําการบันทึกข้อมูลให้ และแจ้งผลการทํางานให้ดังรูป

•
•
•
•

6) ** หมายเหตุ ** การบันทึกรายงานผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด
ระบบอนุญาตให้รายงานได้ เมื่อวันที่ของระบบฯ ตรงกับไตรมาสเท่านั้น
ผู้ใช้งานไม่สามารถรายงานข้อมูลล่วงหน้าหรือรายงานข้อมูลย้อนหลังไตรมาสที่ผ่านมาได้
หากไม่มีการรายงานผลแต่ละไตรมาส เมื่อมีการประเมินตามองค์ประกอบย่อยที่ 2.2 และ
2.3 หน่วยงานจะไม่มีผลคะแนนของตัวชี้วัดที่ไม่มีการรายงานดังกล่าว
อ้างอิงตามคู่มือการประเมินฯ ของ สกก. กทม. หรือที่หน้า 2 ของคู่มือการใช้งานฯ ฉบับนี้
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10. การยืนยันและแก้ไขผลคะแนนส่วนที่ 1 ด้วยเมนู “สยป. บันทึกผลคะแนนส่วนที่ 1”

1
2

วิธีการใช้งาน
เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบงานแล้ว (ด้วยรหัสเจ้าหน้าที่ฯที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น) มีขั้นตอนการทํางาน คือ
1) ผู้ใช้งานคลิกที่เมนูหลัก “ประเมินผลการปฏิบัติราชการ” และเลือกเมนูย่อย “สยป. บันทึกคะแนนส่วนที่ 1”
2) ให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกชื่อหน่วยงานระดับสํานัก หรือสํานักงานเขตที่ปรากฏ (จําแนกตามความรับผิดชอบ)
ลําดับ
หน่วยงานที่ทําหน้าที่ประเมิน
1 กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

2

กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง

3

กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4

กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

5

กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล สํานักเทศกิจ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเลขาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการในสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
สํานักการคลัง สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขต (กลุม่ กรุงเทพเหนือ และกลุม่ กรุงเทพใต้)
สํานักสิ่งแวดล้อม สํานักอนามัย สํานักการแพทย์ สํานักระบายน้ํา
สํานักงานเขต (กลุม่ กรุงเทพกลาง และกลุม่ กรุงธนใต้)
สํานักการโยธา สํานักการจราจรและขนส่ง สํานักผังเมือง
สํานักงานเขต (กลุม่ กรุงเทพตะวันออก)
สํานักพัฒนาสังคม สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
สํานักการศึกษา สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักงานเขต (กลุม่ กรุงธนเหนือ)
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3) เมื่อคลิกที่ชื่อหน่วยงาน (ในข้อ 2) ระบบจะเปิดแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ สยป. บันทึกคะแนนส่วนที่ 1
(ดังรูป) กรณีที่บันทึกผลคะแนนเกินกว่าแบบประเมิน ระบบฯ จะแก้ไขให้เท่ากับคะแนนเต็มในแต่ละหัวข้อ

1

2

3

4) ให้กรอกข้อมูลผลคะแนนตามข้อ 2.1 – 2.3 ให้ถูกต้อง และคลิกปุ่ม “คลิกที่นี่!! เพื่อประมวลผลคะแนน”
(ตามลูกศรหมายเลข 2) หากข้อมูลครบถ้วน ระบบฯ จะให้ยืนยันผลที่ปุ่ม “บันทึกข้อมูลการประเมิน”
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11.การยืนยันและแก้ไขผลคะแนนส่วนที่ 2 “การรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัตริ าชการประจําปี”

1

2

วิธีการใช้งาน
เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบงานแล้ว (ด้วยรหัสเจ้าหน้าที่ฯที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น) มีขั้นตอนการทํางาน คือ
3) ผู้ใช้งานคลิกที่เมนูหลัก “ประเมินผลการปฏิบัติราชการ” และเลือกเมนูย่อย “ผลคะแนนส่วนที่ 2 (70%)”
4) ให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกชื่อหน่วยงานระดับสํานัก หรือสํานักงานเขตที่ปรากฏ (จําแนกตามความรับผิดชอบ)
ลําดับ

