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การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมิน ท าการแทน ก.ก. ในการบริหารผลงาน
ระดับหน่วยงาน ได้อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2565 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 ภารกิจหลักตามภารกิจพ้ืนฐานหรือตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Function Base) 
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานภารกิจตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ 

(Agenda Base) 
องค์ประกอบที่ 3 (เฉพาะส านักงานเขต) ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจเชิงพ้ืนที่เขต/               

กลุ่มเขต (Area Base) 
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ

ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือน 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 ส านักงานเขต 50 เขต ประเมินใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2, 3, 4 และ 5 

3. ตัวช้ีวัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 

คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้ปรับลดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการประเมินผล                  
ที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครก าหนด โดยปรับลดตัวชี้วัดเจรจาตกลงฯ ในองค์ประกอบที่ 1 – 3 จากเดิมจ านวน 
5 ตัวชี้วัด เหลือ 3 ตัวชี้วัด ประกอบด้วยตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 1 (Function Base) หรือองค์ประกอบที่ 3 
(Area Base) แล้วแต่กรณี จ านวน 2 ตัวชี้วัด และองค์ประกอบที่ 2 (Agenda Base) จ านวน 1 ตัวชี้วัด            
ในกรณีที่หน่วยงานไม่มีตัวชี้วัดตามนโยบายผู้บริหารในองค์ประกอบที่ 2 ให้น าไปก าหนดไว้ในองค์ประกอบที่ 1 
หรือ 3 แล้วแต่กรณี ดังนั้น ตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                   
มีจ านวนทั้งสิ้น 6 ตัวชี้วัด ประกอบด้วยตัวชี้วัดเจรจาตกลงในองค์ประกอบที่ 1 - 3 จ านวน 3 ตัวชี้วัด และ
ตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 4 และ 5 จ านวน 3 ตัวชี้วัด โดยเน้นตัวชี้วัดที่มีผลกระทบสูงต่อการบรรลุเป้าหมายตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน อันจะส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพต่อไป 
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          4. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ      
4.1 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลน าความเชื่อมโยงของมิติการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. 2565 แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี พ.ศ. 2556 – 2575 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี  ระยะที่  2 (พ.ศ.  2561 – 2565) และนโยบายผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครมาบูรณาการกันในทุกด้านและทุกมิติ  เพ่ือก าหนดเป็นประเด็นหลักในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์  และก าหนดกรอบตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ                         
เพ่ือประกอบการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับกรุงเทพมหานครประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4.2 หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร จัดท าแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามกรอบที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ก าหนด เพ่ือประกอบการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

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. 2565 

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

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
2) ระดับหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ และรองปลัดกรุงเทพมหานคร                 

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

ประสิทธิผลสูงสุด 
4.6 กรณีหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ไม่อาจปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการได้ด้วย

เหตุผลต่าง ๆ หน่วยงานสามารถขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การ                 
ให้คะแนน และน้ าหนักความส าคัญของตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการได้ โดยต้องได้รับการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการอุทธรณ์การปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 

4.7 หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลฯ  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล               
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ ของหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ 

4.8 คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 6 คณะ ออกตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ หน่วยงาน  และหรือ                      
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) จ านวน 2 ครั้ง ในช่วงระยะครึ่งปีงบประมาณ และระยะสิ้นปีงบประมาณ
หรือตามท่ีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีฯ ก าหนด 
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4.9 หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลฯ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
แต่ละหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ และส่งผลการประเมินให้ส านักงาน ก.ก. เพ่ือประมวลผลและน าเสนอ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีฯ พิจารณา 

4.10 ส านักงาน ก.ก. จะเวียนแจ้งผลคะแนนการประเมินที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีฯ ให้หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ตรวจสอบ ยืนยันผลคะแนน และขอ
ทบทวนผลคะแนนการประเมิน ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อผิดพลาดที่เกิดจากการให้คะแนน หรือการ
ค านวณคะแนน ก่อนน าผลคะแนนเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ 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
องค์ประกอบท่ี 1,2,3 ตามกรอบตวัช้ีวัดที่

คณะกรรมการประเมินผลฯ ก าหนด 

หน่วยงานจัดท า
ค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ

ประจ าปี  
ส่งใหส้ านักงาน 

ก.ก. 

