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ส านักงาน ก.ก. 



  

 

ค าน า 
 

   การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน จะบรรลุผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด

ขึ้นอยู่กับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร

รวมถึงบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของกรุงเทพมหานครทุกคนต้องตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกลไกที่ส าคัญในการกระตุ้นและผลักดันให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครให้บรรลุเป้าหมาย โดยต้องร่วมกันพัฒนาเครื่องมือที่ใช้                 

ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้มีความเหมาะสม ชัดเจน และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

   การด าเนินการดังกล่าว ส านักงาน ก.ก. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร

เป็นอย่างดีในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับปรุงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประจ าปี ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ

เช่นนี้ตลอดไป 

 

 

ส านักงาน ก.ก. 
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การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมิน ท าการแทน ก.ก. ในการบริหารผลงาน
ระดับหน่วยงาน ได้อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2564 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร และได้น าหลักเกณฑ์ฯ เสนอ ก.ก. และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบแล้ว                         
ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ก าหหนดองค์ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่   
องค์ประกอบที่ 1 (เฉพาะส านัก/ส่วนราชการในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร) ประสิทธิภาพใน

การด าเนินงาน ภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Function Base) 
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพของการด าเนินงานภารกิจตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ 

(Agenda Base) 
องค์ประกอบท่ี 3 (เฉพาะส านักงานเขต) ประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามภารกิจเชิงพ้ืนที่เขต/               

กลุ่มเขต (Area Base) 
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ

ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เ พ่ือน าไปสู่               
ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) 

องค์ประกอบท่ี 5 ศักยภาพในการด าเนินการของหน่วยงาน (Potential Base) 

2. การแบ่งกลุ่มหน่วยงานที่ขอรับการประเมิน  
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม และก าหนดองค์ประกอบในการประเมิน ดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1 หน่วยงานระดับส านัก/ส านักงาน/ส่วนราชการในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร ประเมิน

ใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่  1, 2, 4 และ 5 
กลุ่มที ่2 กลุ่มส านักงานเขต 50 เขต ประเมินใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2, 3, 4 และ 5 

3. ตัวช้ีวัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มีจ านวนทั้งสิ้น 11 ตัวชี้วัด ประกอบด้วยตัวชี้วัดเจรจาตกลงในองค์ประกอบที่ 1 - 3 จ านวน                   

8 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 4 และ 5 จ านวน 3 ตัวชี้วัด โดยก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดส าหรับประเมิน
กลุ่มหน่วยงานระดับส านัก/ส านักงาน/ส่วนราชการในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร และกลุ่มส านักงานเขต 
จ านวน 8 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้นจากการน าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี                 
พ.ศ. 2564 มาวิเคราะห์ จัดอันดับความส าคัญและก าหนดประเด็นการพัฒนา โดยเน้นเฉพาะตัวชี้วัดที่ส าคัญ
และมีผลกระทบสูงต่อ การบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้น             
ให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน อันจะส่งผลให้ประชาชน
ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพต่อไป 

          4. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ      
4.1 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลน าความเชื่อมโยงของมิติการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. 2563 แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี พ.ศ. 2556 – 2575 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 พ.ศ. 2561 – 2565 และนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
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มาบูรณาการกันในทุกด้านและทุกมิติเพ่ือก าหนดเป็นประเด็นหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และก าหนดกรอบ
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ เพ่ือประกอบการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับกรุงเทพมหานครประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4.2 หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร จัดท าแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามกรอบที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ก าหนด เพ่ือประกอบการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

4.3 คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามกลุ่มภารกิจ พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด                
ค่าเป้าหมายกลาง เกณฑ์การให้คะแนน และน้ าหนักคะแนนของตัวชี้วัดเจรจาตกลงของหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ 
ในองค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 และองค์ประกอบที่ 3 ตามกรอบตัวชี้วัดที่คณะกรรมการประเมินผล              
การปฏิบัติราชการประจ าปีฯ ก าหนด เพ่ือประกอบการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/             
ส่วนราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4.4 จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ เป็น 2 ระดับ คือ 
1) ระดับกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานครจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการกับ                

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
2) ระดับหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานและส่วนราชการฯ และรองปลัดกรุงเทพมหานคร                 

ที่ก ากับดูแลในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการกับปลัดกรุงเทพมหานคร 
4.5 หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ด าเนินการตามค ารับรองฯ ที่ได้จัดท าไว้ให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด 
4.6 กรณีหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ไม่อาจปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการได้ด้วย

เหตุผลต่าง ๆ หน่วยงานสามารถขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และ
น้ าหนักความส าคัญของตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการได้ โดยต้องได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการอุทธรณ์การปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 

4.7 หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลฯ  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล               
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ ของหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ 

4.8 คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 6 คณะ ซึ่ งแต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ                             
ในคณะกรรมการประเมินผลฯ ที่ประธานกรรมการประเมินผลฯ มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ                            
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้แทน ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลหรือผู้แทน 
หัวหน้าส านักงาน ก.ก. หรือผู้แทน เป็นรองประธานกรรมการ เจ้าหน้าที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล และ
ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ก.ก. เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ออกตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ หน่วยงาน  จ านวน 1 ครั้ง ในช่วงระยะ                  
สิ้นปีงบประมาณ 
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4.9 หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินฯ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละ

หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ และส่งผลการประเมินให้ส านักงาน ก.ก. เพ่ือประมวลผลและน าเสนอคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีฯ พิจารณา 

4.10 ส านักงาน ก.ก. จะเวียนแจ้งผลคะแนนการประเมินที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีฯ ให้หน่วยงานทราบในเบื้องต้น เพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบ ยืนยัน               
ผลคะแนน และขอทบทวนผลคะแนนการประเมินในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อผิดพลาดที่เกิดจากการ               
ให้คะแนน หรือการค านวณคะแนน ก่อนน าผลคะแนนเสนอ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร 
และการประเมินพิจารณา 

4.11 ส านักงาน ก.ก. น าผลประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ ของหน่วยงาน/ส่วนราชการ
เสนอ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมิน พิจารณาฯ และน าเสนอผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และ ก.ก. เพ่ือรับทราบผลการประเมิน 

4.12 กรุงเทพมหานครน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล เช่น การพัฒนา หรือการจัดสรรสิ่งจูงใจ ซึ่งอาจเป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินให้แก่หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ 
ตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครก าหนด 
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 ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการ
เจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามกลุ่ม
ภารกิจ พิจารณาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายกลาง เกณฑ์การใหค้ะแนน และ
น้ าหนักคะแนนของตัวช้ีวัดเจรจาตกลงใน
องค์ประกอบท่ี1,2,3 ตามกรอบตวัช้ีวัดที่

คณะกรรมการประเมินผลฯ ก าหนด 

หน่วยงานจัดท า
ค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ

ประจ าปี  
ส่งใหส้ านักงาน 

ก.ก. 

หน่วยงานปฏิบัติ
ราชการให้บบรรลุ
เป้าหมายตาม 

ค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 

 
หน่วยงาน 
ขอทบทวน
คะแนน   

การประเมิน 
กรณ ี

มีข้อผิดพลาด 

คณะกรรมการ
ประเมินผล                 

การปฏิบัตริาชการ
ของหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

พิจารณาผล                  
การประเมิน 

 

อ.ก.ก. วิสามัญ
เกี่ยวกับ 

การสรรหา 
พัฒนาบุคลากร 
และการประเมิน

พิจารณาผล 
การประเมิน 

ส านักงาน ก.ก. 
น าผล 

การประเมิน 
เสนอ ก.ก. และ         

ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

เพื่อทราบ 

กรุงเทพมหานคร 
       น าผล 

การประเมิน 
ไปใช้ประกอบการ
พิจารณาด้านการ
บริหารทรัพยากร

บุคคล 

หน่วยงาน 
เจ้าของตัวช้ีวัด

ติดตาม
ความก้าวหน้าของ

ผลการปฏิบตัิ
ราชการ 

ตามแนวทางที่
ก าหนด 

หน่วยงานจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานเพื่อประกอบการ
พิจารณาประเมินผลและ

จัดท ารายงานผล 
การปฏิบัตริาชการฯ  

ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
ส่งใหส้ านักงาน ก.ก. 

คณะกรรมการตรวจติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร แต่ละคณะ 
ออกตรวจติดตามประเมินผลฯ  
ณ หน่วยงานผูร้ับการประเมิน  

(สิ้นปีงบประมาณ) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัดส่งผล
คะแนนการ
ประเมินให้

ส านักงาน ก.ก. 
วิเคราะห์และ
ประมวลผล 

หน่วยงานส่งค าขออุทธรณ์การปฏบิัติ
ราชการให้ส านักงาน ก.ก. เพื่อน าเสนอ

คณะกรรมการอุทธรณ์การปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานสังกัด

กรุงเทพมหานครพิจารณา ในกรณีที่
หน่วยงานไมส่ามารปฏิบตัิราชการตาม
ค ารับรองการปฏิบัตริาชการที่ให้ไว้ได้ 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด 
สรุปผลคะแนน 
การประเมิน  
และส่งให้

หน่วยงานผู้รับการ
ประเมินตรวจสอบ 
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 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 การเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ก่อนการจัดท าแผนปฏิบัติ ราชการของหน่วยงาน หน่วยงานจะต้องน าตัวชี้ วัด ที่จะขอรับ 

การประเมินในองค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร
(Function Base) องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพของการด าเนินงานภารกิจตามนโยบายผู้บริหารหรือ    
ภารกิจพิเศษ (Agenda Base) และองค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามภารกิจเชิงพ้ืนที่เขต/
กลุ่มเขต (Area Base) ตามกรอบตัวชี้วัดเจรจาที่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีฯ ก าหนด 
เสนอคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครตามกลุ่มภารกิจ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายกลาง
เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนักความส าคัญของตัวชี้วัด และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อตกลงส าหรับ            
การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับของหน่วยงาน/ส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564             
ในองค์ประกอบที่ 1, 2 และ 3 ซึ่งคณะกรรมการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครตามกลุ่มภารกิจ จะมีจ านวน 6 คณะ แต่ละคณะประกอบด้วย รองปลัด
กรุงเทพมหานคร (หัวหน้ากลุ่มภารกิจ) เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครหรือ
ผู้แทน หัวหน้าส านักงาน ก.ก. หรือผู้แทน ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลที่ผู้อ านวยการส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลมอบหมาย หรือผู้แทน ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย                 
ประธานกรรมการตรวจติดตามประเมินผล และ ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 

 การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร ด าเนินการดังนี้ 
1. ส านักงาน ก.ก. จัดท าค ารับรองฯ ระดับกรุงเทพมหานคร น าเสนอปลัดกรุงเทพมหานครและ                

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามค ารับรองฯ 
2. หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ศึกษารายละเอียดการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี               

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เงื่อนไขของตัวชี้วัดต่าง ๆ เพ่ื อประกอบการจัดท าค ารับรอง                 
ระดับหน่วยงาน 

3. การจัดท าค ารับรองฯ ระดับหน่วยงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด 
ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร ลงนามค ารับรองฯ และส่งให้ส านักงาน ก.ก. ภายในระยะเวลาที่ก าหนด                   
เพ่ือรวบรวมน าเสนอรองปลัดกรุงเทพมหานครที่ก ากับดูแลในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจลงนามก่อนน าเสนอ 
ปลัดกรุงเทพมหานครลงนามค ารับรองฯ ตามล าดับ 

 4. หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ชี้แจงท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงาน เกี่ยวกับแนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
และผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุเป้าหมายตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ 
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 การอุทธรณ์การปฏิบัติราชการ 

กรณีหน่วยงานไม่อาจปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่ได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการไว้ได้ด้วย     
เหตุผลต่าง ๆ หน่วยงานสามารถขออุทธรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเ อียดตัวชี้ วัด  ค่ า เป้าหมาย               
เกณฑ์การให้คะแนน และน้ าหนักคะแนนของตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ ได้ โดยให้หน่วยงานส่งค าขออุทธรณ์     
การปฏิบัติราชการมาที่ส านักงาน ก.ก. เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการอุทธรณ์การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีปลัดกรุงเทพมหานคร หรือรองปลัดกรุงเทพมหานครที่ปลัดกรุงเทพมหานคร
มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ทั้ง 6 คณะ                 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส านักงาน ก.ก. ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่กองพัฒนาระบบราชการ
กรุงเทพมหานคร ส านักงาน ก.ก. เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยส านักงาน ก.ก. จะเปิดรับค าขอ
อุทธรณ์การปฏิบัติราชการจากหน่วยงานปีละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 หรือตามที่คณะกรรมการ
อุทธรณ์การปฏิบัติราชการฯ ก าหนด   

 การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการ 

          1. หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฎิบัติราชการ                  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ส่งให้หน่วยงาน                      
ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดและคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน
สังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ  

2. หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม ครบถ้วน 
และชัดเจน เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติราชการในแต่ละตัวชี้วัดในช่วงเวลาต่าง ๆ                       
เพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีฯ           

 การตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฎิบัติราชการ 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร                  
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 6 คณะ ซึ่งแต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ                        
ในคณะกรรมการประเมินผลฯ ที่ประธานกรรมการประเมินผลฯ มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ                   
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้แทน ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลหรือผู้แทน 
หัวหน้าส านักงาน ก.ก. หรือผู้แทน เป็นรองประธานกรรมการ เจ้าหน้าที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล และ
ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ก.ก. เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ออกตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ หน่วยงานในช่วงระยะสิ้นปีงบประมาณ จ านวน 
1 ครั้ง ตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงถึง
ความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติราชการในแต่ละตัวชี้วัด พร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพ่ิมเติม                
ได้ตลอดเวลา 
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คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ แต่ละคณะ สรุปผลคะแนนการประเมิน

และจัดท ารายงานผลการตรวจติดตามฯ ของหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ที่รับผิดชอบ (รายคณะ) ส่งให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตรวจสอบและรวบรวมผลคะแนน และจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจติดตาม (รายตัวชี้วัด) 
ส่งให้ส านักงาน ก.ก. เพ่ือวิเคราะห์และประมวลผลคะแนนและสรุปรายงานผลการตรวจติดตามฯ น าเสนอ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีฯ พิจารณา 
         

 การขอทบทวนผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ส านักงาน ก.ก. จะเวียนแจ้งผลคะแนนการประเมินที่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้หน่วยงานรับทราบในเบื้องต้น
ก่อนน าเสนอ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมิน พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เพ่ือให้หน่วยงานได้ตรวจสอบและยืนยันผลการประเมิน และเปิดโอกาสให้หน่วยงานเสนอขอทบทวน                  
ผลคะแนนการประเมินในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่า มีข้อผิดพลาดที่เกิดจากการให้คะแนนหรือการค านวณ
คะแนนมาที่ส านักงาน ก.ก. และหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดในคราวเดียวกัน ซึ่งส านักงาน ก.ก. จะเป็น               
ผู้ประสานแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่มีการขอทบทวนผลคะแนนพิจารณาในเบื้องต้น และน าเสนอ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีฯ พิจารณาก่อนน าผลคะแนนการประเมินเสนอ อ.ก.ก. 
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 การค านวณคะแนน 
การค านวณผลคะแนนของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนดให้น้ าหนักคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดในทุกองค์ประกอบมีค่ารวมกัน 
เท่ากับ 100 คะแนน และให้ผลคะแนนมีทศนิยม 3 ต าแหน่งโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด  ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดค่าเป้าหมาย
กลางของตัวชี้วัดที่หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ไว้ในระดับ 3 ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 
จะได้คะแนนต่ ากว่าระดับ 3 ส่วนคะแนนในระดับ 4 และ 5 เป็นคะแนนของการด าเนินการที่สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่ง
มีความท้าทายเพ่ือกระตุ้นและยกระดับผลการปฏิบัติราชการให้ดียิ่งขึ้น และในกรณีที่หน่วยงานที่มีผลการ
ด าเนินงานของตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับ 1 จะได้คะแนนเท่ากับค่าเป้าหมายในระดับที่ 1 

 การก าหนดคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด  การก าหนดคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ก าหนดคะแนนเต็มเท่ากับ 
100 คะแนน ในกรณีที่หน่วยการวัดในแต่ละตัวชี้วัดมีความแตกต่างกัน เช่น “ร้อยละ…” “คะแนน...” หรือ 
“ระดับ...” เป็นต้น แต่เมื่อมีผลการวัดตามหน่วยวัดนั้น ๆ แล้ว จะต้องน าผลการวัดที่ได้นั้นมาแปลงเป็นระดับ
คะแนนของค่าเป้าหมาย ดังนี้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าคะแนน 
ระดับ 5                    100 คะแนน 
ระดับ 4 90 คะแนน 
ระดับ 3 80 คะแนน 
ระดับ 2 70 คะแนน 
ระดับ 1 60 คะแนน 

ตัวอย่างเช่น  
ตัวชี้วัดที่ 5.1 ความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 
หน่วยวัด ร้อยละ 
เกณฑ์ในการให้
คะแนน 

ช่วงการปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 ระดับคะแนน  
ระดับค่าเป้าหมาย ระดับ 1 

(60 คะแนน) 
ระดับ 2 

(70 คะแนน) 
ระดับ 3 

(80 คะแนน) 
ระดับ 4 

(90 คะแนน) 
ระดับ 5 

(100 คะแนน) 
ความส าเร็จของการเบิกจา่ยงบประมาณในภาพรวม 58 68 78 88 98 

ผลการด าเนินการ หน่วยงาน A ได้คะแนนความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 83.457 
วิธีการคิดผล 
การด าเนินการ
ให้เป็นคะแนน 

โดยมีวิธีค านวณคะแนน ดังนี ้
1. ผลการด าเนินการ หน่วยงาน A ได้คะแนนความส าเร็จของการเบกิจ่ายงบประมาณในภาพรวม  

= ร้อยละ 83.457 
2. ค่าเป้าหมายในระดับค่าเป้าหมายที่ด าเนินการได้ คะแนนความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ในภาพรวม ของหนว่ยงาน A เทา่กับ ร้อยละ 83.457 อยู่ในระดับ 3  ดังนั้น ค่าเป้าหมาย 
ในระดับที่ด าเนินการได้ = 78 

3. ค่าคะแนนของระดับค่าเป้าหมายที่ด าเนินการได้ อยู่ในระดับ 3  ดังนั้น ค่าคะแนนของระดับ 
ที่ด าเนินการได้ = 80 คะแนน 

4. ค่าคะแนนที่ได้ 
 

ดังนั้น ตัวชี้วัดความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน A  

มีค่าคะแนนทีไ่ด้ เท่ากับ 
80

78
 x 83.457 = 85.597 คะแนน 

ค่าคะแนนของระดับค่าเป้าหมายที่ด าเนินการได้

ค่าเป้าหมายในระดับค่าเป้าหมายที่ด าเนินการได้
 × ผลการด าเนินการ 
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 การสรุปผลคะแนนการประเมินของแต่ละหน่วยงาน  มีข้ันตอน ดังนี้ 
1. หน่วยงานได้รับการประเมินในทุกตัวชี้วัดจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดแล้ว หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจะส่งคะแนนผลการประเมินตามหน่วยวัดของแต่ละตัวชี้วัด (คะแนนดิบ) ที่รับผิดชอบให้
ส านักงาน ก.ก. เช่น ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบตัวชี้วัด “ความส าเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวม” ก็จะส่งคะแนนเป็น “ร้อยละ” มายังส านักงาน ก.ก. 