หน่วยงานที่ทําหน้าที่ประเมิน

1

กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

2

กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง

3

กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4

กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

5

กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล สํานักเทศกิจ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเลขาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการในสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
สํานักการคลัง สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขต (กลุม่ กรุงเทพเหนือ และกลุม่ กรุงเทพใต้)
สํานักสิ่งแวดล้อม สํานักอนามัย สํานักการแพทย์ สํานักระบายน้ํา
สํานักงานเขต (กลุม่ กรุงเทพกลาง และกลุม่ กรุงธนใต้)
สํานักการโยธา สํานักการจราจรและขนส่ง สํานักผังเมือง
สํานักงานเขต (กลุม่ กรุงเทพตะวันออก)
สํานักพัฒนาสังคม สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
สํานักการศึกษา สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักงานเขต (กลุม่ กรุงธนเหนือ)
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5) เมื่อคลิกที่ชื่อตัวชี้วัดตามที่ปรากฏในข้อ 2) ระบบจะเปิดแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ สยป. ยืนยันคะแนน

6) ให้เลื่อนรายการข้อมูลไปที่ ข้อ 3. (ของแบบฟอร์ม) ให้คลิกยืนยันคะนนที่ลูกศรหมายเลข 3 และ 4 และคลิก
บันทึกการยืนยันข้อมูลที่ปุ่ม “บันทึกผลการตรวจสอบข้อมูล” (ตามลูกศรหมายเลข 5)

๓
5
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4

7) หากไม่มีการยืนยันผลคะแนนของเจ้าหน้าที่สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล ระบบฯ จะไม่พิมพ์ผลคะแนนให้
ตามแบบฟอร์ม “ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของ .... (ร้อยละ) ประจําปี .........”
8) การยืนยันผลการดําเนินการหลังการออกตรวจประเมิน เจ้าหน้าที่สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล สามารถ
แก้ไขผลการดําเนินการได้ (ตามรูป ที่ลูกศรหมายเลข 3)
9) เมื่อมีการแก้ไขผลการดําเนินงาน ทําการแก้ไขผลคะแนน (ที่ลูกศรหมายเลข 4) ด้วย เพื่อเป็นการยืนยัน
ผลคะแนนที่ได้จากคํานวณด้วยระบบฯ อัตโนมัติ
10) หากต้องการพิมพ์ข้อมูลให้คลิกที่ (ระบบจะพิมพ์แบบฟอร์ม ดังรูป)
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12. การบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถคัดลอก (Shopping) ได้
เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถคัดลอกตัวชี้วัดได้ เมื่อกรุงเทพมหานคร/หน่วยงานกลางได้มีการกําหนดตัวชี้วัดใหม่
และต้องการนําไปใช้งานที่ระบบ KPI Shopping หน่วยงานกลาง (กยบ.สยป.) สามารถบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดใหม่ได้
มีขั้นตอนการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดใหม่ (ส่วนกลาง) ดังนี้
1) ผู้ใช้งานคลิกที่เมนูหลัก “ประเมินผลการปฏิบัติราชการ” และเลือกเมนูย่อย
“สยป.บันทึกตัวชี้วัดตามแผนฯ”
2) ระบบจะเปิดแบบฟอร์ม ส่วนกลาง (สยป.) บันทึกตัวชี้วัดลงในระบบ KPI Shopping (ดังรูป)
3) ให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด ประกอบด้วย
• ประเภทตัวชี้วัด มี 2 ประเภท คือ ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดงานประจํา
• ชนิดของตัวชี้วัด จําแนกเป็น 4 ชนิด คือ
o ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาฯ ปี 56-59
o ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ของสํานักงานเขต (บูรณาการ)
o ตัวชี้วัดงานประจําตามมิติที่ 2-4 ของคู่มือการประเมินของ สกก. กทม.
o ตัวชี้วัดงานประจําที่หน่วยงานกําหนดขึ้นเองตามภารกิจ
• กรอบการประเมิน มิติที่ 1 – 4 ตามคู่มือการประเมินฯ ปี 56
• ระดับผลสําเร็จของตัวชี้วัด เป็นผลผลิต (Output) หรือเป็นผลลัพธ์ (Outcome)
• ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมายรายปี (ปีปัจจุบัน และปีถัดไป..... )
• ตัวชี้วัด สนับสนุนหรือสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ (ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธ์ และกลยุทธ์)

1
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4) ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของตัวชี้วัดให้ถูกต้องตามแผนปฏิบัติราชการ
ในปีปัจจุบัน เช่น ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละ เป้าหมายรายปี คําอธิบายตัวชี้วัด ฯลฯ