หน่วยงานปฏิบัติ
ราชการให้บรรลุ
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 
ที่รับผิดชอบตัวช้ีวัด

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  
(ระยะครึ่งปี/สิ้นปีงบประมาณ) 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ
ตัวช้ีวัดส่งผล
คะแนนการ
ประเมินให้

ส านักงาน ก.ก. 
วิเคราะห์และ
ประมวลผล 

หน่วยงานส่งค าขออุทธรณ์การปฏบิัติ
ราชการให้ส านักงาน ก.ก. เพื่อน าเสนอ

คณะกรรมการอุทธรณ์การปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานสังกัด

กรุงเทพมหานครพิจารณา ในกรณีที่
หน่วยงานไมส่ามารปฏิบตัิราชการตาม
ค ารับรองการปฏิบัตริาชการที่ให้ไว้ได ้

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด 
สรุปผลคะแนน 
การประเมิน  
และส่งให้

หน่วยงานผู้รับการ
ประเมินตรวจสอบ 
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 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 การเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ก่อนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน หน่วยงานจะต้องน าตัวชี้วัด เจรจาตกลงที่จะขอรับ 

การประเมินในองค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ภารกิจหลักตามภารกิจพ้ืนฐานหรือตาม
ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Function Base) องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานภารกิจตาม
นโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ (Agenda Base) และองค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตาม
ภารกิจเชิงพ้ืนที่เขต/กลุ่มเขต (Area Base) ตามกรอบตัวชี้วัดเจรจาตกลงที่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีฯ ก าหนด เสนอคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการเจรจาตกลงการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครตามกลุ่มภารกิจ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของ
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายกลางเกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนักความส าคัญของตัวชี้วัด และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้ได้ข้อตกลงตัวชี้วัดส าหรับการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในองค์ประกอบที่ 1, 2 และ 3 ซึ่งคณะกรรมการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครตามกลุ่มภารกิจ จะมีจ านวน 6 คณะ แต่ละคณะ
ประกอบด้วย รองปลัดกรุงเทพมหานคร (หัวหน้ากลุ่มภารกิจ) เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานครหรือผู้แทน หัวหน้าส านักงาน ก.ก. หรือผู้แทน ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
หรือผู้แทน ผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีประธานกรรมการมอบหมาย และประธานกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีฯ เป็นกรรมการ และ ผู้อ านวยการกองและเจ้าหน้าที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ที่ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 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 เพ่ือประกอบการจัดท าค ารับรอง ฯ                 
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. 2565 เพ่ือให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
และผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุเป้าหมายตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ 
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 การอุทธรณ์ผลการปฏิบัติราชการ 
กรณีหน่วยงานไม่อาจปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่ได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการไว้ได้      

ด้วยเหตุผลต่าง ๆ หน่วยงานสามารถขออุทธรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย               
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
อุทธรณก์ารปฏิบัติราชการปีละ 2 ครั้ง หรือตามทีค่ณะกรรมการอุทธรณ์การปฏิบัติราชการฯ ก าหนด   

 การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการ 
          1. หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฎิบัติราชการ                  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ส่งให้หน่วยงาน                      
ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด และคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร เพ่ือติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ  

2. หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม ครบถ้วน 
และชัดเจน เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติราชการในแต่ละตัวชี้วัดในช่วงเวลาต่าง ๆ                       
เพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ 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 เจ้าหน้าที่ของส านักงาน ก.ก. ที่หัวหน้าส านักงาน ก.ก. 
มอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ ออกตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ หน่วยงานและ
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงระยะครึ่งปี และระยะสิ้นปีงบประมาณ จ านวน 2 ครั้ง หรือตามที่
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีฯ ก าหนด ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานจัดเตรียมเอกสาร/
หลักฐานที่ เกี่ยวข้องที่แสดงถึงความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติราชการในแต่ละตัวชี้วัด พร้อมให้                          
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา 
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คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ แต่ละคณะ สรุปผลคะแนนการประเมิน
และจัดท ารายงานผลการตรวจติดตามฯ ของหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ที่รับผิดชอบ (รายคณะ) ส่งให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตรวจสอบและรวบรวมผลคะแนน และจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจติดตาม (รายตัวชี้วัด) 
ส่งให้ส านักงาน ก.ก. เพ่ือวิเคราะห์และประมวลผลคะแนน และจัดท าสรุปรายงานสรุปผลการตรวจติดตามฯ 
น าเสนอคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีฯ พิจารณา        

 การขอทบทวนผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ส านักงาน ก.ก. จะเวียนแจ้งผลคะแนนการประเมินที่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ
ตรวจสอบและยืนยันผลคะแนนการประเมิน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ เสนอขอทบทวน              
ผลคะแนนการประเมินในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่า มีข้อผิดพลาดที่เกิดจากการให้คะแนนหรือการค านวณ
คะแนนมาที่ส านักงาน ก.ก. และหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดในคราวเดียวกัน ซึ่งส านักงาน ก.ก. จะเป็น               
ผู้ประสานแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่มีการขอทบทวนผลคะแนนพิจารณาในเบื้องต้น และน าเสนอ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีฯ พิจารณา ก่อนน าผลคะแนนการประเมินเสนอ                 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และอ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมิน
พิจารณาต่อไป 
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 การค านวณคะแนน 
การค านวณคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ก าหนดให้น้ าหนักคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดในทุกองค์ประกอบมีค่ารวมกัน เท่ากับ 100 
คะแนน และให้ผลคะแนนมีทศนิยม 3 ต าแหน่งโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด  ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดค่าเป้าหมายกลาง
ของตัวชี้วัดที่หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ไว้ในระดับ 3 ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย จะได้
คะแนนต่ ากว่าระดับ 3 ส่วนคะแนนในระดับ 4 และ 5 เป็นคะแนนของการด าเนินการที่สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่ งมี
ความท้าทายเพ่ือกระตุ้นและยกระดับผลการปฏิบัติราชการให้ดียิ่งขึ้น และในกรณีที่หน่วยงานที่มีผล                   
การด าเนินงานของตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับ 1 จะได้คะแนนเท่ากับค่าเป้าหมายในระดับที่ 1 

 การก าหนดคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด  ก าหนดคะแนนเต็มเท่ากับ 100 คะแนน ในกรณีที่หน่วย                
การวัดในแต่ละตัวชี้วัดมีความแตกต่างกัน เช่น “ร้อยละ…” “คะแนน...” หรือ “ระดับ...” เป็นต้น เมื่อมี                  
ผลการวัดตามหน่วยวัดนั้น ๆ แล้ว จะต้องน าผลการวัดที่ได้นั้นมาแปลงเป็นระดับคะแนนของค่าเป้าหมาย 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. เมื่อหน่วยงานได้รับการประเมินในทุกตัวชี้วัดจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดแล้ว หน่วยงาน                   

ที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจะส่งผลคะแนนการประเมินตามหน่วยวัดของแต่ละตัวชี้วัด (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 าคะแนนดิบที่ได้รับจากหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด มาค านวณหา               
ค่าคะแนนที่ได้ในแต่ละตัวชี้วัดตามวิธีการค านวณข้างต้น และค านวณหาค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักของแต่ละตัวชี้วัด 
และน าค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักมาบวกรวมกันทุกตัวชี้วัด ซึ่งเป็นคะแนนสรุปสุดท้ายโดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
 
                          
 

ตัวอย่าง ตัวชี้วัดความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 
           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 เมื่อสรุปผลคะแนนในภาพรวมครบ                  

ทุกตัวชี้วัดในทุกองค์ประกอบแล้วจะเปรียบเทียบผลคะแนนกับเกณฑ์การประเมินผลโดยแบ่งเป็น 5 ระดับ 
ได้แก่ ระดับต้องปรับปรุง ระดับมาตรฐานขั้นต้น ระดับมาตรฐาน 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. 2565 

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
หลักตามภารกจิ
พื้นฐานหรือตาม
ยุทธศาสตร์
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  20 60 70 80 90 100 98.000 98.000 19.600 

ผลการด าเนินการในองค์ประกอบที่ 1 44.971 

องค์ประกอบที่ 2  
ประสิทธภิาพในการ
ด าเนนิงานภารกจิตาม
นโยบายผู้บริหารหรือ
ภารกจิพิเศษ  
(Agenda Base) 

ความส าเร็จของการด าเนนิงาน
ภารกจิตามนโยบายผู้บริหาร
หรือภารกิจพเิศษ 

ร้อย 
ละ 

20         

1.1  20 12 14 16 18 20 18.952 94.760 18.952 

ผลการด าเนินการในองค์ประกอบที่ 2 18.952 
องค์ประกอบที่ 3
ประสิทธภิาพในการ
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 ร้อยละความส าเร็จในการ
พัฒนาและจัดเก็บฐานขอ้มูล
ส าหรับบูรณาการภารกิจของ
หน่วยงาน (One Platform) 

 10 60 70 80 90 100 100.000 100.000 10.000 

ผลการด าเนินการในองค์ประกอบที่ 5 18.560 

คะแนนผลการประเมิน 90.983 
ระดับผลการประเมิน ระดับคุณภาพสูง 
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สรุป  ส านักงาน A มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับ
คุณภาพสูง และมีผลคะแนน เท่ากับ 90.983 คะแนน [(องค์ประกอบ 1) 44.971 + (องค์ประกอบ 2) 18.952 + 
(องค์ประกอบ 4) 8.500 + (องค์ประกอบ 5) 18.560]  