2. ส านักงาน ก.ก .  จะน าคะแนนดิบที่ ได้ รั บจากหน่ วยงานผู้ รั บผิดชอบตัวชี้ วั ดต่ า ง  ๆ                        
มาค านวณหาค่าคะแนนที่ได้ในแต่ละตัวชี้วัดตามวิธีการค านวณข้างต้น และค านวณหาค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักของ
แต่ละตัวชี้วัด และน าค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักมาบวกรวมกันทุกตัวชี้วัด ซึ่งเป็นคะแนนสรุปสุดท้ายโดยมี                
สูตรการค านวณ ดังนี้ 

ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
 
                          
 

ตัวอย่างเช่น 
โดยที่    น้ าหนักของตัวชี้วัด คือ ร้อยละ 10  และค่าคะแนนที่ได้ คือ 85.597  

 ดังนั้น ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก =  10
100 × 85 597 = 8.560 

 เกณฑ์การประเมินผลในภาพรวม 5 ระดับ 
ผลคะแนนในภาพรวมทุกตัวชี้วัด ก าหนดเป็น 5 ระดับ ซึ่งหากสรุปคะแนนภาพรวมครบทุก

ตัวชี้วัดในทุกองค์ประกอบก็จะต้องมีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ระดับมาตรฐานขั้นต้น ระดับ
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ และระดับคุณภาพสูง 

โดยความหมายของระดับคะแนนการประเมินในแต่ละระดับ เป็นดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อตัวชี้วดั 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินการ 
1 

(60 คะแนน) 
2 

(70 คะแนน) 
3 

(80 คะแนน) 
4 

(90 คะแนน) 
5 

(100 คะแนน) 
ผลการ

ด าเนินการ 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 

ความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ในภาพรวม 

ร้อย
ละ 

10 58 68 
 

78 
 

88 
 

98 83.457 85.597 8.560 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

ระดับคณุภาพสูง   มีผลการด าเนินการอยู่ระหว่าง 90.000 - 100 
ระดับคณุภาพ   มีผลการด าเนินการอยู่ระหว่าง 80.000 – 89.999 
ระดับมาตรฐาน   มีผลการด าเนินการอยู่ระหว่าง 70.000 – 79.999 

ระดับมาตรฐานขั้นต้น   มีผลการด าเนินการอยู่ระหว่าง 60.000 – 69.999 
ระดับต้องปรับปรุง   มีผลการด าเนินการต่ ากว่า 60.000 

น้ าหนักของตัวช้ีวัด

100
 × ค่าคะแนนที่ได้ 
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 ตัวอย่างการค านวณคะแนนผลการประเมินในภาพรวมทั้งหมด 
 

ตัวอย่าง     ส านักงาน A  มีผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ปรากฏดังนี้ 
   สรุปผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของส านักงาน A 
(หน่วยงานในระดับส านัก ส านักงานและส่วนราชการในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

รับการประเมินในองค์ประกอบที่ 1, 2, 4 และ 5) 

องค์ประกอบ ชื่อตัวชี้วดั 
หน่วย 
วัด 

น้ าหนัก
(ร้อย
ละ) 

ค่าเป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินการ 

1 
(60 

คะแนน) 

2 
(70 

คะแนน) 

3 
(80 

คะแนน) 

4 
(90 

คะแนน) 

5 
(100 

คะแนน) 

ผลการ
ด าเนิน 
การ 

ค่า
คะแนน 

ท่ีได้ 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

องค์ประกอบที่ 1
ประสิทธภิาพในการ
ด าเนนิงาน ภารกิจ
หลักตามยุทธศาสตร์
กรุงเทพมหานคร 
(Function Base) 

ความส าเร็จของการด าเนนิงาน
ภารกจิหลักตามยุทธศาสตร์
กรุงเทพมหานคร 

ร้อย 
ละ 

50         

1.1  30 29 32 35 38 41 37.000 84.571 25.371 
1.2  10 60 70 80 90 100 98.000 98.000 9.800 
1.3  10 45 50 55 60 65 52.450 73.430 7.343 

ผลการด าเนินการในองค์ประกอบที่ 1 42.514 
องค์ประกอบที่ 2  
ประสิทธภิาพของการ
ด าเนนิงานภารกจิตาม
นโยบายผู้บริหารหรือ
ภารกจิพิเศษ  
(Agenda Base) 

ความส าเร็จของการด าเนนิงาน
ภารกจิตามนโยบายผู้บริหาร
หรือภารกิจพเิศษ 

ร้อย 
ละ 

20         

1.1  10 12 14 16 18 20 18.952 94.760 9.476 
1.2  10 60 70 80 90 100 100.000 100.000 10.000 

ผลการด าเนินการในองค์ประกอบที่ 2 19.476 
องค์ประกอบที่ 3
ประสิทธภิาพของการ
ด าเนนิงานตามภารกิจ
เชิงพื้นที่เขต/กลุ่มเขต 
(Area Base) 

- ไม่ประเมินองค์ประกอบนี้ - 

องค์ประกอบที่ 4  
ประสิทธภิาพในการ
บริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมใน
การบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล และ
การให้บริการประชาชน
หรือหน่วยงานของรฐั 
เพื่อน าไปสู่ระบบ
ราชการ 4.0  
(Innovation Base) 

ความส าเร็จในการเสนอ
นวัตกรรม เพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน
ของหนว่ยงาน 

ร้อย 
ละ 

10         

การพัฒนานวัตกรรมเพือ่เพิ่ม
ศักยภาพการการปฏิบัติงาน
ของหนว่ยงาน 

 10 60 70 80 90 100 85.000 85.000 8.500 

ผลการด าเนินการในองค์ประกอบที่ 4 8.500 
องค์ประกอบที่ 5  
ศักยภาพในการ
ด าเนนิการของ
หน่วยงาน (Potential 
Base) 

ความส าเร็จในการด าเนนิการ
ตามศักยภาพของหน่วยงาน 

ร้อย 
ละ 

20         

5.1 ความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 

 10 58 68 78 88 98 83.457 85.597 8.560 

5.2 ความส าเร็จในการพฒันา
และจัดเก็บฐานข้อมูลที่มี
ความส าคัญตอ่การปฏิบัติงาน 
หรือการให้บรกิาร 

 10 60 70 80 90 100 100.000 100.000 10.000 

ผลการด าเนินการในองค์ประกอบที่ 5 18.560 

คะแนนผลการประเมิน 89.050 

ระดับผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
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สรุป  ส านักงาน A มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ในระดับ

คุณภาพ และมีผลคะแนน เท่ากับ 89.050 คะแนน [(องค์ประกอบ 1) 42.514 + (องค์ประกอบ 2) 19.476 + 
(องค์ประกอบ 4) 8.500 + (องค์ประกอบ 5) 18.560]  

หมายเหตุ  
 1. ตามตัวอย่างนี้ ส านักงาน  A รับการประเมินในองค์ประกอบที่ 1, 2, 4 และ 5 
 2. กรณีส านัก ส านักงานและส่วนราชการในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานครมีผลการด าเนินงาน
ของตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับ 1 จะได้คะแนนเท่ากับค่าเป้าหมายในระดับที่ 1  เช่น ส านักงาน A               
มีผลการด าเนินการในตัวชี้วัดที่ 4 การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  เท่ากับ
ร้อยละ 58.000 จะได้คะแนนเท่ากับค่าเป้าหมายในระดับที่ 1 คือ ร้อยละ 60 
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ตัวอย่าง     ส านักงานเขต B  มีผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ปรากฏดังนี้ 
   สรุปผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของส านักงานเขต B 
(ส านักงานเขตรับการประเมิน ในองค์ประกอบท่ี 2, 3, 4 และ 5) 

 

องค์ประกอบ ชื่อตัวชี้วดั 
หน่วย 
วัด 

น้ าหนัก
(ร้อย
ละ) 

ค่าเป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินการ 

1 
(60 

คะแนน) 

2 
(70 

คะแนน) 

3 
(80 

คะแนน) 

4 
(90 

คะแนน) 

5 
(100 

คะแนน) 

ผลการ
ด าเนิน 
การ 

ค่า
คะแนน 

ท่ีได้ 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

องค์ประกอบที่ 1
ประสิทธภิาพในการ
ด าเนนิงาน ภารกิจ
หลักตามยุทธศาสตร์
กรุงเทพมหานคร 
(Function Base) 

- ไม่ประเมินองค์ประกอบนี้ - 

องค์ประกอบที่ 2  
ประสิทธภิาพของการ
ด าเนนิงานภารกจิตาม
นโยบายผู้บริหารหรือ
ภารกจิพิเศษ  
(Agenda Base) 

ความส าเร็จของการด าเนนิงาน
ภารกจิตามนโยบายผู้บริหาร
หรือภารกิจพเิศษ 

ร้อย 
ละ 

20         

1.1  10 12 14 16 18 20 18.952 94.760 9.476 
1.2  10 60 70 80 90 100 100.000 100.000 10.000 

ผลการด าเนินการในองค์ประกอบที่ 2 19.476 
องค์ประกอบที่ 3
ประสิทธภิาพของการ
ด าเนนิงานตามภารกิจ
เชิงพื้นที่เขต/กลุ่มเขต 
(Area Base) 

ความส าเร็จของการด าเนนิงาน
ตามภารกิจเชงิพื้นทีเ่ขต/กลุ่มเขต 

ร้อย 
ละ 

50         

3.1  30 29 32 35 38 41 37.000 84.571 25.371 
3.2  10 60 70 80 90 100 98.000 98.000 9.800 
3.3  10 45 50 55 60 65 52.450 73.430 7.343 

ผลการด าเนินการในองค์ประกอบที่ 3 42.514 
องค์ประกอบที่ 4  
ประสิทธภิาพในการ
บริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมใน
การบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล และ
การให้บริการประชาชน
หรือหน่วยงานของรฐั 
เพื่อน าไปสู่ระบบ
ราชการ 4.0 
(Innovation Base) 

ความส าเร็จในการเสนอ
นวัตกรรม เพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน
ของหนว่ยงาน 

ร้อย 
ละ 

10         

การพัฒนานวัตกรรมเพือ่เพิ่ม
ศักยภาพการการปฏิบัติงาน
ของหนว่ยงาน 

 10 60 70 80 90 100 85.000 85.000 8.500 

ผลการด าเนินการในองค์ประกอบที่ 4 8.500 
องค์ประกอบที่ 5  
ศักยภาพในการ
ด าเนนิการของ
หน่วยงาน (Potential 
Base) 

ความส าเร็จในการด าเนนิการ
ตามศักยภาพของหน่วยงาน 

ร้อย 
ละ 

20         

5.1 ความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 

 10 58 68 78 88 98 83.457 85.597 8.560 

5.2 ความส าเร็จในการพฒันา
และจัดเก็บฐานข้อมูลที่มี
ความส าคัญตอ่การปฏิบัติงาน 
หรือการให้บรกิาร 

 10 60 70 80 90 100 100.000 100.000 10.000 

ผลการด าเนินการในองค์ประกอบที่ 5 18.560 

คะแนนผลการประเมิน 89.050 

ระดับผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
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สรุป  ส านักงานเขต B มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ในระดับ
คุณภาพ และมีผลคะแนน เท่ากับ 89.050 คะแนน [(องค์ประกอบ 2) 19.476 + (องค์ประกอบ 3) 42.514 
(องค์ประกอบ 4) 8.500 + (องค์ประกอบ 5) 18.560]  
หมายเหตุ  
 1. ตามตัวอย่างนี้ ส านักงานเขต B รับการประเมินในองค์ประกอบที่ 2, 3, 4 และ 5 
 2. กรณีส านักงานเขตมีผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับ 1 จะได้คะแนน
เท่ากับค่าเป้าหมายในระดับที่ 1  เช่น ส านักงานเขต B มีผลการด าเนินการในตัวชี้วัดที่ 4 การพัฒนานวัตกรรม               
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  เท่ากับร้อยละ 58.000 จะได้คะแนนเท่ากับค่าเป้าหมาย               
ในระดับท่ี 1 คือ ร้อยละ 60 
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 ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ช่วงเวลา กิจกรรม 

มกราคม – กันยายน 2563  ส านักงาน ก.ก.จัดท าร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา 
พัฒนาบุคลากรและการประเมิน พิจารณาอนุมัติ 

สิงหาคม  –  กันยายน  2563 คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด  
ค่าเป้าหมาย และประเด็นอื่นที่เก่ียวข้องของตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 1, 2 และ 3 เพ่ือให้ได้
ข้อตกลงส าหรับการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร  

ภายใน 20 กันยายน 2563 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับ     
การสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมิน 

1 - 30 กันยายน 2563 ส านักงาน ก.ก. จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 และคลิปวีดีโอชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ 

ภายใน 1 ตุลาคม 2563 ส านักงาน ก.ก. เผยแพร่คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2564 และคลิปวีดีโอชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ภายใน 20 พฤศจิกายน 2563 ส านักงาน ก.ก. จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีระดับกรุงเทพมหานคร                
เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม 

1 - 15 ธันวาคม 2563 หน่วยงานส่งค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 (ระดับหน่วยงาน)  
ให้ส านักงาน ก.ก. เพ่ือตรวจสอบก่อนน าเสนอรองปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
และปลัดกรุงเทพมหานครลงนาม 

  ภายใน 30 ธันวาคม 2563 ส านักงาน ก.ก. น าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีระดับหน่วยงาน เสนอรองปลัด
กรุงเทพมหานครหัวหน้ากลุ่มภารกิจ และปลัดกรุงเทพมหานครลงนาม 

มกราคม – กันยายน 2564 หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ ให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทราบตามแนวทางทางที่ก าหนด 

ภายใน 31 สิงหาคม 2564 ส านักงาน ก.ก. เวียนแจ้งแนวทาง/หลักเกณฑ์การอุทธรณ์การปฏิบัติราชการและแนวทาง    
การตรวจติดตามประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงานทราบ และจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ  

1 – 15 กันยายน 2564 หน่วยงานส่งค าขออุทธรณ์การฏิบัติราชการ และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ส านักงาน ก.ก.  

ภายใน 15 - 17 กันยายน 
2564 

คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประชุมซักซ้อมแนวทางการออกตรวจติดตามประเมินผลฯ  

ภายใน 17 กันยายน 2564 ส านักงาน ก.ก. ส่งค าขออุทธรณ์การปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดพิจารณาผลในเบื้องต้น 
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ช่วงเวลา กิจกรรม 

ภายใน 5 ตุลาคม 2564 หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดส่งผลการพิจารณาค าขออุทธรณ์ฯ ในเบื้องต้นให้ส านักงาน ก.ก.  

1 - 11 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 

สังกัดกรุงเทพมหานคร ออกตรวจติดตามประเมินผลฯ ณ หน่วยงานผู้รับการประเมิน 

13 - 15 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลฯ ประชุมสรุปผลการตรวจติดตามประเมินผลฯ 

ภายใน 22 ตุลาคม 2564 ส านักงาน ก.ก. สรุปผลการพิจารณาค าขออุทธรณ์ฯ เสนอคณะกรรมการอุทธรณ์ 

การปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครพิจารณา 

19 - 25 ตุลาคม 2564 หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดสรุปผลการประเมินตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ และแจ้ง 

ให้หน่วยงานผู้รับการประเมินตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งผลคะแนนให้ส านักงาน ก.ก. 

ภายใน 25 ตุลาคม 2564 หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดส่งผลการประเมินของตัวชี้วัดที่รับผิดชอบให้ส านักงาน ก.ก. 