5) และเมื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด” และปุ่ม “ยืนยันข้อมูล”
และระบบจะแจ้งผลการบันทึกฯ และระบบจะทําการบันทึกข้อมูลให้เป็นตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนกลาง
(ในระบบ KPI Shopping) ประจําปี 2556 ให้ดังตัวอย่าง (รูปด้านล่าง)
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13. การเปลี่ยนรหัสผ่าน และการลงทะเบียนผู้ใช้งานรายใหม่
ระบบติดตามประเมินผลโครงการ เริ่มใช้งานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ซึ่งสํานักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลได้กําหนดรหัสผ่านให้กับทุกหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 5,000 รหัส หลังจากนั้นทุกหน่วยงานไม่มีการ
เปลี่ยนรหัสผ่าน เนื่องจากเป็นรหัสประจําตัวของหน่วยงานและต้องใช้งานกันหลายคน ทําให้เกิดปัญหาในการแก้ไข
รายงาน และลบข้อมูล หากมีการลบข้อมูลผิดพลาดมีทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ สํานักยุทธศาสตร์ฯ ได้เริ่มจัดเก็บข้อมูล
Log File ในการเข้าใช้งานของรหัสผู้ใช้งานแต่ละคนในแต่ละวัน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งปัจจุบันมี
จํานวนผู้ใช้งานที่รายงาน/แก้ไข/ลบข้อมูล/เพิ่มและปรับปรุงข้อมูลไม่น้อยกว่า 156,000 รายการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงได้พัฒนาระบบลงทะเบียนผู้ใช้งาน
เป็นรายบุคคล เพื่อกําหนดสิทธิการใช้งานข้อมูลให้เหมาะสม โดยสามารถลงทะเบียนรายบุคคล ได้ดังนี้
1) ให้ผู้ใช้งานเข้าใช้งานระบบด้วยรหัสของหน่วยงานก่อน จากนั้นคลิกที่เมนูหลัก “วิธีการใช้งาน/บริการ
สมาชิก” คลิกที่เมนูย่อย “ลงทะเบียนผู้ใช้งาน (รายบุคคล)”
2) ระบบจะเปิดแบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้ใช้งาน (รายบุคคล) ประจําปี 2556 (ดังรูป)
3) ระบบจะทําการตรวจสอบสังกัด และกําหนดรหัสผู้ใช้งานให้อัตโนมัติที่ช่อง “ชื่อผู้ใช้งาน (ใหม่)”
4) ผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูล ดังนี้
• ชื่อ-นามสกุล (จริง) ที่สามารถติดต่อได้
• E-mail Address
• รหัสผ่าน (ใหม่) : ต้องเป็นตัวเลขไม่น้อยกว่า 8 ตัว และต้องไม่ตรงกับรหัสผู้ใช้งาน
• ยืนยันรหัสผ่าน (ให้ตรงกัน)
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5) คลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบความถูกต้อง” หากระบบฯ อนุญาต ให้กดปุ่ม “บันทึกผู้ใช้งานใหม่”
6) และระบบฯ จะแสดงข้อความเพื่อยืนยันการลงทะเบียนใช้งาน (ดังรูป)
• รหัสผู้ใช้งาน คือ 21000000-0002
• รหัสผ่าน คือ **********
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ภาคผนวก 1 ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ของสํานักงานเขต (บูรณาการ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
• 1.1.1 การแจ้งข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของสํานักงานเขต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 พัฒนาการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวฯ
• 2.1.3 ร้อยละโครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของสํานักงานเขตสนับสนุนแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.3 ลดปริมาณมูลฝอยและนําของเสียกลับไปใช้ประโยชน์
• 3.3.1 ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกําเนิดและนํากลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
• 3.3.1 ร้อยละความสําเร็จในการควบคุมปริมาณมูลฝอย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.5 เพิ่มพื้นที่สีเขียว
• 3.5.1 จํานวนครั้งของการรายงานพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกทม.
• 3.5.1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (สวนสาธารณะ/สวนหย่อม)
• 3.5.2 จํานวนพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกทม.แห่งใหม่ ซึ่งหน่วยงานสํารวจและนําเข้า
โปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางฯ
• 4.1.1 ผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (SMART School)
• 4.1.1 ผลสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
1) ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 สร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว สังคมและสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
• 4.2.1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม (1)
• 4.2.1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้ (2)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
• 4.3.1 ร้อยละของลานกีฬากรุงเทพมหานครได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.4 พัฒนาภาวะสุขภาพ
• 4.4.3 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม
• 4.4.3 ร้อยละความสําเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
• 4.4.5 ร้อยละของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครดําเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.5 พัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง
• 4.5.1 จํานวนครั้งของการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม
• 4.5.1 ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
• 4.5.1 ร้อยละของความสําเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย
หรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กําหนด
• 4.5.2 การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย สาธารณภัยและการก่อการร้าย
• 4.5.4 ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ได้รับการตรวจสอบและสั่งการให้แก้ไขกรณีตรวจสอบพบผิดกฎหมาย