26 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน

2564 

ส านักงาน ก.ก. ประมวลผลและวิเคราะห์ผลการประเมินในภาพรวม และจัดท ารายงานผล   

การตรวจติดตามฯ 

ภายใน 10 พฤศจิกายน 2564 ส านักงาน ก.ก. น าผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ รายงานผลการตรวจติดตามฯ         

และผลการอุทธรณ์การปฏิบัติราชการฯ เสนอคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประจ าปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครพิจารณา 

12 พฤศจิกายน 2564 ส านักงาน ก.ก. เวียนแจ้งผลคะแนนการประเมินที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ

ประเมินผลฯ ให้หน่วยงานผู้ขอรับการประเมินตรวจสอบและยืนยันผลคะแนน และขอทบทวน

ผลคะแนนการประเมินในกรณีท่ีตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อผิดพลาดที่เกิดจากการให้คะแนนหรือ

การค านวณคะแนน 

16 พฤศจิกายน 2564 หน่วยงานผู้ขอรับการประเมินขอทบทวนผลคะแนนการประเมินในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่า 

มีข้อผิดพลาดที่เกิดจากการให้คะแนนหรือการค านวณคะแนนมายังส านักงาน ก.ก.  

18 พฤศจิกายน 2564 หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตรวจสอบผลคะแนนการประเมิน ในกรณีที่มีหน่วยงานขอ

ทบทวนผลคะแนน และส่งผลคะแนนหลังการทบทวนให้ ส านักงาน ก.ก. 

23 พฤศจิกายน 2564 ส านักงาน ก.ก. น าผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการฯ (หลังมีการขอทบทวน)  

เสนอคณะกรรมการประเมินผลฯ พิจารณา 

ภายใน 30 พฤศจิกายน 2564 ส านักงาน ก.ก. น าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ  รายงานผลการตรวจติดตามฯ   และผลการ

อุทธรณ์การปฏิบัติราชการฯ เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับ

การสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมิน พิจารณา 

ภายใน 30 ธันวาคม 2564 ส านักงาน ก.ก. น าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รายงานผลการตรวจติดตามฯ  และผลการ

อุทธรณ์การปฏิบัติราชการฯ เสนอ ก.ก. เพื่อทราบ 

หมายเหตุ ช่วงเวลาด าเนินการอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 (เฉพาะส านัก/ส่วนราชการ 
ในสังกัดส านกัปลัดกรุงเทพมหานคร) 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ภารกิจหลัก 
ตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
(Function Base) 

ความส าเร็จของการด าเนินงานภารกิจหลักตาม
ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
(ตามตัวช้ีวัดเจรจาตกลง 3 ตัวช้ีวัด) 

50 สยป. 

1.1 (  ) 

1.2 (  ) 

1.3 (  ) 

องค์ประกอบท่ี 2  
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานภารกิจ 
ตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ  
(Agenda Base) 

ความส าเร็จของการด าเนินงานภารกิจตามนโยบาย
ผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ 
(ตามตัวช้ีวัดเจรจาตกลง 2 ตัวช้ีวัด) 

20 สยป. 

2.1 (  ) 

2.2 (  ) 

องค์ประกอบท่ี 3 (เฉพาะส านักงานเขต) 
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามภารกจิ 
เชิงพื้นที่เขต/กลุ่มเขต (Area Base) 

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามภารกิจเชิงพื้นที่เขต/
กลุ่มเขต(ตามตัวช้ีวัดเจรจาตกลง 3 ตัวช้ีวัด) 

50 สยป. 

3.1 (  ) 

3.2 (  ) 

3.3 (  ) 

องค์ประกอบท่ี 4  
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและพัฒนา
นวัตกรรมในการบริหารจดัการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบคุคล และการให้บริการ
ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อน าไปสู่ระบบ
ราชการ 4.0 (Innovation Base) 

ความส าเร็จในการเสนอนวัตกรรม  
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
(จ านวน 1 ตัวช้ีวัด) 

10 สกก. 

 (10) 

องค์ประกอบท่ี 5  
ศักยภาพในการด าเนินการของหนว่ยงาน 
(Potential Base) 

ความส าเร็จในการด าเนินการตามศักยภาพของหน่วยงาน 
(จ านวน 2 ตัวช้ีวัด) 

20  

5.1 ความส าเรจ็ของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (10) สงม. 

5.2 ความส าเรจ็ในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมลูที่มี
ความส าคญัต่อการปฏิบัติงาน หรอืการให้บริการ 

(10) สยป. 

รวมท้ังหมด ร้อยละ 100 

หมายเหตุ แบ่งกลุ่มหน่วยงานท่ีขอรับการประเมินเป็น 2 กลุ่ม และก าหนดองค์ประกอบในการประเมนิ ดังนี้ 
1) กลุ่มหน่วยงานระดับส านัก/ส่วนราชการในสังกัดส านักปลดักรุงเทพมหานคร ประเมินใน  

4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1, 2, 4 และ 5 
2) กลุ่มส านักงานเขต 50 เขต ประเมินใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 2, 3, 4 และ 5 
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ค าอธิบายตัวชี้วัดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
น้ าหนัก : ร้อยละ 50 
หน่วยงานที่รับการประเมิน :  หน่วยงานระดับส านัก ส านักงานและส่วนราชการในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
ค าอธิบาย 
 ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครหมายถึงภารกิจหลักของหน่วยงานที่มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนเป้าหมายเป้าประสงค์การพัฒนารวมทั้งตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกรุงเทพมหานคร  

แนวทางการประเมินผล 
 การประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่ว ยงานเป็น             
การประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจที่หน่วยงานแปลงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกรุงเทพมหานครไปสู่
การปฏิบัติด้วยการเชื่อมโยงเป้าหมาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ 
มาก าหนดสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานโดยเมื่อด าเนินการเสร็จแล้ว ต้องสามารถ
แสดงให้เห็นผลของการด าเนินงานดังกล่าวนั้นสนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร              
ไปสู่ทิศทางที่ก าหนดและสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่จะน ามาวัดความส าเร็จของ                 
การด าเนินงานต้องเป็นตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลเสนอและ
คณะกรรมการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้ให้                
ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วโดยมีจ านวนตัวชี้วัดหน่วยงานละ 3 ตัวชี้วัด  

ทั้งนี้ คณะกรรมการอ านวยการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครได้ก าหนดประเด็นในการพัฒนาเมืองเป็นกรอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และจัดท าตัวชี้วัดเจรจาตกลงประจ าปี 2564 จ านวน 6 ประเด็น ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจเมือง ด้านการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เมือง ด้านการจราจร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการบริหารจัดการ 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจะด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานโดยใช้ข้อมูลผลงานด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด
จากระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) และ BMA Monitor Application 

หน่วยงานจึงต้องรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานผ่านระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans)ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน อย่างสม่ าเสมอตามรอบระยะเวลา               
ที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลก าหนด 
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วิธีค านวณและเกณฑ์การให้คะแนน 
 การให้คะแนนผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดพิจารณาจากผลส าเร็จของการด าเนินการ            
ตามตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย และน้ าหนักคะแนนที่ได้ผ ่านการเจรจาตกลงกับคณะกรรมการเจรจาตกลง                  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้ให้               
ความเห็นชอบแล้ว โดยวิธีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน จ าแนกเป็น                  
3ข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดน้ าหนักคะแนนรายตัวชี้วัด 
 องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
ก าหนดจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด น้ าหนักคะแนนรวม ร้อยละ 50 หน่วยงานต้องก าหนดน้ าหนักคะแนน
ของตัวชี้วัด และน าเสนอคณะกรรมการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณาส าหรับการก าหนดน้ าหนักคะแนนตัวชี้วัดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะความยาก - ง่าย
ผลกระทบต่อประชาชน เช่น ตัวชี้วัดที่มีผลกระทบต่อประชาชนสูงแสดงว่าเป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญสูง                
การก าหนดน้ าหนักคะแนนควรจะให้คะแนนมากกว่าตัวชี้วัดที่ผลกระทบต่อประชาชนต่ า 
 ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การวัดผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
 การก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดเป็น 3 กรณี ดังนี้ 
 กรณีที่ 1 ตัวชี้วัดที่เคยมีด าเนินการมาแล้วให้น าผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง             
มาก าหนดเป็นค่ากลาง (Base line) โดยสามารถก าหนดค่ากลาง ดังนี้  
  (1) กรณีผลงานย้อนหลัง 3 ปี มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนให้ใช้ตัวเลขที่มีค่าสูงสุดเป็นค่ากลาง  
  (2) กรณีผลงานย้อนหลัง 3 ปี มีแนวโน้มลดลงให้ใช้ตัวเลขที่มีค่าต่ าสุดเป็นค่ากลาง  
  (3) กรณีผลงานย้อนหลัง 3 ปี มีความผกผันไม่ทราบแน่นอนว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นหรือ               
มีแนวโน้มลดลงให้ใช้ค่าเฉลี่ยเป็นค่ากลาง 
 กรณีท่ี 2 ก าหนดค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
 กรณีที่ 3 ก าหนดค่าเป้าหมายเป็นเกณฑ์สมบูรณ์  หมายถึง การก าหนดค่าเป้าหมายเป็น           
ร้อยละ 100 หรือก าหนดค่าเป้าหมายที่เป็นการด าเนินการทั้งหมดไม่สามารถเพ่ิมเป้าหมายการด าเนินการได้อีก
หรือด าเนินการเต็มตามศักยภาพทั้งหมดท่ีจะสามารถด าเนินการได้ 

เกณฑ์การวัดผลการด าเนินงาน หมายถึง การก าหนดการวัดระดับความส าเร็จของแต่ละตัวชี้วัดซึ่งแบ่งเป็นระดับ
ความส าเร็จ 5 ระดับ รายละเอียดตามตาราง 

 

ระดับความส าเร็จ เกณฑ์ร้อยละความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน คะแนนทีจ่ะได้รับ 

5    

4    

3    

2    

1    
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เกณฑ์ร้อยละความส าเร็จ หมายถึง ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดแต่ละระดับ 
ผลการด าเนินงาน หมายถึง ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้แต่ละระดับ 
คะแนนที่จะได้รับ หมายถึง คะแนนที่จะได้รับตามน้ าหนักคะแนนที่ก าหนดไว้แต่ละระดับ 

เกณฑ์คะแนนการประเมิน 

ระดับความส าเร็จ ระดับ 1 
(60 คะแนน) 

ระดับ 2 
(70 คะแนน) 

ระดับ 3 
(80 คะแนน) 

ระดับ 4 
(90 คะแนน) 

ระดับ 5 
(100 คะแนน) 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานภารกิจหลัก
ตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร (รายตัวชี้วัด) 

     

* กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับ 1 จะได้คะแนนเท่ากับค่าเป้าหมายระดับ 1  

ขั้นตอนที่  3 การประเมินผลการด าเนินงาน 
 องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร ก าหนดจ านวน
ตัวชี้วัดทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด น้ าหนักคะแนนรวม ร้อยละ 50 ณ สิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน 2564) น าคะแนน
ที่ได้รับของแต่ละตัวชี้วัดมารวมกัน จะได้เป็นคะแนนรวมในองค์ประกอบท่ี 1 

วิธีค านวณ : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
 
 

การด าเนินการ(หน่วยงานผู้รับการประเมิน) 
1. หน่วยงานต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานตามแนวทางที่ส านักยุทธศาสตร์และ

ประเมินผลก าหนด โดยให้สอดคล้อง เชื่อมโยง สนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2564 ที่อยู่ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานเหมาะสมกับสถานการณ์และ 
มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  

2. หน่วยงานต้องมีการบริหารจัดการที่จะท าให้การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงานประสบความส าเร็จ 

3. หน่วยงานต้องมีกระบวนการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยให้หน่วยงาน ผู้บริหาร รับทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค            
ในการด าเนินงานสามารถน าข้อมูลมาปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที  
ซึ ่งระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วนและ                 
เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบผ่าน BMA Monitor Application 

4. หน่วยงานต้องมีการรายงานความคืบหน้าของโครงการ/กิจกรรมทุกรายการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงานเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans)                 
เป็นประจ าทุกเดือน 

คะแนนที่จะได้รับ = น้ าหนักคะแนน  X ค่าคะแนนที่ได้ 
                               100 

ค่าเป้าหมายเป็นไปตามมติคณะกรรมการเจรจาตกลงฯ ก าหนด 
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5. หน่วยงานต้องมีการรายงานความคืบหน้าของตัวชี้วัดทุกรายการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงานเข้าสู่ ระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans)                     
เป็นรายไตรมาส 

6. การรายงานผลการด าเนินของโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดหน่วยงานจะต้องระบุรายละเอียด              
ผลการด าเนินงานให้ชัดเจนโดยต้องบอกให้ทราบถึงว่าใครท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ และอย่างไร 

7. กรณีระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) ขัดข้องไม่สามารถ             
เข้ารายงานความก้าวหน้าและผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมได้ ขอให้หน่วยงาน                    
ผู้รับการประเมินด าเนินการดังนี้ 

7.1 ประสานเจ้าหน้าที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลทราบทันทีเพ่ือให้ผู้รับการประเมินและ               
ผู้ประเมินรับทราบข้อมูลและมีหลักฐานที่ตรงกัน 

7.2 คัดลอกหน้าจอช่วงที่ระบบขัดข้องเพ่ือเป็นหลักฐานและท าหนังสือรายงานผู้บริหารหน่วยงานทราบ
และส าเนาแจ้งส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  

7.3 รายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด โครงการ กิจกรรมของรอบที่มีการขัดข้องทันทีที่ระบบ           
สามารถใช้งานได้ 

8. กรณีเป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่างหน่วยงานที่น ามาเจรจาตกลงฯ หน่วยงานเจ้าภาพหลักมีหน้าที่รวบรวม
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด และสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 

แนวทางการด าเนินการ (หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินผล) 

ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจะด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานโดยใช้ข้อมูลผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดจากระบบการบริหารจัดการ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) และ BMA Monitor Applicationดังนี้ 

1. ตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมทุกรายการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงานที่รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามขั้นตอนของโครงการ/กิจกรรมเข้าสู่ ระบบการบริหาร
จัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans)เป็นประจ าทุกเดือน   

2. ตรวจติดตามประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานและตัวชี้วัดเจรจา    
ตกลงฯ ที่มีการรายงานความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานทุกตัวชี้วัดเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans)อย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส 

3. กรณีหน่วยงานไม่รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมหรือตัวชี้วัดหรือรายงานแล้วแต่
รายละเอียดไม่ชัดเจนส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจะด าเนินการประสานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/
กิจกรรมหรือตัวชี้วัดเพ่ือให้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

4. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานที่รายงานเข้าสู่ ระบบการบริหาร
จัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ถือว่าเป็นข้อมูล                 
ผลด าเนินงานที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงาน 
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เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล 

 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลใช้ข้อมูลผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดจากระบบการบริหาร
จัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) และ BMA Monitor Application ในการประกอบ             
การพิจารณาการประเมินผล โดยหน่วยงานผู้รับการประเมินต้องรายงานข้อมูลอย่างชัดเจนพร้อมทั้งตรวจ
เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบของโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานปลายปีงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินผล   ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
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ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานภารกิจตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ  

น้ าหนัก : ร้อยละ 20 
หน่วยงานที่รับการประเมิน :  ทุกหน่วยงาน  
ค าอธิบาย 

ภารกิจพิเศษของหน่วยงาน หมายถึง ภารกิจที่หน่วยงานด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที ่ของหน่วยงาน โดยมีลักษณะเป็นการริเริ ่มการด าเนินงาน              
ตามภารกิจใหม่ ๆ หรือการพัฒนารูปแบบ วิธีการด าเนินงานในภารกิจเดิมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น ทั้งภารกิจที่หน่วยงานสามารถด าเนินการให้ส าเร็จด้วยศักยภาพของหน่วยงานเองหรือภารกิจที่หน่วยงาน 
ต้องบูรณาการหรือการประสานความร่วมมือในการด าเนินการกับหน่วยงานอื่น โดยภารกิจนั้นจะต้องสอดคล้อง 
กับเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกรุงเทพมหานคร และบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงาน   

ทั้งนี้ คณะกรรมการอ านวยการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
สังกัดกรุงเทพมหานครได้ก าหนดประเด็นในการพัฒนาเมืองส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ และ
จัดท าตัวชี้วัดเจรจาฯ ประจ าปี 2564 จ านวน 6 ประเด็น ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจเมือง ด้านการปรับ               
ภูมิทัศน์เมือง ด้านการจราจร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการบริหารจัดการ  

นโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หมายถึง ภารกิจที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครก าหนดขึ้น
เป็นพิเศษ เพ่ือการแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์คุณค่าต่าง ๆ ให้กับสังคมและมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครน าไปปฏิบัติ โดยภารกิจจะต้องสอดคล้องกับเป้าประสงค์หรือเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปี และบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน  

ทั้งนี้ คณะกรรมการอ านวยการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
สังกัดกรุงเทพมหานครได้ก าหนดประเด็นในการพัฒนาเมือง จ านวน 6 ประเด็น ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจเมือง 
ด้านการปรับภูมิทัศน์เมือง ด้านการจราจร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการบริหารจัดการ และ              
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดก าหนดนโยบายในการพัฒนาเมือง จ านวน 3 ประเด็น  ประกอบด้วย                    
การปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง การจัดการขยะ และการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

แนวทางการประเมินผล 
 การประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินงานตามภารกิจพิเศษของหน่วยงาน หรือภารกิจ
ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่หน่วยงานได้รับ
นโยบายจากผู้บริหาร และได้วิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกรุงเทพมหานคร                  
แล้วแปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการเชื่อมโยงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานรับผิดชอบหรือ
เกี่ยวข้องในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน โดยเมื่อด าเนินการเสร็จแล้วต้องสามารถแสดงให้เห็นผล
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ของการด าเนินงานดังกล่าวสามารถสนับสนุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่       
ทิศทางที่ก าหนดและสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่จะน ามาประเมินความส าเร็จของ                
การด าเนินงานตามภารกิจพิเศษของหน่วยงาน หรือภารกิจตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ต้องเป็น
ตัวชี้วัดที่ผ่าน การเจรจาตกลงร่วมกับคณะกรรมการเจรจาการตกลงประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว โดยมีจ านวนไม่เกินหน่วยงานละ 2 ตัวชี้วัด 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล 

ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจะด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานโดยใช้ข้อมูลผลงานด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด
จากระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) และ BMA Monitor Application 

หน่วยงานจึงต้องรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานผ่านระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน อย่างสม่ าเสมอตามรอบระยะเวลา
ที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลก าหนด 

วิธีค านวณและเกณฑ์การให้คะแนน 
 การให้คะแนนผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดพิจารณาจากผลส าเร็จของการด าเนินการ          
ตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และน้ าหนักคะแนนที่ได้ผ่านการเจรจาตกลงกับคณะกรรมการเจรจาตกลง                
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้ให้
ความเห็นชอบแล้ว โดยวิธีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน จ าแนกเป็น             
3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดน้ าหนักคะแนนรายตัวชี้วัด 
 องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานภารกิจตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ 
ก าหนดจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 20 หน่วยงานต้องก าหนดน้ าหนักคะแนนของ
ตัวชี้วัด และน าเสนอคณะกรรมการเจรจาการตกลงประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณาส าหรับการก าหนดน้ าหนักคะแนนตัวชี้วัดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะความยาก - ง่าย 
ผลกระทบต่อประชาชน เช่น ตัวชี้วัดที่มีผลกระทบต่อประชาชนสูงแสดงว่าเป็นตัวชี้วั ดที่มีความส าคัญสูง                
การก าหนดน้ าหนักคะแนนควรจะให้คะแนนมากกว่าตัวชี้วัดที่ผลกระทบต่อประชาชนต่ า 
 ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การวัดผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
 การก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดเป็น 3 กรณี ดังนี้ 
 กรณีที ่ 1 ตัวชี ้ว ัดที ่เคยมีด า เนินการมาแล้วให้น าผลการด าเนินงานที ่ผ ่านมา 3 ปี
ย้อนหลังมาก าหนดเป็นค่ากลาง (Base line) โดยสามารถก าหนดค่ากลาง ดังนี้ 

(1) กรณีผลงานย้อนหลัง 3 ปี มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนให้ใช้ตัวเลขที่มีค่าสูงสุดเป็นค่ากลาง 
(2) กรณีผลงานย้อนหลัง 3 ปี มีแนวโน้มลดลงให้ใช้ตัวเลขที่มีค่าต่ าสุดเป็นค่ากลาง 
(3) กรณีผลงานย้อนหลัง 3 ปี มีความผกผันไม่ทราบแน่นอนว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นหรือ                  

มีแนวโน้มลดลงให้ใช้ค่าเฉลี่ยเป็นค่ากลาง 
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กรณีท่ี 2 ก าหนดค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร  
 กรณีที่ 3 ก าหนดค่าเป้าหมายเป็นเกณฑ์สมบูรณ์ หมายถึง การก าหนดค่าเป้าหมายเป็น             
ร้อยละ 100 หรือก าหนดค่าเป้าหมายที่เป็นการด าเนินการทั้งหมดไม่สามารถเพ่ิมเป้าหมายการด าเนินการได้อีก
หรือด าเนินการเต็มตามศักยภาพทั้งหมดท่ีจะสามารถด าเนินการได้ 

เกณฑ์การวัดผลการด าเนินงาน หมายถึง การก าหนดการวัดระดับความส าเร็จของแต่ละตัวชี้วัดซึ่งแบ่งเป็นระดับ
ความส าเร็จ 5 ระดับ รายละเอียดตามตาราง 

เกณฑ์ร้อยละความส าเร็จ หมายถึง ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดแต่ละระดับ 
ผลการด าเนินงาน หมายถึง ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้แต่ละระดับ 
คะแนนที่จะได้รับ หมายถึง คะแนนที่จะได้รับตามน้ าหนักคะแนนที่ก าหนดไว้แต่ละระดับ 

เกณฑ์คะแนนการประเมิน 

ระดับความส าเร็จ ระดับ 1 
(60 คะแนน) 

ระดับ 2 
(70 คะแนน) 

ระดับ 3 
(80 คะแนน) 

ระดับ 4 
(90 คะแนน) 

ระดับ 5 
(100 คะแนน) 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานภารกิจ
ตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ (รายตัวชีว้ัด) 

     

* กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับ 1 จะไดค้ะแนนเทา่กับค่าเป้าหมายระดับ 1  

 ขั้นตอนที่  3 การประเมินผลการด าเนินงาน 
 องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานภารกิจตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ 
ก าหนดตัวชี้วัดจ านวนทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด น้ าหนักคะแนนรวม ร้อยละ 20 ณ สิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน 2564) 
น าคะแนนที่ได้รับของแต่ละตัวชี้วัดมารวมกันจะได้เป็นคะแนนรวมในองค์ประกอบที่ 2 

วิธีค านวณ : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานภารกิจตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ 
 

 

 

 

ระดับความส าเร็จ เกณฑ์ร้อยละความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน คะแนนทีจ่ะได้รับ 

5    

4    

3    

2    

1    

คะแนนที่จะได้รับ = น้ าหนักคะแนน  X ค่าคะแนนที่ได้ 
                                100 

ค่าเป้าหมายเป็นไปตามมติคณะกรรมการเจรจาตกลงฯ ก าหนด 
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การด าเนินการ (หน่วยงานผู้รับการประเมิน) 
1. หน่วยงานต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานตามแนวทางที่ส านักยุทธศาสตร์และ

ประเมินผลก าหนด โดยให้สอดคล้อง เชื่อมโยง สนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. 2564 ที่อยู่ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานเหมาะสมกับสถานการณ์
และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  

2. หน่วยงานต้องมีการบริหารจัดการที่จะท าให้การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีข อง
หน่วยงานประสบความส าเร็จ 

3. หน่วยงานต้องมีกระบวนการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยให้หน่วยงาน ผู้บริหาร รับทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค   
ในการด าเนินงานสามารถน าข้อมูลมาปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที  
ซึ่งระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วนและ              
เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบผ่าน BMA Monitor Application 

4. หน่วยงานต้องมีการรายงานความคืบหน้าของโครงการ/กิจกรรมทุกรายการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงานเข้าสู่ ระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans)                   
เป็นประจ าทุกเดือน 

5. หน่วยงานต้องมีการรายงานความคืบหน้าของตัวชี้วัดทุกรายการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงานเข้าสู่ ระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans)                      
เป็นรายไตรมาส 

6. การรายงานผลการด าเนินของโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดหน่วยงานจะต้องระบุรายละเอียดผล
การด าเนินงานให้ชัดเจนโดยต้องบอกให้ทราบถึงว่าใครท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ และอย่างไร 

7. กรณีระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) ขัดข้องไม่สามารถ             
เข้ารายงานความก้าวหน้าและผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมได้ ขอให้หน่วยงาน                    
ผู้รับการประเมินด าเนินการดังนี้ 

7.1 ประสานเจ้าหน้าที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลทราบทันทีเพ่ือให้ผู้รับการประเมินและ             
ผู้ประเมินรับทราบข้อมูลและมีหลักฐานที่ตรงกัน 

7.2 คัดลอกหน้าจอช่วงที่ระบบขัดข้องเพ่ือเป็นหลักฐานและท าหนังสือรายงานผู้บริหารหน่วยงาน
ทราบและส าเนาแจ้งส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลพร้อมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง  

7.3 รายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด โครงการ กิจกรรมของรอบที่มีการขัดข้องทันทีที่ระบบ           
สามารถใช้งานได้ 

8. กรณีเป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่างหน่วยงานที่น ามาเจรจาตกลงฯ หน่วยงานเจ้าภาพหลักมีหน้าที่รวบรวม
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด และสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
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แนวทางการด าเนินการ (หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินผล) 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจะด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานโดยใช้ข้อมูลผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดจากระบบการบริหารจัดการ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) และ BMA Monitor Application ดังนี้ 

1. ตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมทุกรายการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงานที่รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามขั้นตอนของโครงการ/กิจกรรมเข้าสู่ ระบบการบริหาร
จัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) เป็นประจ าทุกเดือน   

2. ตรวจติดตามประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานและตัวชี้วัดเจรจา   
ตกลงฯ ที่มีการรายงานความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานทุกตัวชี้วัดเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) อย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส 

3. กรณีหน่วยงานไม่รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมหรือตัวชี้วัดหรือรายงานแล้วแต่
รายละเอียดไม่ชัดเจนส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจะด าเนินการประสานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/
กิจกรรมหรือตัวชี้วัดเพ่ือให้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

4. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานที่รายงานเข้าสู่ ระบบการบริหาร
จัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ถือว่าเป็นข้อมูลผล
การด าเนินงานที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล 
 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลใช้ข้อมูลผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดจากระบบการบริหารจัดการ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) และ BMA Monitor Application ในการประกอบการพิจาณา
การประเมินผล โดยหน่วยงานผู้รับการประเมินต้องรายงานข้อมูลอย่างชัดเจนพร้อมทั้งตรวจเอกสารและ
หลักฐานที่ใช้ประกอบของโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ปลายปีงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินผล   ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
 โทร 0 2225 7947  
 เบอร์ภายใน 1512 และ 1543 

E –mail ส าหรับรับ/ส่งเอกสาร    bma.evaluate@gmail.com 
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ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามภารกิจเชิงพื้นที่เขต/กลุ่มเขต  
น้ าหนัก : ร้อยละ 50 
หน่วยงานที่รับการประเมิน :  ส านักงานเขต  

ค าอธิบาย  

ภารกิจเชิงพื้นที่เขต/กลุ่มเขต หมายถึง ภารกิจที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร/ผู้บริหารเขต/
กลุ่มเขต ก าหนดขึ้นให้พ้ืนที่เขต/กลุ่มเขตด าเนินการเพ่ือพัฒนา แก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์คุณค่าต่าง ๆ                
ให้กับสังคมในพื้นที่เขต/กลุ่มเขตเป็นการเฉพาะ โดยภารกิจนั้นจะต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีกรุงเทพมหานคร และบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 

แนวทางการประเมินผล 
 การประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินงานตามภารกิจเชิงพ้ืนที่เขต/กลุ่มเขตเป็นการประเมินผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่หน่วยงานได้รับนโยบายจากผู้บริหารเพ่ือพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาให้กับพ้ืนที่เขต/
กลุ่มเขตเป็นการเฉพาะ  และได้วิเคราะห์บริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งเป้าหมายและเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปี แล้วแปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการเชื่อมโยงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
ที่หน่วยงานรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานโดยเมื่อด าเนินการเสร็จแล้ว
ต้องสามารถแสดงให้เห็นผลของการด าเนินงานดังกล่าวสามารถสนับสนุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรุงเทพมหานครไปสู่ทิศทางที่ก าหนดและสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดได้ ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่จะน ามาวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานภารกิจเชิงพ้ืนที่เขต/กลุ่มเขตต้องเป็นตัวชี้วัดที่ผ่านการเจรจาตกลงร่วมกับ
คณะกรรมการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อย
แล้วโดยมีจ านวนตัวชี้วัดส านักงานเขตละ 3 ตัวชี้วัด 

ทั้งนี้ คณะกรรมการอ านวยการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
สังกัดกรุงเทพมหานครได้ก าหนดประเด็นในการพัฒนาเมือง เป็นกรอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
และจัดท าตัวชี้วัดเจรจาตกลงประจ าปี 2564 จ านวน 6 ประเด็น ประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจเมือง ด้านการปรับ             
ภูมิทัศน์เมือง ด้านการจราจร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการบริหารจัดการ 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจะด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานโดยใช้ข้อมูลผลงานด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด
จากระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) และ BMA Monitor Application 

หน่วยงานจึงต้องรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานผ่านระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans)ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน อย่างสม่ าเสมอตามรอบระยะเวลา 
ที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลก าหนด 
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วิธีค านวณและเกณฑ์การให้คะแนน 
 การให้คะแนนผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดพิจารณาจากผลส าเร็จของการด าเนินการ             
ตามตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย และน้ าหนักคะแนนที่ได้ผ ่านการเจรจาตกลงกับคณะกรรมการเจรจาตกลง                
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้ให้                  
ความเห็นชอบแล้วโดยวิธีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน จ าแนกเป็น                 
3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดน้ าหนักคะแนนรายตัวชี้วัด 
 องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจเชิงพ้ืนที่เขต/กลุ่มเขต ก าหนด
ตัวชี้วัดจ านวนทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 50 หน่วยงานต้องก าหนดน้ าหนักคะแนนของตัวชี้วัด
และน าเสนอคณะกรรมการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณาส าหรับการก าหนดน้ าหนักคะแนนตัวชี้วัดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะความยาก - ง่าย
ผลกระทบต่อประชาชน เช่น ตัวชี้วัดที่มีผลกระทบต่อประชาชนสูงแสดงว่าเป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญสูง                 
การก าหนดน้ าหนักคะแนนควรจะให้คะแนนมากกว่าตัวชี้วัดที่ผลกระทบต่อประชาชนต่ า 
 ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การวัดผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
 การก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดเป็น 3 กรณี ดังนี้ 
 กรณีที่ 1 ตัวชี้วัดที่เคยมีด าเนินการมาแล้วให้น าผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง        
มาก าหนดเป็นค่ากลาง(Base line) โดยสามารถก าหนดค่ากลาง ดังนี้ 

(1) กรณีผลงานย้อนหลัง 3 ปี มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนให้ใช้ตัวเลขที่มีค่าสูงสุดเป็นค่ากลาง 
(2) กรณีผลงานย้อนหลัง 3 ปี มีแนวโน้มลดลงให้ใช้ตัวเลขที่มีค่าต่ าสุดเป็นค่ากลาง  
(3) กรณีผลงานย้อนหลัง 3 ปี มีความผกผันไม่ทราบแน่นอนว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นหรือ                    

มีแนวโน้มลดลงให้ใช้ค่าเฉลี่ยเป็นค่ากลาง 
 กรณีท่ี 2 ก าหนดค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
 กรณีที่ 3 ก าหนดค่าเป้าหมายเป็นเกณฑ์สมบูรณ์  หมายถึง การก าหนดค่าเป้าหมายเป็น                     
ร้อยละ 100 หรือก าหนดค่าเป้าหมายที่เป็นการด าเนินการทั้งหมดไม่สามารถเพ่ิมเป้าหมายการด าเนินการได้อีก
หรือด าเนินการเต็มตามศักยภาพทั้งหมดท่ีจะสามารถด าเนินการได้ 

เกณฑ์การวัดผลการด าเนินงาน หมายถึง การก าหนดการวัดระดับความส าเร็จของแต่ละตัวชี้วัดซึ่งแบ่งเป็นระดับ
ความส าเร็จ 5 ระดับ รายละเอียดตามตาราง 

ระดับความส าเร็จ เกณฑ์ร้อยละความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่จะได้รบั 

5    

4    

3    

2    

1    
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เกณฑ์ร้อยละความส าเร็จ หมายถึง ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดแต่ละระดับ 
ผลการด าเนินงาน หมายถึง ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้แต่ละระดับ 
คะแนนที่จะได้รับ หมายถึง คะแนนที่จะได้รับตามน้ าหนักคะแนนที่ก าหนดไว้แต่ละระดับ 

เกณฑ์คะแนนการประเมิน 

ระดับความส าเร็จ ระดับ 1 
(60 คะแนน) 

ระดับ 2 
(70 คะแนน) 

ระดับ 3 
(80 คะแนน) 

ระดับ 4 
(90 คะแนน) 

ระดับ 5 
(100 คะแนน) 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามภารกิจ
เชิงพ้ืนที่เขต/กลุ่มเขต (รายตัวชี้วัด) 

     

* กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับ 1 จะได้คะแนนเท่ากับค่าเป้าหมายระดับ 1  

 ขั้นตอนที่  3 การประเมินผลการด าเนินงาน 
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจเชิงพ้ืนที่เขต/กลุ่มเขต ก าหนด

ตัวชี้วัดจ านวนทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด น้ าหนักคะแนนรวม ร้อยละ 50 ณ สิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน 2564)  
น าคะแนนที่ได้รับของแต่ละตัวชี้วัดมารวมกันจะได้เป็นคะแนนรวมในองค์ประกอบที่ 3 

วิธีค านวณ : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามภารกิจเชิงพ้ืนที่เขต/กลุ่มเขต 
 
 
 
การด าเนินการ(หน่วยงานผู้รับการประเมิน) 

1. หน่วยงานต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานตามแนวทางที่ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลก าหนด โดยให้สอดคล้อง เชื่อมโยง สนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุง เทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2564 ที ่อยู ่ในขอบเขตอ านาจหน้าที ่ของหน่วยงานเหมาะสมกับ
สถานการณ์และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  

2. หน่วยงานต้องมีการบริหารจัดการที่จะท าให้การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงานประสบความส าเร็จ 