• 4.5.5 การตรวจสอบให้มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยตามที่กฎหมายกําหนดของอาคารเสี่ยงภัย
• 4.5.7 การจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต
• 4.5.7 การจัดให้มีจุดกวดขันผู้ทิ้งสิ่งใดๆ ในพื้นทีส่ าธารณะ
• 4.5.7 การสํารวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทําแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อ
แก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ
• 4.5.7 ประชาชนที่ใช้ทางเท้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษมีความพึงพอใจต่อการตรวจจุดกวดขันพิเศษ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.2 ส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน
• 5.2.2 ผลคะแนนการจัดอันดับมาตรฐานสํานักทะเบียนท้องถิ่นเขตประจําปี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.5 บริหารจัดการการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครในภาพรวมด้วยการบริหารฯ
• 5.5.1 ร้อยละของการจัดเก็บภาษีตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครประมาณการไว้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.7 เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารฯ
• 5.7.2 การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ของหน่วยงานทุก 15 วัน
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ภาคผนวก 2 ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานระดับสํานัก/ส่วนราชการ สนป.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.7 เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารฯ
• 5.7.2 การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ของหน่วยงานทุก 15 วัน
• 5.7.2 หน่วยงานมีรายงานการศึกษา/วิเคราะห์การนําเทคโนโลยี-สารสนเทศไปใช้ในกระบวนการทํางาน
ตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน (Core Business) และการให้บริการ (แก่หน่วยงานภาครัฐ
หรือประชาชน)
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ภาคผนวก 3 ตัวชี้วัดงานประจําตามมิติที่ 2 - 4 ของ สกก. กทม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.2 ส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน
• 3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
• 3.2 ระดับความสําเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ
• 3.3 ร้อยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์การสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร
• 3.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.3 เสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมด้านศักยภาพคุณภาพชีวิตฯ
• 4.1 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้
• 4.3 ร้อยละของความสําเร็จการดําเนินการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงาน
• 4.4 ร้อยละของความสําเร็จของผลการดําเนินการกิจกรรม 5 ส
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.4 บริหารจัดการระบบงาน
• 2.1 ระดับความสําเร็จของการเพิ่มประสิทธภาพการทํางานด้วยระบบ Learn
• 2.4 ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
• 4.2 การดําเนินการของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
• 4.2.1 ความมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบหรือแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
• 4.2.2 การพิจารณาจํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.5 บริหารจัดการการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครในภาพรวมด้วยการบริหารฯ
• 2.2 ร้อยละของความสําเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ
• 2.2.1 ร้อยละของความสําเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน
• 2.2.2 ร้อยละของความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
• 2.3 ร้อยละความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน
• 2.3.1 ร้อยละของความสําเร็จของการจัดทํางบการเงินถูกต้อง
• 2.3.2 ร้อยละของความสําเร็จของการจัดทํารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจําปี 2555 ถูกต้อง
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ภาคผนวก 4 ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนา กทม. 12 ปี ระยะที่ 2
รายชื่อตัวชี้วัดที่มีในระบบ KPI Shopping (ประเภทตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาฯ ปี 56-59)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
• จํานวนพื้นที่ศูนย์กลางหลักและศูนย์กลางรองตามที่กําหนดไว้ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครได้รับการ
พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
• จํานวนย่านธุรกิจพาณิชยกรรมที่ได้รับการพัฒนาเพื่อการแข่งขันกับมหานครชั้นนําในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
• มีแผนการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• จํานวนพื้นที่ที่ได้รับการจัดรูปที่ดินตามศักยภาพในการพัฒนา
• ร้อยละของการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปตามข้อกําหนดในผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร
• ระดับความสําเร็จในการบูรณาการการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 พัฒนาระบบการจราจรให้มีความคล่องตัวและมีระบบขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย
• จํานวนระบบขนส่งสาธารณะที่ได้รับการพัฒนาโดยการเชื่อมโยงระหว่างระบบหลักและระบบรอง