3. หน่วยงานต้องมีกระบวนการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยให้หน่วยงาน ผู้บริหาร รับทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค             
ในการด าเนินงานสามารถน าข้อมูลมาปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที       
ซึ ่งระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans)อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วนและ                
เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบผ่านBMA Monitor Application 

4. หน่วยงานต้องมีการรายงานความคืบหน้าของโครงการ/กิจกรรมทุกรายการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงานเข้าสู่ ระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans)                   
เป็นประจ าทุกเดือน 

คะแนนที่จะได้รับ = น้ าหนักคะแนน  X ค่าคะแนนที่ได้ 
                               100 

ค่าเป้าหมายเป็นไปตามมติคณะกรรมการเจรจาตกลงฯ ก าหนด 
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5. หน่วยงานต้องมีการรายงานความคืบหน้าของตัวชี้วัดทุกรายการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงานเข้าสู่ ระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans)                     
เป็นรายไตรมาส 

6. การรายงานผลการด าเนินของโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดหน่วยงานจะต้องระบุรายละเอียด              
ผลการด าเนินงานให้ชัดเจนโดยต้องบอกให้ทราบถึงว่าใครท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ และอย่างไร 

7. กรณีระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) ขัดข้องไม่สามารถ            
เข้ารายงานความก้าวหน้าและผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรมได้ ขอให้หน่วยงาน                     
ผู้รับการประเมินด าเนินการดังนี้ 

7.1 ประสานเจ้าหน้าที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลทราบทันทีเพ่ือให้ผู้รับการประเมินและ             
ผู้ประเมินรับทราบข้อมูลและมีหลักฐานที่ตรงกัน 

7.2 คัดลอกหน้าจอช่วงที่ระบบขัดข้องเพ่ือเป็นหลักฐานและท าหนังสือรายงานผู้บริหารหน่วยงาน
ทราบและส าเนาแจ้งส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลพร้อมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง  

7.3 รายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด โครงการ กิจกรรมของรอบที่มีการขัดข้องทันทีที่ระบบ           
สามารถใช้งานได้ 

8.กรณีเป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่างหน่วยงานที่น ามาเจรจาตกลงฯ หน่วยงานเจ้าภาพหลักมีหน้าที่รวบรวม
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด และสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 

แนวทางการด าเนินการ (หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินผล) 

ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจะด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานโดยใช้ข้อมูลผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดจากระบบการบริหารจัดการ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) และ BMA Monitor Application ดังนี้ 

1. ตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมทุกรายการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงานที่รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามขั้นตอนของโครงการ/กิจกรรมเข้าสู่ ระบบการบริหาร
จัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) เป็นประจ าทุกเดือน   

2. ตรวจติดตามประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานและตัวชี้วัดเจรจา               
ตกลงฯ ที่มีการรายงานความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานทุกตัวชี้วัดเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans)อย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส 

3. กรณีหน่วยงานไม่รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมหรือตัวชี้วัดหรือรายงานแล้วแต่
รายละเอียดไม่ชัดเจนส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจะด าเนินการประสานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/
กิจกรรมหรือตัวชี้วัดเพ่ือให้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

4. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานที่รายงานเข้าสู่ ระบบการบริหาร
จัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ถือว่าเป็นข้อมูล                
ผลด าเนินงานที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงาน 
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เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล 

 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลใช้ข้อมูลผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดจากระบบการบริหารจัดการ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) และ BMA Monitor Application ในการประกอบ                    
การพิจาณาการประเมินผล โดยหน่วยงานผู้รับการประเมินต้องรายงานข้อมูลอย่างชัดเจนพร้อมทั้ง                   
ตรวจเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบของโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ              
ของหน่วยงานปลายปีงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินผล   ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ  
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
โทร 0 2225 7947  
เบอร์ภายใน 1512 และ 1543 

E –mailส าหรับรับ/ส่งเอกสาร   bma.evaluate@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bma.evaluate@gmail.com
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ตัวช้ีวัด :              ความส าเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
ค่าน้้าหนัก :          10 คะแนน 

 

ค้าอธิบาย : 

นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การด าเนินงาน และ             
การให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพ่ิมพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่างๆ 
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

(ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบราชการไทย ส านักงาน ก.พ.ร.) 

หน่วยงานน าเสนอนวัตกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้ 
นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เป็นการคิดริเริ่มนโยบาย กฎหมายและกฎใหม่ๆ                  

ให้ทันสมัย เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร   
นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) การพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบการให้บริการด้วย

การน าแนวคิด องค์ความรู้ ประสบการณ์ หรือเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบ             
การให้บริการใหม่ๆ ที่สอดคล้อง และทันต่อความต้องการของประชาชน/ผู้รับบริการ  

นวัตกรรมการบริหาร/องค์กร (Administrative or Organizational Innovation)  
การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนงานใหม่ (New Process) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน หรือกระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานรูปแบบใหม่  ที่ส่งผลต่อ
ระบบการท างานขององค์กร  

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  หมายถึง การปรับปรุง แก้ไข และหรือ                           
เพ่ิมความสามารถ หรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่ งขึ้น เ พ่ือให้ผลการปฏิบัติงาน                      
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้รับบริการ 
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เกณฑ์การประเมิน : 

การประเมินการเสนอนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน พิจารณาจาก 
ระดับความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน ตามข้ันตอนต่างๆ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 เป็นขั้นตอนการค้นหา และรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือ                   
ความต้องการที่จะพัฒนางาน โดยเสนอแนวคิดภายใต้รูปแบบที่ก าหนดตามแบบฟอร์มการมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
(แบบฟอร์ม 1) โดยก าหนดจ านวนแบบฟอร์มที่หน่วยงานที่รับการประเมินต้องส่งให้ส านักงาน ก.ก. ดังนี้ 

1. หน่วยงานระดับส านัก จ านวนไม่น้อยกว่า 20 ชุด 
2. ส านักงานเขต  จ านวนไม่น้อยกว่า  15 ชุด 
3. ส่วนราชการในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเลขานุการ             

สภากรุงเทพมหานคร และส านักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จ านวนไม่น้อยกว่า 10 ชุด  

ขั้นตอนที่ 2 เป็นขั้นตอนการคัดเลือกความคิดเห็นจากขั้นตอนที่ 1 โดยคณะผู้บริหาร/คณะท างาน
ของแต่ละหน่วยงาน  ก าหนดให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาเลือกเพียง 1 ความคิดเห็น เพ่ือน ามาพัฒนา หรือ
ปรับปรุงการท างานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  โดยให้ระบุรายละเอียดของแนวคิดที่ได้รับการคัดเลือก             
ในแบบสรุปผลการคัดเลือกความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมฯ  (แบบฟอร์ม 2)  

ขั้นตอนที่ 3 เป็นขั้นตอนการน าเสนอโครงการ โดยหน่วยงานน าแนวคิดที่ได้รับการคัดเลือกตาม
ขั้นตอนที่ 2 มาจัดท าโครงการนวัตกรรมฯ 1 โครงการ (แบบฟอร์ม 3) พร้อมจัดท าแบบฟอร์มน าเสนอโครงการ
พัฒนานวัตกรรมฯ (แบบฟอร์ม 4) เพื่อเสนอคณะกรรมการนวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณาต่อไป 

ทั้งนี้โครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ที่น าเสนอไม่จ าเป็นต้องด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
เดียว สามารถน าเสนอโครงการฯ ระยะยาวที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องได้ โดยก าหนดเป้าหมายโครงการ                 
แต่ละปีงบประมาณให้ชัดเจน 

ขั้นตอนที่ 4 เป็นขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมฯ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ                  
โดยหน่วยงานด าเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ตามแนวทาง/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในโครงการ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด และส่งเอกสาร หลักฐานให้ส านักงาน ก.ก. พิจารณาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่ 5 เป็นขั้นตอนการจัดท าแบบส ารวจผลการน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  โดยให้
หน่วยงานจัดท าตาม (แบบฟอร์ม 5) และน าเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

พิจารณาจากรายละเอียดการประเมินเชิงประจักษ์ โดยก าหนดค่าคะแนนและวิธีวัดผลเป็น 3 ส่วน 
ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  :  กระบวนการค้นหาและคัดเลือกแนวคิด 

ขั้นตอนการด าเนินการ คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา 

1. การค้นหาแนวคิด 10  จ านวนแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นใน 
 การพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิม  
 ศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
 (แบบฟอร์ม 1) ตามท่ีก าหนด 

2. การคัดเลือกแนวคิด    10 1. แบบสรุปผลการคัด เลือกแนวคิดเ พ่ือจัดท า
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 2) 
2. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการคัดเลือก
แนวคิดเพ่ือจัดท าโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ เช่น 
รายงานการประชุม รายงานการจัดกิจกรรม 
ภาพถ่าย ฯลฯ 

ส่วนที่ 2  :  การกลั่นกรองนวัตกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินการ คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา 

คณะกรรมการนวัตกรรมของ
กรุงเทพมหานคร 
พิจารณากลั่นกรองโครงการนวัตกรรมฯ  
 

30 1. แบบสรุปผลการพิจารณา 
โครงการนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
2. โครงการพัฒนานวัตกรรมฯ (แบบฟอร์ม 3) 
3. แบบฟอร์มน าเสนอโครงการฯ (แบบฟอร์ม 4) 

ส่วนที่ 3  :  ผลการด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินการ คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา 
ตัวช้ีวัด 
1. ผลผลิตนวัตกรรม 1 ชิ้น 
2. ระยะเวลาการน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
   (ไม่น้อยกว่า 30 วัน) 

 
30 
10 

     เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง   
     ความส าเร็จของผลการด าเนินโครงการ 
      ตามตัวชี้วัด 

3. รายงานผลการส ารวจการน านวัตกรรมไป
ใช้ประโยชน์ 

10 แบบรายงานผลการส ารวจการน านวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ (แบบฟอร์ม 5)  

คะแนนรวม 100  
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วิธีการค านวณ : 
 
           
 

เมื่อได้คะแนนรวมแล้ว  จึงน าผลที่ได้มาเทียบหาระดับคะแนนที่ได้รับของตัวชี้วัดการเสนอ
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เทียบระดับคะแนนที่จะได้รับตามช่วงการปรับ
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

ช่วงการปรับการให้คะแนน  

ระดับความส าเร็จ ระดับ 1 
(60 คะแนน) 

ระดับ 2 
(70 คะแนน) 

ระดับ 3 
(80 คะแนน) 

ระดับ 4 
(90 คะแนน) 

ระดับ 5 
(100 คะแนน) 

ความส าเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

≤ 60 70 80 90 100 

การด าเนินการ : 

1. หน่วยงานที่รับการประเมิน ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
1.1  เวียนแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในหน่วยงานร่วมเสนอความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนา/

ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแบบฟอร์มการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา/ปรับปรุง
การปฏิบัติงานฯ (แบบฟอร์มท่ี 1) 

1.2 รวบรวมความคิดเห็นฯ จากข้อ 1.1 เสนอคณะผู้บริหาร/คณะท างานที่หน่วยงานตั้งขึ้น               
เ พ่ือพิจารณา/คัดเลือกแนวคิด โดยก าหนดให้ เลือกเพียง 1 แนวคิดที่ เห็นว่าสามารถน ามาพัฒนา                
เพ่ือจัดท าโครงการนวัตกรรมฯ ซึ่งหน่วยงานอาจด าเนินการในรูปแบบการจัดประกวดแนวคิดภายในหน่วยงาน 
หรือจัดพ้ืนที่เพ่ือการน าเสนอแนวคิด หรือการจัดประชุม ฯลฯ โดยให้ระบุรายละเอียดของแนวคิด ที่ได้รับ              
การคัดเลือกในแบบสรุปผลการคัดเลือกแนวคิดฯ (แบบฟอร์ม 2)  

1.3 จัดท าโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ  จ านวน 1 โครงการเพื่อน าเสนอคณะกรรมการนวัตกรรม  
ของกรุงเทพมหานคร ตามแบบฟอร์มโครงการในการพัฒนานวัตกรรมฯ (แบบฟอร์ม 3) และแบบฟอร์ม
น าเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ (แบบฟอร์ม 4) โดยน าแนวคิดที่ได้รับการคัดเลือกมาปรับให้เข้ากับ
รูปแบบของนวัตกรรมที่ก าหนด และส่งให้ส านักงาน ก.ก. ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

1.4 หัวหน้าหน่วยงานน าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการนวัตกรรมกรุงเทพมหานคร                     
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด และหากคณะกรรมการฯ มีมติให้ปรับแก้
โครงการ หน่วยงานต้องด าเนินการตามมติคณะกรรมการฯ 

1.5 เสนอผู้มีอ านาจเพ่ือขออนุมัติโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ หลังจากโครงการผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการฯ แล้ว 
 

คะแนนรวม  =  ส่วนที่ 1  +  ส่วนที่ 2  +  ส่วนที่ 3 
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2. หน่วยงานที่รับการประเมินด าเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ตามแนวทาง/กิจกรรมที่ก าหนด
ไว้ในโครงการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนด และจัดท าแบบส ารวจผลการน านวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ตามหัวข้อที่ก าหนด (แบบฟอร์ม 5) เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

3. ส านักงาน ก.ก. จะพิจารณาจากผลส าเร็จในการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ตามเกณฑ์                 
การให้คะแนนที่ก าหนดไว้ 

แนวทางการพิจารณาการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
              1. การส่งเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการ 
                   ส่วนที่ 1  :  กระบวนการค้นหาและคัดเลือกแนวคิด  หน่วยงานต้องส่งแบบฟอร์มแสดง
ความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 1) และ
แบบสรุปผลการคัดเลือกความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
(แบบฟอร์ม 2) และเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการตามขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2                    
ให้ส านักงาน ก.ก. ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือประกอบการพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน            
ในส่วนที่ 1 (20 คะแนน) 
                   ส่วนที่ 2  :  การกลั่นกรองนวัตกรรม หน่วยงานส่งแบบฟอร์มโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ 
(แบบฟอร์ม 3) และแบบฟอร์มน าเสนอโครงการเพ่ือพัฒนานวัตกรรมฯ (แบบฟอร์ม 4) ในขั้นตอนที่ 3                   
ให้ส านักงาน ก.ก. อย่างเป็นทางการพร้อมไฟล์ข้อมูล ภายในระยะเวลา ที่ก าหนด เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการ
นวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณากลั่นกรองและให้คะแนนในส่วนที่ 2 (30 คะแนน) 

 
 2. การพิจารณากลั่นกรองโครงการของคณะกรรมการฯ 
     ก าหนดแนวทางการพิจารณาโครงการฯ ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
     1) ความเป็นนวัตกรรม (ตามนิยามและรูปแบบที่ก าหนด) 
     2) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     
     3) แผนการด าเนินงาน 
 โดยบทบาทของคณะกรรมการนวัตกรรมกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ประเมินผลโครงการโดยให้

คะแนนตามแนวทางการพิจารณาโครงการฯ ใน 3 ประเด็นข้างต้น และส านักงาน ก.ก.จะเวียนแจ้งผล        
การพิจารณาให้หน่วยงานทราบ ประกอบด้วยผลคะแนนการประเมินโครงการ และข้อเสนอแนะที่มีต่อ                
การด าเนินโครงการในอนาคต 

3. การติดตามประเมินผล 
                   ส านักงาน ก.ก. จะพิจารณาผลส าเร็จของการด าเนินโครงการฯ ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่    
ก าหนดไว้ในส่วนที่ 3 : ผลการด าเนินการ (50 คะแนน) ตามขั้นตอนที่ 4 และขั้นตอนที่ 5 โดยพิจารณาจาก
เอกสาร/หลักฐานต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงระดับความส าเร็จในการเสนอนวัตกรรมฯ และแบบส ารวจ                     
ผลการน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (แบบฟอร์ม 5)  
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เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา 
1. แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
    ของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 1) 
2. แบบสรุปผลการคัดเลือกแนวคิดเพ่ือจัดท าโครงการนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
    การปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 2) 
3. แบบฟอร์มโครงการในการพัฒนานวัตกรรมฯ (แบบฟอร์ม 3) 
4. แบบฟอร์มน าเสนอโครงการในการพัฒนานวัตกรรมฯ (แบบฟอร์ม 4) 
5. แบบส ารวจผลการน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (แบบฟอร์ม 5) 
6. เอกสาร/หลักฐานต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงระดับความส าเร็จของการด าเนินการพัฒนานวัตกรรม

เช่น รายงานการประชุม รายงานสรุปผลการด าเนินการ ภาพถ่าย ฯลฯ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมิน :  ส านักงาน ก.ก. 
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แบบฟอร์ม 1 
 

แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 
ฝ่าย/กลุ่มงาน   

กอง/ส านักงาน 

ส านัก/ส านักงานเขต 
 
 

เลือกรูปแบบของนวัตกรรมที่ท่านคิดว่าควรน ามาใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  (เลือกเพียง 1 ข้อ) 
 

  นวัตกรรมเชิงนโยบาย 
  นวัตกรรมให้บริการ 
  นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ 
 
 
ปัญหา/อุปสรรค หรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  (ระบุปัญหา/อุปสรรคหรือ
สิ่งที่ต้องการพัฒนาให้สอดคล้องกับรูปแบบนวัตกรรมที่เลือก) 
 
 
 
 
 
แนวทาง/วิธีการที่ใช้ในการปรับปรุง  แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
  

 
ลงชื่อ .......................................................    เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงาน 

 

                                   (                                      ) 
 

                         ลงชื่อ  ..........................................................   ผู้บังคับบัญชา (เหนือข้ึนไป 1 ระดับ )  
                                   (                                        ) 
                                                       

                         ลงวันที่  .......................................................      
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แบบฟอร์ม 2 
 

แบบสรุปผลการคัดเลือกความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 
หน่วยงาน   ...................................................... 