หรือ/และระหว่างกรุงเทพมหานครกับพื้นที่ปริมณฑล
• จํานวนโครงข่ายถนนใหม่ที่ดําเนินการแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๙
• ร้อยละของพื้นที่ถนนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔
• ความเร็วของการจราจรในพื้นที่ชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอกมากกว่า 19 30 และ 40 กม./ชั่วโมง
ตามลําดับ
• จํานวนถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีค่าระดับความเรียบของผิวจราจร (IRI) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กําหนด
• จํานวนโครงข่ายถนนใหม่ที่ดําเนินการแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๙
• ร้อยละของอุบัติเหตุจากการเดินทางทางถนนลดลง (ปี 2553 สัดส่วนของผู้ประสบอุบัติเหตุ
จากการเดินทางในกรุงเทพมหานคร (ลดลง ร้อยละ 2/ปี)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 พัฒนาการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวฯ
• จํานวนทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนา
• จํานวนแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นทีไ่ ด้รับการพัฒนา/ส่งเสริม
• ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่ร้องเรียนด้านความปลอดภัย
• ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิทัศน์ทางการท่องเที่ยวและการพัฒนาสิ่ง
อํานวยความสะดวก
• จํานวนกิจกรรมประชาสัมพันธ์การตลาด
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• ร้อยละโครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของสํานักงานเขตสนับสนุนแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานคร
• จํานวนบุคลากรและภาคีด้านการท่องเที่ยว ได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพ
• ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบริการการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน ภาคประชาชนฯ
• ผู้ผ่านการอบรมสามารถนําความรู้ ไปประกอบกิจการธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดย่อมหรือวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้น
• มีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานภายใต้ตราผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ไม่น้อยกว่า ๕๐
ผลิตภัณฑ์ภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
• ยอดจําหน่ายสินค้าที่ มีตราผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) เพิ่มขึ้น
• จํานวนประชากรที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพแล้วสามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพหรือนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้น
• ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพิ่มขึ้น
• ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการเกษตรสามารถนําความรู้ไปพัฒนาการผลิต การประกอบการ
ภาคเกษตรกรรมได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3 พัฒนาการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
• จํานวนสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครที่เพิ่มขึ้น
• ร้อยละความพึงพอใจในการเข้ามาใช้บริการ (ป 2.3.1)
• ร้อยละความพึงพอใจในการเข้ามาใช้บริการ (ป 2.3.2)
• ร้อยละตลาดของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการปรับปรุง
• ร้อยละผู้ใช้บริการตลาดของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น
• จํานวนประชาชนผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น
• ร้อยละความพึงพอใจในการเข้ามาใช้บริการ (ป 2.3.3)
• ร้อยละความพึงพอใจในการเข้ามาใช้บริการ (ป 2.3.4)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันน้ําท่วมและการระบายน้ํา
• ร้อยละความสําเร็จของโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบป้องกันน้ําท่วม เนื่องจากน้ําหลากและน้ําทะเล
หนุน (ร้อยละ ๘๐ ของความสําเร็จเฉลี่ยทุกโครงการ)
• ความสามารถในการระบายน้ําจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ําท่วมขังเนื่องจากฝนตก (กรณีฝนตกต่อเนื่อง ๑
ชั่วโมง มีปริมาณฝนไม่เกิน ๖๐มม.)
• จัดหาและพัฒนาพื้นที่ชะลอน้ําแก้มลิง ให้สามารถบริหารจัดการน้ําได้เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคุณภาพน้าํ
• ร้อยละของปริมาณน้ําเสียชุมชนได้รับการบําบัด
• จํานวนคลองที่ได้รับการพัฒนาระบบไหลเวียนน้ําให้มีความสามารถในการป้องกันน้ําท่วมและมีคุณภาพน้ํา
อยู่ในเกณฑ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้น้ําในคลอง
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• ปริมาณปุ๋ยหมักที่ได้จากการนําผลผลิตจากการบําบัด น้ําเสียกลับไปใช้ประโยชน์
• ร้อยละของปริมาณน้ําที่ผ่านการบําบัดถูกนํากลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
• 3.2.4 จํานวนผู้ประกอบการซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาน้ําเสียในแหล่งน้ําที่กระทํา ผิดกฎหมายลดลง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.3 ลดปริมาณมูลฝอยและนําของเสียกลับไปใช้ประโยชน์
• ปริมาณกากไขมันที่สามารถคัดแยกทีแ่ หล่ง กําเนิด และได้รับการกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
• ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกําเนิดและนํากลับไปใช้ประโยชน์ (Reuse)
• ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารถคัดแยกที่แหล่งกําเนิดนําไปกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น
• ร้อยละของความพึงพอใจในการให้บริการเก็บขนมูลฝอยบริการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลและบริการจัดเก็บไขมัน
• ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนของสิ่งปฏิกูลเพิ่มขึ้น
• ปริมาณมูลฝอยได้รับการบําบัดโดยวิธีการหมักทําปุ๋ย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
• ร้อยละของจํานวนครัง้ ที่ตรวจวัดเสียงผ่านเกณฑ์มาตรฐานเทียบกับจํานวนครั้งที่ตรวจ วัดทั้งหมดในรอบปี
• ร้อยละของผู้ขายอาหารปิ้งย่างเนื้อสัตว์บนเปลวไฟโดยตรงมีการควบคุมมลพิษทางอากาศ
• ร้อยละของยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางอากาศผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อเทียบกับยานพาหนะที่รับการ
ตรวจวัดทั้งหมดในรอบปี
• ร้อยละของยานพาหนะฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อเทียบกับยานพาหนะฯ ที่ตรวจวัดระดับเสียงทั้งหมด
ในรอบปี
• ร้อยละของสถานที่ก่อสร้างอาคารสูงในกรุงเทพฯ ได้รับการติดตามตรวจสอบการควบคุมฝุ่นละออง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
• ผลสํารวจความพึงพอใจของชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อนโยบายการบริหารของกรุงเทพมหานคร ในส่วน
ของการเห็นผลงานจากโครงการต่าง ๆ ของ ที่ได้ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยโครงการเกี่ยวกับการ
ควบคุม การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.5 เพิ่มพื้นที่สีเขียว
• พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะต่อประชากร (ตารางเมตร/คน)
• ร้อยละของพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพ แวดล้อมของเมือง ที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.6 รักษา ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
• ร้อยละของแนวป้องกันคลื่นถาวรได้รับการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผลผลิต (Output) 0 (ร้อยละ 100)
• ฟื้นฟูสภาพความหนาของป่าชายเลน (เมตร) ผลผลิต (Output) 0 (>100 เมตร)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.7 รับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• ความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
• แผนงาน โครงการ กิจกรรมภายใต้แผนแม่บทด้วยการเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.๒๕๕๖ –๒๕๖๖ ถูกนําไปดําเนินการ
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• ผลสํารวจความพึงพอใจของชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อนโยบายการบริหารของกรุงเทพมหานคร ในส่วน
ของการเห็นผลงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของ กทม. ที่ได้ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ในโครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
• ความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร กับ
หน่วยงานภายในและต่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.8 อนุรักษ์พลังงาน/การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
• ความสําเร็จของกิจกรรมหรือโครงการรณรงค์และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน
• ผลสํารวจความพึงพอใจของชาวกรุงเทพฯ ที่มีต่อนโยบายการบริหารของกรุงเทพมหานคร
ในส่วนของการเห็นผลงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของ กทม. ที่ได้ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
ในโครงการ/กิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
• การลดอัตราการเพิ่มการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
• ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรในหน่วยงาน ที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การประหยัดพลังงาน
การปรับใช้พลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือก
• ร้อยละของอาคารควบคุมใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงาน สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าตามเป้าหมายที่กําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางฯ
• ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
• ร้อยละของจํานวนครั้งที่ตรวจวัดฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเทียบกับจํานวนครั้ง
ที่ตรวจวัดทั้งหมดในรอบปี
• ร้อยละของจํานวนครั้งที่ตรวจวัดฝุ่นรวม (TSP) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเทียบกับจํานวนครัง้ ที่
ตรวจวัดทั้งหมดในรอบปี
• ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนด
• บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
• บัณฑิตปริญญาตรีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
• ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) : สมศ
• ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัยจากสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
• หลักสูตรที่เปิดสอนผ่านมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HED.Thai Qualifications
Framework For Higher Education)
• ร้อยละของผู้จบการอบรมอาชีพและวิชาชีพจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครสามารถ
นําไปพัฒนางานหรือนําไปใช้ ในชีวิตประจําวัน
• จํานวนกิจกรรมซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
• จํานวนแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาต่อปี
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• ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการแหล่งการเรียนรู้กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นต่อ
• ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานด้านห้องสมุดได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
• จํานวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 สร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว สังคมและสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
• ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
• ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้
• ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างสัมพันธภาพ ที่ดีในครอบครัว
• ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจผลของการรับบริการ
• ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
• ร้อยละของลานกีฬากรุงเทพมหานครได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานกองการกีฬา
• ร้อยละของศูนย์กีฬาได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานกองการกีฬา
• ร้อยละของสถานที่จัดนันทนาการมีอุปกรณ์สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกได้รับการรับรองคุณภาพ
และมาตรฐาน
• ร้อยละของผู้ใช้ บริการในสถานที่บริการด้านกีฬาของกรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
• ร้อยละของผู้ใช้บริการในสถานบริการด้านกีฬาของกรุงเทพมหานครที่ออกกําลังกาย
ตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง
• ร้อยละของบุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการทั้งหมดได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
/ความชํานาญในการปฏิบัติงาน
• จํานวนครั้งในการประชาสัมพันธ์การให้บริการกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครต่อปี
• ร้อยละของบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการด้านการกีฬา
และนันทนาการ
• จํานวนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น/ปี
• จํานวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศและ/หรืออาชีพต่อปี
• ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจจากการรับบริการในสถานบริการด้านการกีฬาและนันทนาการ
กรุงเทพมหานคร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.4 พัฒนาภาวะสุขภาพ
• อัตราการตายด้วย โรคเบาหวาน ผลผลิต (Output) (ร้อยละ ๕)
• อัตราการตายด้วยโรคความดันโลหิต ผลผลิต (Output) 0 (ร้อยละ 3.3)
• อัตราการตายด้วยโรควัณโรค ผลผลิต (Output) 0 (> ร้อยละ ๘๕)
• อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากปีที่ผ่านมา ผลผลิต (Output) 0 (ร้อยละ ๘๕)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคหรือสารพิษ (ร้อยละ ๙๐)
อัตราการเกิดโรคท้องร่วงเฉียบพลันลดลงจากปีที่ผ่านมา (๑,๐๐๐ ต่อแสนประชากร)
จํานวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคเฉพาะทางที่มีคุณภาพเทียบได้กับมาตรฐานสากล (7 แห่ง)
ร้อยละของความพึงพอใจในบริการรักษาพยาบาลของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร
ร้อยละของจํานวนศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานครให้บริการครบทั้งการรักษาพยาบาล
ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพ โดยแต่ละด้านมีคุณภาพเทียบได้กับมาตรฐานสากล
ร้อยละของจํานวนโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครให้บริการครบทั้งการรักษาพยาบาล ป้องกันโรค
ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพ โดยแต่ละด้านมีคุณภาพเทียบได้กับมาตรฐานสากล (จํานวน ๘ แห่ง)
ร้อยละของผู้เจ็บป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advanced) ได้รับบริการ
ภายใน ๑๐ นาที ส่วนขั้นพื้นฐาน(Basic) ภายใน ๑๕ นาที (ร้อยละ 4๐)
ระดับความสําเร็จของการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (ร้อยละ)
ร้อยละของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและนอกสังกัดกรุงเทพมหานครมีสุขภาพตาม
มาตรฐานที่กําหนด (ร้อยละ ๘0)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.5 พัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง
• จํานวนพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
• ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจพื้นที่เสียงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม
• ร้อยละความสําเร็จในการให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านความปลอดภัย กรณีเกิดเหตุภัยด้านความมั่นคง/
ภัยจากธรรมชาติตามที่ได้รับการร้องขอ
• การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยสาธารณภัยและการก่อการร้าย
• ร้อยละของนักเรียนที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุอุบัติภัยและความรุนแรงในโรงเรียนลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
• ร้อยละของอาคาร/ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด
• ร้อยละของอุบัติภัยจากสารเคมีลดลง
• ระดับความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก
มีเพิ่มขึ้นทุกปี
• ระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
• เวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุอัคคีภัย (นาที)
• ร้อยละของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีความเสี่ยงสูงได้รบั การรับรองมาตรฐานการจัดการสารเคมี
ของกรุงเทพมหานคร
• ร้อยละของชุมชนที่มีความเสี่ยงมีสมรรถนะเพิ่มขึ้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
• ร้อยละของอาคารเสี่ยงภัยมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามกฎหมาย
• ระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ผ่านการ
อบรมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
• ผู้ประสบภัยที่ขอรับเงินสงเคราะห์ได้รับเงินภายใน ๒ วัน นับจากวันยื่นเอกสารครบถ้วน