 
 
หัวข้อแนวคิด   

 

รูปแบบของนวัตกรรม    นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) 

  นวัตกรรมให้บริการ (Service Innovation) 

 นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organizational Innovation) 

 วิธีการคัดเลือกแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมฯ 

 การประชุมคณะผู้บริหารของหน่วยงาน 

 การจัดประกวด/พ้ืนที่ในการน าเสนอแนวคิด 

 อ่ืนๆ ระบุ ...... 
 
 
 

เหตุผลประกอบการคัดเลือก   
 
 
 
 
 

 
 

                        ลงชื่อ  ..........................................................    

                               (                                        ) 

                                                                                       ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการเขต     
                       

                                                                                    ลงวันที่ ................................................  
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โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

 
ชื่อโครงการ ............................................................................................................................. .                      

หน่วยงานที่รับผิดชอบ .............................................................................................................................  

ปีงบประมาณ               พ.ศ  …..................................................................................... ........................... 
 

           
 

๑.  ประเด็น/ปัญหา 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
  
3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
4.  แนวทางการด าเนินงาน 
 
5.  ตัวช้ีวัดโครงการ 
 
6.  วิธีการประเมินผลตัวชี้วัดโครงการ 
 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  
8.  งบประมาณ  
 
     
 
     ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 
                 (..........................................................) 
           
 
     ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ  
            (     ) 
 
* หมายเหตุ จัดท าโครงการไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4

แบบฟอร์ม 3 
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รายละเอียดหัวข้อ/เนื้อหาโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ 
 

1. ชื่อโครงการ - ระบุชื่อโครงการที่จะด าเนินการ 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  - ระบุชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
ที่รับผิดชอบด าเนินการ 

3. ปีงบประมาณ - ระบุปีงบประมาณท่ีด าเนินการ 

4. ประเด็น/ปัญหา - ระบุประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และเหตุผลที่เลือกประเด็นนั้นๆ มา
ด าเนินการ และแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้นๆ 

5. วัตถุประสงค์ - ระบุวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการที่อยากให้เกิดอะไร  
หรือจะท าอะไร 

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ - ให้ระบถุึงประโยชน์ที่จะได้รับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์แต่ละข้อที่
ก าหนด 

7. แนวทางการด าเนินงาน - ระบุวิธีการ/แนวทาง/กิจกรรม/ขั้นตอนในการด าเนินโครงการ  
8. ตัวชี้วัดโครงการ - ระบุตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายให้ชัดเจน 

จ านวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  
1. นวัตกรรมทีจ่ะพัฒนา  1 ชิ้น  
2. ระยะเวลาการน าไปใช้ประโยชน์ 
 

9. วิธีการประเมินผลตัวชี้วัดโครงการ - ระบุวิธีการประเมินผลตัวชี้วัดอย่างชัดเจนโดยระบุนิยาม/ความหมาย
ของตัวชี้วัด วิธีการประเมิน และเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบ
ตัวชี้วัด (ให้อธิบายจ าแนกเป็นรายตัวชี้วัด) 

10. ระยะเวลาด าเนินการ - ระบุระยะเวลาในการด าเนินการ 
11. งบประมาณ - ระบุงบประมาณที่ใช้ โดยค านึงถึงความจ าเป็นของโครงการที่ก าหนดขึ้น 

ว่าต้องใช้งบประมาณหรือไม่ กรณีใช้งบประมาณให้ระบุที่มาของงบประมาณ ว่า
เป็นงบประมาณท่ีขอจัดสรรหรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน/ 
ภาคเอกชน/บุคคลใดกรณีไม่ใช้งบประมาณให้ระบุด้วยว่าไม่ใช้เพราะเหตุใด 
เช่นต้องการใช้งบประมาณ แต่ไม่ได้รับงบประมาณหรือไม่ได้รับ 
ความสนับสนุน หรือไม่ต้องใช้งบประมาณจริง ๆ 

12. ผู้เสนอและผู้อนุมัติโครงการ - ต้องมีการลงลายมือชื่อผู้เสนอ และผู้อนุมัติโครงการ 

 

 
 
 

               (ค าอธิบายแบบฟอร์ม 3) 
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แบบฟอร์มน าเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* หมายเหตุ จัดท าแบบฟอร์มน าเสนอโครงการไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
 

หน่วยงาน ........................... 

ชื่อโครงการ .......................................... 

ประเด็น/ปัญหา 
(1) สภาพปัญหาที่หน่วยงานวิเคราะห์ได้ 
(2) เหตุผลที่เลือกประเด็นนั้น ๆ มาด าเนินการ 
(3) แนวทางการพัฒนานวัตกรรมฯ 

วัตถุประสงค์ 

สอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมฯ 

ที่ระบุไว้ในหลักการและเหตุผลในเชิงผลผลิต(output) 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์แต่ละข้อที่ก าหนด 

แนวทางการด าเนินงาน 

(1) มีการระบุวิธีการ/กิจกรรม/ขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้น
โครงการ 
(2) มีการก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินโครงการในแต่ละขั้นตอน 
(3) แตกต่างจากงานประจ าที่หน่วยงานด าเนินการอยู่แล้ว 

ตัวชี้วัดโครงการ 
(1) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  
(2) สะท้อนถึงผลของการพัฒนา/การแก้ไขปัญหาตาม  
ประเด็นที่ก าหนด 
(3) จ านวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ระบบ(นวัตกรรมที่พัฒนา) 
1 ชิ้น และระยะเวลาการน าไปใช้ประโยชน์ 
   

วิธีการประเมินผลตัวชี้วัดโครงการ 
(1) นิยาม/ความหมายของตัวชี้วัด 
(2) วิธีการประเมิน/วิธีค านวณตัวชี้วัด 
(3) เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
(1) ระบุงบประมาณที่ใช้  
     (ขอจัดสรร หรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน) 
(2) ระบุเหตุผลกรณีไม่ใช้งบประมาณ 

 

แบบฟอร์ม 4 
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กรอบแนวทางการจัดท าแบบส ารวจผลการน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  

 

 

ประเด็นที่ 1 แก้ไขปัญหาและการน าไปปฏิบัติ/โอกาสในการพัฒนา 
 

 

 

ประเด็นที่ 2  ผลผลิต/ผลลัพธ์เชิงประจักษ์   
 

 

 

 

ประเด็นที่ 3  ข้อเสนอแนะจากการด าเนินโครงการ   
 

 

 

 

 

หมายเหตุ   

การจัดท ารายงานฯ สามารถใช้ตาราง กราฟ รูปภาพ ฯลฯ เพ่ือประกอบการจัดท ารายงานให้มีความน่าสนใจ 

หน่วยงาน ........................... 

ชื่อโครงการ .......................................... 

1. อธิบายถึงขั้นตอน/กระบวนการ ก่อนการปรับปรุง/พัฒนา ว่าเป็นอย่างไร  

2. อธิบายถึงข้ันตอน/กระบวนการ หลังการปรับปรุง/พัฒนา ว่าเป็นอย่างไร รวมถึงอธิบายวิธีการน าไป
ปฏิบัติ ว่ามีกระบวนการหรือขั้นตอนอย่างไร  

3. มีกลุ่มผู้ใช้บริการ (ประชาชน /ผู้รับบริการ) เข้ามาเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนใดบ้าง อย่างไร 

 

4. ตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จของโครงการมีอะไรบ้าง  ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ 
คืออะไร    

5. ประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ มีอะไรบ้าง 

6. ปัญหา/อุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ และแนวทางแก้ไข  

แบบฟอร์ม 5 
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ตัวชี้วัด  : ความส าเร็จในการด าเนินการตามศักยภาพของหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดที่  :  5.1 ความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 

น้้าหนัก  :   ร้อยละ 10 

ค้าอธิบาย 

1. ความส้าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน              
ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และ                  
หมวดรายจ่ายอ่ืน รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 
(ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงิน
ช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบ าเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2564) 

2. จ้านวนเงินงบประจ้าปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 หมายถึง ผลรวม
ของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่                    
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                      
หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564  (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า                   
หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบ าเหน็จลูกจ้าง 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

3. งบประจ้าปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอ่ืน รวมทั้งงบกลางทุกประเภท                 
ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี                    
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง                
งบกลาง รายการเงินบ าเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

4. โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า 1 ปี และมีวงเงิน
โครงการ 200 ล้านบาทข้ึนไป 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต 

(ปีงบประมาณ) 
ค่าเฉลี่ย 3 ปี 

ย้อนหลัง 
2560 2561 2562 

ผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัดความส าเร็จของการ 
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกลุ่มหน่วยงาน A  
(ส านักที่มีภารกิจงานอ านวยการ) 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง 

ร้อยละ 93.10 95.71 95.74 94.85 

ผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัดความส าเร็จของการ 
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกลุ่มหน่วยงาน B  
(ส านักที่มีภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์ แต่ไม่มีโครงการ 
ขนาดใหญ่) 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง 

ร้อยละ 86.03 81.29 71.87 79.73 

ผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัดความส าเร็จของการ 
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกลุ่มหน่วยงาน C  
(ส านักที่มีภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์ และมีโครงการขนาดใหญ่)  
3 ปีงบประมาณย้อนหลัง 

ร้อยละ 68.88 59.21 72.22 66.77 

ผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัดความส าเร็จของการ 
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกลุ่มหน่วยงาน D  
(ส านักงานเขต) 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง 

ร้อยละ 94.98 88.09 91.01 91.36 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
1. ข้อมูลจากตัวชี้วัดความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ในกรอบการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
2. จ าแนกกลุ่มข้อมูลของหน่วยงานผู้รับการประเมินและก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละกลุ่ม             

โดยพิจารณาจากภารกิจของหน่วยงาน  และผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดความส าเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวมของแต่ละกลุ่มหน่วยงาน 

2.1 กลุ่มหน่วยงาน A ส านักท่ีมีภารกิจงานอ านวยการ มีค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด
ความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานในกลุ่ม 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง เท่ากับ 
ร้อยละ 94.85 ดังนั้น ค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ 3) จะเท่ากับ ร้อยละ 90 

2.2 กลุ่มหน่วยงาน B ส านักที่มีภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์ แต่ไม่มีโครงการขนาดใหญ่                    
มีค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน                
ในกลุ่ม 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง เท่ากับ ร้อยละ 79.73 ดังนั้น ค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ 3) จะเท่ากับร้อยละ 75 

2.3 กลุ่มหน่วยงาน C ส านักท่ีมีภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์ และมีโครงการขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ย
ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานในกลุ่ม                    
3 ปีงบประมาณย้อนหลัง เท่ากับ ร้อยละ 66.77 ดังนั้น ค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ 3) จะเท่ากับ ร้อยละ 65 

2.4 กลุ่มหน่วยงาน D ส านักงานเขต มีค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดความส าเร็จของ
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานในกลุ่ม 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง เท่ากับ ร้อยละ 91.36 
ดังนั้น ค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ 3) จะเท่ากับ ร้อยละ 90 
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วิธีการค้านวณ  :  ร้อยละความส้าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 

 

 

* น าร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมที่ได้ (ก%) มาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 ระดับคะแนน 

ระดับคะแนน ระดับ 1 
(60 คะแนน) 

ระดับ 2 
(70 คะแนน) 

ระดับ 3 
(80 คะแนน) 

ระดับ 4 
(90 คะแนน) 

ระดับ 5 
(100 คะแนน) 

ความส้าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม      

กลุ่มหน่วยงาน A 80 85 90 95 100 

กลุ่มหน่วยงาน B 65 70 75 80 85 

กลุ่มหน่วยงาน C 55 60 65 70 75 

กลุ่มหน่วยงาน D 80 85 90 95 100 

* กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับ 1 จะได้คะแนนเท่ากับค่าเป้าหมายระดับ 1  

การด้าเนินการ 
หน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของ
กรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

แนวทางในการด้าเนินการ 
1. จ าแนกกลุ่มข้อมูลของหน่วยงานผู้รับการประเมิน โดยพิจารณาจากภารกิจของหน่วยงาน 

กลุ่มหน่วยงาน A ส านักที่มีภารกิจงานอ านวยการ มีหน่วยงานที่ต้องรับการประเมินตัวชี้วัดนี้ ประกอบด้วย           
14 หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ดังนี้ 
1. ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 8. สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
2. ส านักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 9. ส านักงานกฎหมายและคดี 
3. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 10. ส านักงานประชาสัมพันธ์ 
4. ส านักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร 11. กองงานผู้ตรวจราชการ 
5. ส านักงานปกครองและทะเบียน 12. ส านักงานการต่างประเทศ 
6. ส านักงานตรวจสอบภายใน 13. ส านักการคลัง 
7. ส านักงานการเจ้าหน้าที่ 14. ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 

 

จ านวนเงินงบประจ าปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 
X       100       =       ก% 

งบประจ าปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดอืนกันยายน 2564 
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กลุ่มหน่วยงาน B ส านักที่มีภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์ แต่ไม่มีโครงการขนาดใหญ่  มีหน่วยงานที่ต้องรับ                 
การประเมินตัวชี้วัดนี้ ประกอบด้วย 9 หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ดังนี้ 

1. ส านักการแพทย ์ 6. ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
2. ส านักอนามัย 7. ส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 
3. ส านักการศึกษา 8. ส านักพัฒนาสังคม 
4. ส านักเทศกิจ 9. ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง 
5. ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

กลุ่มหน่วยงาน C ส านักที่มีภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์ และมีโครงการขนาดใหญ่ มีหน่วยงานที่ต้องรับการ
ประเมินตัวชี้วัดนี้ ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ดังนี้ 
1. ส านักการโยธา 3. ส านักการจราจรและขนส่ง 
2. ส านักการระบายน้ า 4. ส านักสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มหน่วยงาน D ส านักงานเขต มีหน่วยงานที่ต้องรับการประเมินตัวชี้วัดนี้ ประกอบด้วย 50 หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ดังนี้ 
1. ส านักงานเขตพระนคร 13. ส านักงานเขตมีนบุร ี
2. ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 14. ส านักงานเขตลาดกระบัง 
3. ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ 15. ส านักงานเขตหนองจอก 
4. ส านักงานเขตบางรัก 16. ส านักงานเขตธนบุร ี
5. ส านักงานเขตปทุมวัน 17. ส านักงานเขตคลองสาน 
6. ส านักงานเขตยานนาวา 18. ส านักงานเขตบางกอกใหญ ่
7. ส านักงานเขตดุสิต 19. ส านักงานเขตบางกอกน้อย 
8. ส านักงานเขตพญาไท 20. ส านักงานเขตตลิ่งชัน 
9. ส านักงานเขตห้วยขวาง 21. ส านักงานเขตภาษีเจริญ 
10. ส านักงานเขตพระโขนง 22. ส านักงานเขตหนองแขม 
11. ส านักงานเขตบางกะปิ 23. ส านักงานเขตบางขุนเทียน 
12. ส านักงานเขตบางเขน 24. ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
25. ส านักงานเขตดอนเมือง 38. ส านักงานเขตสวนหลวง 
26. ส านักงานเขตจตุจักร 39. ส านักงานเขตวัฒนา 
27. ส านักงานเขตลาดพร้าว 40. ส านักงานเขตบางแค 
28. ส านักงานเขตบึงกุ่ม 41. ส านักงานเขตหลักสี ่
29. ส านักงานเขตสาทร 42. ส านักงานเขตสายไหม 
30. ส านักงานเขตบางคอแหลม 43. ส านักงานเขตคันนายาว 
31. ส านักงานเขตบางซื่อ 44. ส านักงานเขตสะพานสูง 
32. ส านักงานเขตราชเทวี 45. ส านักงานเขตวังทองหลาง 
33. ส านักงานเขตคลองเตย 46. ส านักงานเขตคลองสามวา 
34. ส านักงานเขตประเวศ 47. ส านักงานเขตบางนา 
35. ส านักงานเขตบางพลัด 48. ส านักงานเขตทวีวัฒนา 
36. ส านักงานเขตจอมทอง 49. ส านักงานเขตทุ่งคร ุ
37. ส านักงานเขตดินแดง 50. ส านักงานเขตบางบอน 
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1. ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ
สารสนเทศของกรุงเทพมหานคร  ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 และประเมินผลส าเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ตามกรอบการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนน ส่งให้ส านักงาน ก.ก. หรือ
คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์การประเมินผลอาจมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ดังนี้ 
2.1 กรณีสถานการณ์การจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไม่เป็นไปตามประมาณการที่ตั้งไว้ ตลอดจนสภาวการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินการ 
2.2 กรณีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่ง มีการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อ  

การด าเนินการ 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล 
ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร จะตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจาก          

ระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร  หากระบบสารสนเทศฯ ขัดข้อง ไม่สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้                
ให้หน่วยงานผู้รับการประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณไว้ที่หน่วยงาน 
พร้อมให้ผู้ประเมินผลตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการประเมินผล 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินผล  :  ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 

ผู้ก้ากับดูแลตัวช้ีวัด  :  กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1 และ 2  เบอร์ติดต่อ 0 2244 3000 ต่อ 5604 