- 39 -

• ระดับความสําเร็จของการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ด้านเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยได้
ภายใน ๑ วันนับแต่รับแจ้ง
• ผู้กระทําผิดถูกจับ-ปรับผู้ทิ้งขยะมูลฝอยในพื้นที่สาธารณะลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ ต่อปี
• ร้อยละของความสําเร็จในการจัดระเบียบตู้โทรศัพท์สาธารณะ
• ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ–ปรับของสํานักงานเขต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.6 เสริมสร้างเสน่ห์กรุงเทพมหานครเพื่อเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
• จํานวนพื้นที/่ บริเวณที่ได้รับการวางผังเพื่อการอนุรักษ์หรือฟื้นฟู
• จํานวนพื้นที/่ บริเวณที่ได้รับการออกแบบและบูรณะปรับปรุง
• จํานวนกิจกรรม/โครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านศิลปวัฒนธรรมต่อปี
• จํานวนบุคลากรได้รับการส่งเสริมพัฒนาในด้านการสังคีต
• จํานวนผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นต่อปี
• จํานวนศิลปะการดนตรีได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริม เพื่อเด็ก เยาวชนและประชาชนกรุงเทพมหานคร
• จํานวนแหล่งเรียนรูท้ างด้านวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู (ต่อปี)
• จํานวนชุมชนและองค์กรทางศาสนาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนวันสําคัญของไทย/วันสําคัญ
ทางศาสนา และวันสําคัญทางประเพณีต่อปี
• ร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนวันสําคัญของไทย/วันสําคัญทาง
ศาสนา และวันสําคัญทางประเพณี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.1 สร้างกรอบทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
• การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการกําหนดนโยบาย
• ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะยาว
• จํานวนผลงานวิจัยที่สนับสนุนการบริหารมหานคร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.2 ส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน
• ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของกรุงเทพมหานคร
• จํานวนช่องทางการบริการประชาชนที่เพิ่มขึ้น
• ผลคะแนนการจัดอันดับ มาตรฐานสํานักทะเบียนท้องถิ่นเขตประจําปี
• ร้อยละของข้อเสนอแนะสําคัญจากผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงาน
ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ได้นําไปสู่การแก้ไข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.3 เสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมด้านศักยภาพคุณภาพชีวิตฯ
• ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ได้นําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
• ร้อยละของความสําเร็จการดําเนินการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงาน
• ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผู้บริหารกรุงเทพมหานครตามแผนการพัฒนาผู้บริหารตามระดับขั้น
ตามเป้าหมาย
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• ร้อยละความสําเร็จของผลการดําเนินการ กิจกรรม ๕ ส
• ร้อยละบุคลากรกรุงเทพมหานครที่ได้รับการบริการด้านสุขภาพ และสวัสดิการต่างๆ เช่น ด้านที่อยู่อาศัย
ด้านเงินกู้
• ระดับความรักผูกพันและภูมิใจบุคลากรที่มีต่อองค์กรกรุงเทพมหานคร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.4 บริหารจัดการระบบงาน
• จํานวนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนแล้วเสร็จเพิ่มขึ้น
• จํานวนหน่วยงานที่ได้รับการปรับโครงสร้างการบริหารราชการ
• ผลการศึกษาเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะ
• ความพึงพอใจของผู้รับการประเมินต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล
• ค่าเฉลี่ยการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับหน่วยงาน
• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.5 บริหารจัดการการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครในภาพรวมด้วยการบริหารฯ
• จํานวนรายได้ที่จัดเก็บเพียงพอหักงบประมาณรายจ่ายคงเหลือเก็บเป็นเงินสะสม
• จํานวนช่องทางในการรับชําระภาษีเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม
• ร้อยละของการจัดเก็บภาษีตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครประมาณการไว้
• 5.5.3 อัตราการขยายตัวของงบประมาณรายจ่าย ผลผลิต (Output) 0 (ร้อยละ ๓)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแผนของกรุงเทพมหานคร
• ค่าเฉลี่ยร้อยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วยงาน
• ค่าเฉลี่ยคะแนนการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วยงาน
• ระดับการยอมรับผลการประเมินของหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.7 เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารฯ
• ร้อยละการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
• กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Goverment)
• จํานวนบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาด้านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.8 พัฒนากลไกในการบริหารจัดการภายในองค์กร
• จํานวนบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาด้านกฎหมาย
• ระดับการรับรู้ของบุคลากร/ประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย/แผน ซึ่งได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์
• ร้อยละของเรื่องร้องทุกข์ที่สามารถแจ้งผู้ร้องเรียนกลับได้ในระยะเวลาที่กําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.9 ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีต่อนานาชาติ
• จํานวนครั้งของผู้แทนกรุงเทพมหานครที่ร่วมการประชุมนานาชาติ
• จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองต่าง ๆ
• จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ฯ และการเยี่ยมเยือนในประเทศเครือข่ายเมืองพี่เมืองน้อง
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