E-mail ส้าหรับรับ/ส่งเอกสาร  :  followup.bmabudget@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:followup.bmabudget@gmail.com
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องค์ประกอบที่ 5  : ศักยภาพในการด าเนินการของหน่วยงาน (Potential Base) 
ตัวช้ีวัดที่ 5.2 : ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความส าคัญ 
   ต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 
น้้าหนัก : ร้อยละ 10 
หน่วยงานที่รับการประเมิน :  ทุกหน่วยงาน 

ค้าอธิบาย 
ข้อมูล หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงหรือเรื่องอ่ืนใด ไม่ว่าการ            

สื่อความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของ
เอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพถ่ายดาวเทียมฟิล์ม การบันทึกภาพ            
หรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือตรวจวัด การส ารวจระยะไกล หรือวิธีอ่ืนใดที่ท าให้สิ่งที่
บันทึกไว้ปรากฏได้ 

ชุดข้อมูล  หมายความว่า การน าข้อมูลจากหลายแหล่งมารวบรวม เพ่ือจัดเป็นชุดให้ตรง              
ตามลักษณะโครงสร้างของข้อมูล 

บัญชีรายการข้อมูล  หมายความว่า เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูล ที่จ าแนก
แยกแยะโดยการจัดกลุ่มหรือจัดประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงาน 

ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์               
ซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บ               
หลายๆ แฟ้มข้อมูล (Data file) 

ค้าอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตา  (Metadata) หมายถึง ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล โดยระบุ
รายละเอียดแหล่งข้อมูล หรือค าอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งจัดท าให้ผู้ใช้ข้อมูลทราบว่าข้อมูลมาจาก
แหล่งใด มีรูปแบบอย่างไร เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล และใช้ประโยชน์ในการจัดท าบัญชี
รายการข้อมูล (Data Catalog) 

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐระดับหน่วยงาน ประกอบด้วย 
1) การก าหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการข้อมูลของหน่วยงาน 
2) การวางแผนการด าเนินงาน การปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน การตรวจสอบและ               

การรายงานผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแผนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ระบบบริหารและ
กระบวนการจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพสามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูลระหว่างกัน                
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และคุ้มครองข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ 

3) การก าหนดมาตรการควบคุมและพัฒนาคุณภาพข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มั่นคงปลอดภัย และไม่ถูกละเมิดความเป็นส่วนบุคคล รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยน บูรณาการ และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) การวัดผลการบริหารจัดการข้อมูล โดยอย่างน้อยประกอบด้วย การประเมินความพร้อม
ของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน การประเมินคุณภาพข้อมูล และการประเมินความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูล 

5) การจ าแนกหมวดหมู่ของข้อมูล เพ่ือก าหนดนโยบายข้อมูลหรือกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ                     
ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน สาหรับให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายหรือกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันจะน าไปสู่                  
การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐอย่างเป็นระบบ 
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6) การจัดท าค าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ และบัญชีข้อมูลให้มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ความส้าเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูล  หมายถึง การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูล              

โดยการน าเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผน              
การพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก                 
ของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ (ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ )แบ่งเป็น 2 ส่วน        
(ร้อยละ 100) 

ส่วนที่ 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ส่วนที่ 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานหรือ                  

การให้บริการ  

แนวทางการประเมินผล 

พิจารณาการด้าเนินงานของหน่วยงาน แบ่งเป็น 2 ส่วน (ร้อยละ 100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลตาม
ตัวชี้วัด 4.1 
(ด าเนินการ 

ในปี พ.ศ.2563) 
ข้อมูลตาม
ตัวชี้วดั 

5.2 
(ปี 2564) 

ฐานข้อมูล 
กทม. 

ส่วนที่ 2 ปรับปรุง
ฐานข้อมูลเดิม หรือ

พัฒนาฐานข้อมูลใหม ่

 

1.แต่งตั้งคณะท างานก ากับดูแลข้อมูลหน่วยงาน  
2.จัดท าบัญชีรายการข้อมูล (data catalog) 
3.จัดท าพจนานุกรมข้อมูล(data dictionary ) 
4.จัดท าค าอธิบายข้อมูล(meta data) 
5.ด าเนินการให้ข้อมูลมีคุณภาพตามแนวทาง  
และกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
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ส่วนที่ 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ด้าเนินการในปีงบประมาณ                      
พ.ศ. 2563 โดยหน่วยงานด้าเนินการ ดังนี้ 

1.1 ส านัก ส านักงาน และส่วนราชการในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร ด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลและน าเข้าชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเมืองทุกรายการ ในระบบบันทึกข้อมูลประกอบตัวชี้วัด  4.1 หรือ               
ในอนาคตอาจเรียกชื่ออ่ืน 

1.2 ส านักงานเขต ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและน าเข้าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ของเขตทุกรายการ                 
ในระบบบันทึกข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 หรือในอนาคตอาจเรียกชื่ออ่ืน และระบบบริหารจัดการพ้ืนที่เขต    
ในกรุงเทพมหานคร (District Catalog) 

ทั้งนี้ การบันทึกข้อมูลในระบบฯ ดังกล่าวให้ด าเนินการตามลักษณะของข้อมูลตามที่หน่วยงาน
และส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลก าหนดไว้  ร่วมกันเพ่ือรักษาสถานะภาพฐานข้อมูลของหน่วยงาน                   
ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งต้องด้าเนินการตามกรอบธรรมาภิบาล   
ข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) ด้วย 

ส่วนที่ 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความส้าคัญต่อการปฏิบัติงานหรือ                   
การให้บริการ โดยหน่วยงานด้าเนินการ ดังนี้ 

2.1 หน่วยงานด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่เป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม                   
ให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้นจ านวน 1 เรื่องหรือพิจารณาจากภารกิจที่หน่วยงานเสนอไว้ใน
แผนพัฒนาฐานข้อมูลปี  2563 แต่ยังไม่ได้ด าเนินการมาพัฒนา หรือพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ที่ยังไม่มี                     
การด าเนินการมาก่อน ซึ่งการพัฒนาหรือปรับปรุงฐานข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นฐานข้อมูลที่มีความส าคัญต่อ       
การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และต้องเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ก าหนด ทั้งนี้ ต้องไม่ซ้ ากับชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเมืองที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 (ข้อ1)           
การจัดท าแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานส่งให้ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในเวลาที่ก าหนด 

2.2 การพัฒนาชั้นข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล ต้องมีการแจกแจงประเภทชนิดข้อมูล
ด้วยการจัดท าพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) และจัดให้อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูล (Database) และ
พัฒนาให้อยู่ในรูปแบบระบบสารสนเทศที่สามารถน าเข้า สืบค้น และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน                 
ได้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์การน าเข้าข้อมูล ที่ถูกต้อง ครบถ้วนทันสมัย ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของ
หน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของ
กรุงเทพมหานครและต้องเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศกลางตามที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลก าหนด        

2.3 การน าฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ (1) ภายในหน่วยงาน (2) ระหว่าง
หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานครหรือประชาชน ซึ่งหน่วยงาน
ต้องมีการแสดงหลักฐานอย่างเป็นรูปธรรม 

ทั้งนี้  การด้าเนินงานหน่วยงานต้องด้าเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ                   
(Data Governance Framework) รวมถึงแนวทางและปฏิทินที่ส้านักยุทธศาสตร์และประเมินผลก้าหนด  
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แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล 
1. รักษาสถานะภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 

ตรวจสอบ การน าเข้าข้อมูล ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ข้อมูลเป็นปัจจุบันในระบบเดิมที่ด าเนินการในปีที่ผ่านมา              
ตามที่ก าหนดในแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานตามที่ได้ตกลงกับคณะกรรมการก ากับฐานข้อมูล                       
ที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลก าหนด  

2. การพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 
ตรวจสอบจากแบบรายงานที่ก าหนด และฐานข้อมูลที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น 

3. รายงานผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ซึ่งหน่วยงานรายงานความก้าวหน้าของตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีระบบ                   
การบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) และ BMA Monitor Application                
ต้องรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานผ่านระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital 
Plans) ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน อย่างสม่ าเสมอตามรอบระยะเวลาที่ส านักยุทธศาสตร์                          
และประเมินผลก าหนด 
 
วิธีค้านวณและเกณฑ์การให้คะแนน 

1. เกณฑ์การให้คะแนน 
แนวทางการประเมินผลพิจารณาการด าเนินงานของหน่วยงาน แบ่งเป็น 2 ส่วนประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 การรักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ. 2563 คือ ความสมบูรณ์ของ

การน าเข้าข้อมูล และเชื่อมโยงระบบย่อยของหน่วยงาน  
1.1 ความครบถ้วนและความถูกต้องในการน าเข้าข้อมูล  
1.2 การน าเข้าข้อมูลในระบบภายในก าหนด  

ส่วนที่ 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ  
การพิจารณาให้คะแนนจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 รวมกัน 

โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาและให้คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน การด้าเนินการ ก้าหนดเวลา 
ร้อยละ 20 

 
เมื่อด าเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ                
(Data Governance Framework) แล้ว ดังนี ้
1. แต่งตั้งคณะท างานก ากับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน และ          
จัดท าแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน 
2. จัดท าบัญชีรายการข้อมูล (data catalog)   
3. ก าหนดผู้มสี่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลของหน่วยงาน 
4. พัฒนาฐานข้อมูลใหม่ หรือ ปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้มี
ขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กวา้งขวางขึ้นจ านวน 1 เร่ืองมาพัฒนาเปน็
ฐานข้อมูลของหน่วยงาน 

ธันวาคม 2563 
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เกณฑ์การให้คะแนน การด้าเนินการ ก้าหนดเวลา 
ร้อยละ 40 

 
เมื่อด าเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเรียบร้อยแลว้ ดังนี้ 
 1. จัดท าพจนานุกรมข้อมูล (data dictionary) 
 2. จัดท าค าอธิบายข้อมูล (metadata) โดยจัดท าตาม   
แบบฟอร์มที่ก าหนด 

มีนาคม 2564 

ร้อยละ 60 
 

เมื่อมีการน าเข้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพเป็นปัจจบุัน
อย่างสม่ าเสมอ ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ(การประเมินผล
คุณภาพข้อมูล) เรียบร้อยแล้ว 

ตั้ ง แต่ เมษายน 
2564 

ร้อยละ 80 
 

เมื่อมีการน าข้อมูลไปใชป้ระโยชน์ในการปฏบิัติงานโดยมีหลักฐานเป็น
ที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม 

มิถุนายน 2564 

ร้อยละ 100 
 

เมื่อมีการให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ 
และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

สิงหาคม 2564 

 
ทั้งนี้ หน่วยงานต้องด้าเนินการการตามล้าดับขั้นตอนที่ก้าหนดไว้ข้างต้น โดยไม่ข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง 

2. การค้านวณคะแนนตามกรอบการประเมิน 
 
 
 
 
การด้าเนินการ(หน่วยงานผู้รับการประเมิน) 

1 .หน่วยงานต้องน าตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน 
บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 

2. หน่วยงานต้องด าเนินการ ครบทั้ง 2 ส่วน คือ (1) การรักษาสถานภาพฐานข้อมูลของ
หน่วยงานปี พ.ศ. 2563 และ (2) การพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน
หรือการให้บริการ 

3. หน่วยงานต้องด าเนินการตามกรอบแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance 
Framework) ดังนี้ 

3.1 แต่งตั้งคณะท างานก ากับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน  
3.2 จัดท าบัญชีรายการข้อมูลของหน่วยงาน (data catalog) 
3.3 จัดท าพจนานุกรมข้อมูลของหน่วยงาน (data dictionary) 
3.4 จัดท าค าอธิบายข้อมูลของหน่วยงาน (metadata) 
3.5  ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลของหน่วยงาน 
3.6 ด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินผลคุณภาพข้อมูล ดังนี้ (1) ข้อมูลมี

ความถูกต้อง (2) ข้อมูลมีความครบถ้วน (3) ข้อมูลมีความต้องกัน (4) ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน (5) ข้อมูลตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้ (7) ข้อมูลมีความพร้อมใช้ 

คะแนนที่จะได้รับ   =   น้ าหนักคะแนน  X ร้อยละของคะแนนที่ได้รับ                                
                                   100 
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4. หน่วยงานต้องจัดท าแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานจัดส่งให้ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

5. หน่วยงานต้องมีกระบวนการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการตามตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละ
ความส าเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานโดยแต่งตั้งคณะท างานก ากับดูแลข้อมูลภาครัฐของหน่วยงาน 
(ตามกรอบแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ) เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยให้หน่วยงาน ผู้บริหาร รับทราบ
ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน สามารถน าข้อมูลมาปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที 

6. หน่วยงานต้องมีการรายงานความคืบหน้าของโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด 5.2 
ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน เข้า สู่ระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร (BMADigital Plans) เป็นประจ้าทุกเดือนดังนี้  1) โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานมีโครงการ
ที่จัดท้าขึ้นเพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานตัวช้ีวัดนี้ โดยเฉพาะให้ระบุ “ชื่อโครงการ” หากไม่มีการด้าเนินงาน
ดังกล่าว ให้ระบุว่า “กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของ....(ระบุชื่อหน่วยงาน)”   

7. หน่วยงานต้องมีการรายงานความคืบหน้าของตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละความส าเร็จ                 
ในการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานเข้าสู่ระบบ                  
การบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) เป็นรายไตรมาส 

8. การรายงานผลการด าเนินของโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดหน่วยงานจะต้องระบุ
รายละเอียดผลการด าเนินงานให้ชัดเจนโดยต้องบอกให้ทราบถึงว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ และอย่างไร 

9. กรณีระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plan) ขัดข้อง            
ไม่สามารถเข้ารายงานความก้าวหน้าและผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรมได้ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับการประเมินด าเนินการ ดังนี้  

9.1 ประสานเจ้าหน้าที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลทราบทันทีเพื่อให้ผู้รับการประเมิน
และผู้ประเมินรับทราบข้อมูลและมีหลักฐานที่ตรงกัน 

9.2 คัดลอกหน้าจอช่วงที่ระบบขัดข้องเพ่ือเป็นหลักฐาน และท าหนังสือรายงานผู้บริหาร
หน่วยงานทราบ และส าเนาแจ้งส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  

9.3 รายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด โครงการ กิจกรรมของรอบที่มีการขัดข้องทันที
ที่ระบบสามารถใช้งานได้ 

แนวทางการด้าเนินการ (หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินผล) 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจะด าเนินการตรวจสอบและประเมินผล ตัวชี้วัด 5.2                  

ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน แบ่งเป็น 4 ส่วน 
1. การรักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ. 2563 
2. การพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ  
3. ข้อมูลผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดจากระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร            

(BMA Digital Plans) และ BMA Monitor Application  
4. การประเมินผลการด าเนินการจากระบบฯ และให้คะแนนตามแบบประเมินที่ก าหนด 
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เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลใช้ข้อมูลผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดจากระบบการบริหาร

จัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) และ BMA Monitor Application ในการ
ประกอบการพิจารณาการประเมินผล โดยหน่วยงานผู้รับการประเมินต้องรายงานข้อมูลอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง
ตรวจเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบของโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของหน่วยงานปลายปีงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินผล   ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

ผู้ก้ากับดูแลตัวช้ีวัด  กองสารสนเทศภูมิศาสตร์  
  ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
  โทร 0 22228854 
  เบอร์ภายใน 1531 
  E – mail ส าหรับรับ/ส่งเอกสาร   bmagisonline@gmail.com 

 
 
 

 
 
 

 
 

mailto:สำหรับรับ/ส่งเอกสาร%20%20%20bmagisonline@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาคผนวก ก 

 

แบบฟอร์มค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ระดับกรุงเทพมหานครและระดับหน่วยงาน 
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ค ารับรองการปฏิบตัิราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
 

 
 

กรุงเทพมหานคร 
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

กรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

 
๑. ค ารับรองระหว่าง 
  ...................................................   ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร            ผู้รับค ารับรอง 
              และ 
  …………………………………………….    ปลัดกรุงเทพมหานคร           ผู้ท าค ารับรอง 

๒. ค ารับรองนี้เป็นค ารับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้ส าหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม             
พ.ศ. ๒๕63 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕64 

๓. รายละเอียดของค ารับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 และเกณฑ์           
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้                
โดยปลัดกรุงเทพมหานครจะด าเนินการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ส านักงานเลขานุการผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ส านักทุกส านัก ส านักงานเขต               
ทุกส านักงานเขต และส่วนราชการในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี พ.ศ. 2556 - 2575 แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2                 
พ.ศ. 2561 - 2565 และนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

๔. ข้าพเจ้า .................................................... ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ท าความเข้าใจค ารับรองตามข้ อ ๓ แล้ว
ขอให้ค ารับรองกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่า จะควบคุมดูแลราชการประจ า ก ากับ เร่งรัด ติดตามผล
การปฏิบัติราชการหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
กรุงเทพมหานคร และของแต่ละหน่วยงาน และจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย               
ในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้ค ารับรองไว้                                                                                                                                                                                      

๕. ข้าพเจ้า .........................................................  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาและเห็นชอบ
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรอง ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายค ารับรองฯ นี้  และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า ก ากับ 
และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ......................................... ปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไป  
ตามค ารับรองที่จัดท าขึ้นนี้ 

๖. ผู้รับค ารับรองและผู้ท าค ารับรองได้เข้าใจค ารับรองการปฏิบัติราชการ และเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ 
ไว้เป็นส าคัญ 

 

             ……………………………………………..                       ………………………………………………            
             (.................................................)                    (……..........................................) 
               ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                           ปลัดกรุงเทพมหานคร 
                 วันที่ ………………………….                               วันที่ ……………………………. 



  คู่มือการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  60 

 

เอกสารประกอบ ๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 (เฉพาะส านัก/ส่วนราชการ 
ในสังกัดส านกัปลัดกรุงเทพมหานคร) 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ภารกิจหลัก 
ตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
(Function Base) 

ความส าเร็จของการด าเนินงานภารกิจหลักตาม
ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
(ตามตัวช้ีวัดเจรจาตกลง 3 ตัวช้ีวัด) 

50 สยป. 

1.1 (  ) 

1.2 (  ) 

1.3 (  ) 

องค์ประกอบท่ี 2  
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานภารกิจ 
ตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ  
(Agenda Base) 

ความส าเร็จของการด าเนินงานภารกิจตามนโยบาย
ผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ 
(ตามตัวช้ีวัดเจรจาตกลง 2 ตัวช้ีวัด) 

20 สยป. 

2.1 (  ) 

2.2 (  ) 

องค์ประกอบท่ี 3 (เฉพาะส านักงานเขต) 
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามภารกจิ 
เชิงพื้นที่เขต/กลุ่มเขต (Area Base) 

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามภารกิจเชิงพื้นที่เขต/
กลุ่มเขต(ตามตัวช้ีวัดเจรจาตกลง 3 ตัวช้ีวัด) 

50 สยป. 

3.1 (  ) 

3.2 (  ) 

3.3 (  ) 

องค์ประกอบท่ี 4  
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและพัฒนา
นวัตกรรมในการบริหารจดัการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบคุคล และการให้บริการ
ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อน าไปสู่ระบบ
ราชการ 4.0 (Innovation Base) 

ความส าเร็จในการเสนอนวัตกรรม  
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
(จ านวน 1 ตัวช้ีวัด) 

10 สกก. 

 (10) 

องค์ประกอบท่ี 5  
ศักยภาพในการด าเนินการของหนว่ยงาน 
(Potential Base) 

ความส าเร็จในการด าเนินการตามศักยภาพของหน่วยงาน 
(จ านวน 2 ตัวช้ีวัด) 

20  

5.1 ความส าเรจ็ของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (10) สงม. 

5.2 ความส าเรจ็ในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมลูที่มี
ความส าคญัต่อการปฏิบัติงาน หรอืการให้บริการ 

(10) สยป. 

รวมท้ังหมด ร้อยละ 100 
หมายเหตุ แบ่งกลุ่มหน่วยงานท่ีขอรับการประเมินเป็น 2 กลุ่ม และก าหนดองค์ประกอบในการประเมนิ ดังนี้ 

1) กลุ่มหน่วยงานระดับส านัก/ส่วนราชการในสังกัดส านักปลดักรุงเทพมหานคร ประเมินใน  
4 องค์ประกอบ  ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1, 2, 4 และ 5 

2) กลุ่มส านักงานเขต 50 เขต ประเมินใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 2, 3, 4 และ 5 

เอกสารหมายเลข 2 
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ค ารับรองการปฏิบตัิราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
 
 

(หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร)………… 

 

 

กรุงเทพมหานคร 
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
(หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร) .................................................... 

กรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

 

๑. ค ารับรองระหว่าง 
 

……………………… ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้รับค ารับรอง 
   และ 
……………………..  รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้ท าค ารับรอง 
              หวัหน้ากลุ่มภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
 
………………………. หัวหน้าหน่วยงาน / หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้ท าค ารับรอง 
               ในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

๒. ค ารับรองนี้เป็นค ารับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้ส าหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม             
พ.ศ. ๒๕63 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕64 

๓. รายละเอียดของค ารับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 ของ (หน่วยงาน/ส่วนราชการ                
ในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร).........................................และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ
ตามค ารับรอง ประกอบด้วยตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน   

๔. ข้าพเจ้า (หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร)..................................   
    ...............................................  (ต าแหน่ง) .................................................................... .......ได้ท าความเข้าใจ 

ค ารับรองตาม ข้อ ๓ แล้ว ขอให้ค ารับรองกับปลัดกรุงเทพมหานคร ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงาน
ที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้  
ค ารับรองไว้ 

๕. ข้าพเจ้า .....................................................  รองปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้ากลุ่มภารกิจที่ได้รับมอบหมาย   
จากปลัดกรุงเทพมหานครให้ก ากับดูแล (หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร) 
................................................................................... ได้พิจารณาและเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕64 ของ (หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร)........................................ 
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง ประกอบด้วยตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก 
เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า ก ากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
ของ (หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร)........................... 
……………(ต าแหน่ง) ........................................................ ให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าขึ้นนี้ 
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๖. ข้าพเจ้า ............................................. ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาและเห็นชอบตามค ารับรอง  
การปฏิบัติราชการของ (หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร)…………………….……..… 
เกณฑ์การประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่ปรากฏ 
ในเอกสารแนบท้ายค ารับรองนี้  และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า ก ากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
ของ........................……………………………………………รองปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้ากลุ่มภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายให้ก ากับ ดูแล (หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร)…………………… 
…………………และ (หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร).................... 
(ต าแหน่ง)..........................................ให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าขึ้นนี้ 

๗. ผู้รับค ารับรองและผู้ท าค ารับรองได้เข้าใจค ารับรองการปฏิบัติราชการ และเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ        
ไว้เป็นส าคัญ 

                               
                                
                             
           ……………………………………………                         …………………………………………… 
          ( ............................................ )                    ( ............................................ ) 
                 ปลัดกรุงเทพมหานคร                                รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
                                                                       หัวหน้ากลุ่มภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
                วันที่ ………………………….                           วันที่ ……………………………. 
          
 
                                                                             
                                                                            ……………………………..……………       
                                                                            ( ............................................ )         
                                                                       หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าส่วนราชการ 
                                                       ในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

                                                                               วันที่ ………………………….              
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เอกสารประกอบ 3 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 
ของ …….… (หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร).................. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



  คู่มือการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  66 

 

 
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เฉพาะส านัก/ส่วนราชการในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร) 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 (เฉพาะส านัก/ส่วนราชการ 
ในสังกัดส านกัปลัดกรุงเทพมหานคร) 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ภารกิจหลัก 
ตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
(Function Base) 

ความส าเร็จของการด าเนินงานภารกิจหลักตาม
ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
(ตามตัวช้ีวัดเจรจาตกลง 3 ตัวช้ีวัด) 

50 สยป. 

1.1 (  ) 

1.2 (  ) 

1.3 (  ) 

องค์ประกอบท่ี 2  
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานภารกิจ 
ตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ  
(Agenda Base) 

ความส าเร็จของการด าเนินงานภารกิจตามนโยบาย
ผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ 
(ตามตัวช้ีวัดเจรจาตกลง 2 ตัวช้ีวัด) 

20 สยป. 

2.1 (  ) 

2.2 (  ) 

องค์ประกอบท่ี 3 (เฉพาะส านักงานเขต) 
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามภารกจิ 
เชิงพื้นที่เขต/กลุ่มเขต (Area Base) 

- ไม่ประเมินองค์ประกอบนี้ - 

องค์ประกอบท่ี 4  
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและพัฒนา
นวัตกรรมในการบริหารจดัการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบคุคล และการให้บริการ
ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อน าไปสู่ระบบ
ราชการ 4.0 (Innovation Base) 

ความส าเร็จในการเสนอนวัตกรรม  
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
(จ านวน 1 ตัวช้ีวัด) 

10 สกก. 

 (10) 

องค์ประกอบท่ี 5  
ศักยภาพในการด าเนินการของหนว่ยงาน 
(Potential Base) 

ความส าเร็จในการด าเนินการตามศักยภาพของหน่วยงาน 
(จ านวน 2 ตัวช้ีวัด) 

20  

5.1 ความส าเรจ็ของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (10) สงม. 

5.2 ความส าเรจ็ในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมลูที่มี
ความส าคญัต่อการปฏิบัติงาน หรอืการให้บริการ 

(10) สยป. 

รวมท้ังหมด ร้อยละ 100 

หมายเหตุ แบ่งกลุ่มหน่วยงานท่ีขอรับการประเมินเป็น 2 กลุ่ม และก าหนดองค์ประกอบในการประเมนิ ดังนี้ 
1) กลุ่มหน่วยงานระดับส านัก/ส่วนราชการในสังกัดส านักปลดักรุงเทพมหานคร ประเมินใน  

4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1, 2, 4 และ 5 
2) กลุ่มส านักงานเขต 50 เขต ประเมินใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 2, 3, 4 และ 5 

เอกสารหมายเลข 4 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(เฉพาะส านักงานเขต) 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 (เฉพาะส านัก/ส่วนราชการ 
ในสังกัดส านกัปลัดกรุงเทพมหานคร) 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ภารกิจหลัก 
ตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
(Function Base) 

- ไม่ประเมินองค์ประกอบนี้ - 

องค์ประกอบท่ี 2  
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานภารกิจ 
ตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ  
(Agenda Base) 

ความส าเร็จของการด าเนินงานภารกิจตามนโยบาย
ผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ 
(ตามตัวช้ีวัดเจรจาตกลง 2 ตัวช้ีวัด) 

20 สยป. 

2.1 (  ) 

2.2 (  ) 

องค์ประกอบท่ี 3 (เฉพาะส านักงานเขต) 
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามภารกจิ 
เชิงพื้นที่เขต/กลุ่มเขต (Area Base) 

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามภารกิจเชิงพื้นที่เขต/
กลุ่มเขต(ตามตัวช้ีวัดเจรจาตกลง 3 ตัวช้ีวัด) 

50 สยป. 

3.1 (  ) 

3.2 (  ) 

3.3 (  ) 

องค์ประกอบท่ี 4  
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและพัฒนา
นวัตกรรมในการบริหารจดัการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบคุคล และการให้บริการ
ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อน าไปสู่ระบบ
ราชการ 4.0 (Innovation Base) 

ความส าเร็จในการเสนอนวัตกรรม  
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
(จ านวน 1 ตัวช้ีวัด) 

10 สกก. 

 (10) 

องค์ประกอบท่ี 5  
ศักยภาพในการด าเนินการของหนว่ยงาน 
(Potential Base) 

ความส าเร็จในการด าเนินการตามศักยภาพของหน่วยงาน 
(จ านวน 2 ตัวช้ีวัด) 

20  

5.1 ความส าเรจ็ของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (10) สงม. 

5.2 ความส าเรจ็ในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมลูที่มี
ความส าคญัต่อการปฏิบัติงาน หรอืการให้บริการ 

(10) สยป. 

รวมท้ังหมด ร้อยละ 100 

หมายเหตุ แบ่งกลุ่มหน่วยงานท่ีขอรับการประเมินเป็น 2 กลุ่ม และก าหนดองค์ประกอบในการประเมนิ ดังนี้ 
1) กลุ่มหน่วยงานระดับส านัก/ส่วนราชการในสังกัดส านักปลดักรุงเทพมหานคร ประเมินใน  

4 องค์ประกอบ  ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1, 2, 4 และ 5 
2) กลุ่มส านักงานเขต 50 เขต ประเมินใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 2, 3, 4 และ 5 
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ภาคผนวก ข 

 
แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แบบฟอร์มการรายงาน 

ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน : 
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Function Base) 

ตัวช้ีวัด : ความส าเร็จของการด าเนินงานภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : 
ต าแหน่ง :                                                                    หมายเลขโทรศัพท์: 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 1 

(60 คะแนน) 
ระดับ 2 

(70 คะแนน) 
ระดับ 3 

(80 คะแนน) 
ระดับ 4 

(90 คะแนน) 
ระดับ 5 

(100 คะแนน) 

1.      

2.      

3.      

* กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับ 1 จะได้คะแนนเท่ากับค่าเป้าหมายระดับ 1 

ผลการด าเนินงาน :  

น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
50    

 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน (ภาพรวม) : 
 
 
 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนิงาน (ภาพรวม)  : 
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แบบฟอร์มการรายงาน 

ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : 
องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการด าเนินงานภารกิจตามนโยบายผูบ้ริหารหรือภารกิจพิเศษ (Agenda Base) 

ตัวช้ีวัด : ความส าเร็จของการด าเนินงานภารกิจตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ 
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : 
ต าแหน่ง :                                                                    หมายเลขโทรศัพท์: 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 1 

(60 คะแนน) 
ระดับ 2 

(70 คะแนน) 
ระดับ 3 

(80 คะแนน) 
ระดับ 4 

(90 คะแนน) 
ระดับ 5 

(100 คะแนน) 

1.      

2.      

* กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับ 1 จะได้คะแนนเท่ากับค่าเป้าหมายระดับ 1 

ผลการด าเนินงาน :  

น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
20    

 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน (ภาพรวม) : 
 
 
 
 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนิงาน (ภาพรวม)  : 
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แบบฟอร์มการรายงาน 
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หน่วยงาน : 
องค์ประกอบที่ 3 : ประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามภารกิจเชิงพื้นที่เขต/กลุ่มเขต (Area Base) 

ตัวช้ีวัด : ความส าเร็จของการด าเนินงานตามภารกิจเชิงพ้ืนที่เขต/กลุ่มเขต 
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : 
ต าแหน่ง :                                                                    หมายเลขโทรศัพท์: 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 1 

(60 คะแนน) 
ระดับ 2 

(70 คะแนน) 
ระดับ 3 

(80 คะแนน) 
ระดับ 4 

(90 คะแนน) 
ระดับ 5 

(100 คะแนน) 

1.      

2.      

3.      

* กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับ 1 จะได้คะแนนเท่ากับค่าเป้าหมายระดับ 1 

ผลการด าเนินงาน :  

น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
50    

 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน (ภาพรวม) : 
 
 
 
 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนิงาน (ภาพรวม)  : 
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แบบฟอร์มการรายงาน 
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หน่วยงาน : 
องค์ประกอบที่ 4 : ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) 

ตัวช้ีวัด : ความส าเร็จในการเสนอนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : 
ต าแหน่ง :                                                                    หมายเลขโทรศัพท์: 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  10 ต่อ 1 ระดับคะแนน 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 1 

(60 คะแนน) 
ระดับ 2 

(70 คะแนน) 
ระดับ 3 

(80 คะแนน) 
ระดับ 4 

(90 คะแนน) 
ระดับ 5 

(100 คะแนน) 

ความส าเร็จในการเสนอนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

≤ 60 70 80 90 100 

* กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับ 1 จะได้คะแนนเท่ากับค่าเป้าหมายระดับ 1 

ผลการด าเนินงาน :  

น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
10    

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
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แบบฟอร์มการรายงาน 
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หน่วยงาน :  
กลุ่มหน่วยงาน :       กลุ่มหน่วยงาน A         กลุ่มหน่วยงาน B        กลุ่มหน่วยงาน C        กลุ่มหน่วยงาน D 
องค์ประกอบที่ 5 : ศักยภาพในการด าเนนิการของหน่วยงาน (Potential Base) 

ตัวช้ีวัด : ความส าเร็จในการด าเนินการตามศักยภาพของหน่วยงาน 
5.1 ความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : 
ต าแหน่ง :                                                                    หมายเลขโทรศัพท์: 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  10 ต่อ 1 ระดับคะแนน 

กลุ่มหน่วยงาน 
ระดับ 1 

(60 คะแนน) 
ระดับ 2 

(70 คะแนน) 
ระดับ 3 

(80 คะแนน) 
ระดับ 4 

(90 คะแนน) 
ระดับ 5 

(100 คะแนน) 

กลุ่มหน่วยงาน A 80 85 90 95 100 

กลุ่มหน่วยงาน B 65 70 75 80 85 

กลุ่มหน่วยงาน C 55 60 65 70 75 

กลุ่มหน่วยงาน D 80 85 90 95 100 

* กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับ 1 จะไดค้ะแนนเทา่กับค่าเป้าหมายระดับ 1 

ผลการด าเนินงาน :  

น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
10    

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
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แบบฟอร์มการรายงาน 
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หน่วยงาน :  
องค์ประกอบที่ 5 : ศักยภาพในการด าเนนิการของหน่วยงาน (Potential Base) 

ตัวช้ีวัด : ความส าเร็จในการด าเนินการตามศักยภาพของหน่วยงาน 
5.2 ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความส าคัญ 
ต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : 
ต าแหน่ง :                                                                    หมายเลขโทรศัพท์: 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  10 ต่อ 1 ระดับคะแนน 

ตัวชี้วดั 
ระดับ 1 

(60 คะแนน) 
ระดับ 2 

(70 คะแนน) 
ระดับ 3 

(80 คะแนน) 
ระดับ 4 

(90 คะแนน) 
ระดับ 5 

(100 คะแนน) 

ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ
ฐานข้อมูลที่มีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานหรือ
การให้บริการ 

≤ 60 70 80 90 100 

* กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับ 1 จะได้คะแนนเท่ากับค่าเป้าหมายระดับ 1 

ผลการด าเนินงาน :  

น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
10    

 

ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

 

 องค์ประกอบที่ 1, 2, และ 3 
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
โทร 0 2225 7947  
หรือโทร 1512 และ 1543 

 

 องค์ประกอบที่ 4 
กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร ส านักงาน ก.ก.  
โทร. 0 2226 3727  
หรือโทร. 1459, 1460 

 

 องค์ประกอบที่ 5 (ตัวชี้วัดที่ 5.1) 
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1 และ 2   
ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
โทร 0 2244 3000  
หรือโทร 5604 
 

 องค์ประกอบที่ 5 (ตัวชี้วัดที่ 5.2) 
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
โทร 0 2222 8854 
หรือโทร 1531 

 
 

******************************* 
 