หมายเหตุ  
 1. ตามตัวอย่างนี้ ส านักงาน  A รับการประเมินในองค์ประกอบที่ 1, 2, 4 และ 5 
 2. กรณีส านัก ส านักงาน และส่วนราชการในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานครมีผลการด าเนินงาน
ของตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับ 1 จะได้คะแนนเท่ากับค่าเป้าหมายในระดับที่ 1  เช่น ส านักงาน A               
มีผลการด าเนินการในตัวชี้วัดที่ 4 การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  เท่ากับ
ร้อยละ 58.000 จะได้คะแนนเท่ากับค่าเป้าหมายในระดับที่ 1 คือ ร้อยละ 60 

3. ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลฯ มีจ านวนทั้งสิ้น 6 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 
(Function Base) จ านวน 2 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 2 (Agenda Base) จ านวน 1 ตัวชี้วัด (ในกรณีที่
หน่วยงานไม่มีตัวชี้วัดตามนโยบายผู้บริหารในองค์ประกอบที่ 2 ให้น าไปก าหนดไว้ในองค์ประกอบที่ 1) และ
ตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 4 และ 5 จ านวน 3 ตัวชี้วัด 
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ตัวอย่าง     ส านักงานเขต B  มีผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ปรากฏดังนี้ 
   สรุปผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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
หลักตามภารกจิ
พื้นฐานหรือตาม
ยุทธศาสตร์
กรุงเทพมหานคร 
(Function Base) 

- ไม่ประเมินองค์ประกอบนี้ - 

องค์ประกอบที่ 2  
ประสิทธภิาพในการ
ด าเนนิงานภารกจิตาม
นโยบายผู้บริหารหรือ
ภารกจิพิเศษ  
(Agenda Base) 

ความส าเร็จของการด าเนนิงาน
ภารกจิตามนโยบายผู้บริหาร
หรือภารกิจพเิศษ 

ร้อย 
ละ 

20         

1.1  20 12 14 16 18 20 13.854 69.270 13.854 

ผลการด าเนินการในองค์ประกอบที่ 2 13.854 
องค์ประกอบที่ 3
ประสิทธภิาพในการ
ด าเนนิงานตามภารกิจ
เชิงพื้นที่เขต/กลุ่มเขต 
(Area Base) 

ความส าเร็จของการด าเนนิงาน
ตามภารกิจเชงิพื้นทีเ่ขต/กลุ่มเขต 

ร้อย 
ละ 

50         

3.1  25 29 32 35 38 41 37.000 84.571 21.143 
3.2  25 60 70 80 90 100 98.000 98.000 24.500 

ผลการด าเนินการในองค์ประกอบที่ 3 45.643 
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 ร้อยละความส าเร็จในการ
พัฒนาและจัดเก็บฐานขอ้มูล
ส าหรับบูรณาการภารกิจของ
หน่วยงาน (One Platform) 

 10 60 70 80 90 100 100.000 100.000 10.000 

ผลการด าเนินการในองค์ประกอบที่ 5 18.560 

คะแนนผลการประเมิน 86.557 

ระดับผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
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สรุป  ส านักงานเขต B มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับ
คุณภาพ และมีผลคะแนน เท่ากับ 86.557 คะแนน [(องค์ประกอบ 2) 13.854 + (องค์ประกอบ 3) 45.643 
(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 

3. ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลฯ (ส านักงานเขต) มีจ านวนทั้งสิ้น 6 ตัวชี้วัด ประกอบด้วยตัวชี้วัด 
ในองค์ประกอบที่ 2 (Agenda Base) จ านวน 1 ตัวชีว้ัด (ในกรณีที่หน่วยงานไม่มีตัวชี้วัดตามนโยบายผู้บริหาร 
ในองค์ประกอบที่ 2 ให้น าไปก าหนดไว้ในองค์ประกอบที่ 3) ตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 3 (Area Base)  
จ านวน 2 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 4 และ 5 จ านวน 3 ตัวชี้วัด 
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 ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ช่วงเวลา 
 

 

กิจกรรม 

มกราคม – ตุลาคม 
2564 

ส านักงาน ก.ก.จัดท าร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา  
พัฒนาบุคลากร และการประเมิน พิจารณาอนุมัติ 

กันยายน – ตุลาคม  
2564 

คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี
ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  
และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้องของตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 1, 2 และ 3 เพื่อให้ได้ข้อตกลง 
ส าหรับการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร  

ภายใน  
ตุลาคม 2564 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา  
พัฒนาบุคลากร และการประเมิน 

ภายใน พฤศจิกายน 
2564 

ส านักงาน ก.ก. จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
โดยเผยแพร่คู่มือฯ และคลิปวีดีโอชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ภายใน  
ธันวาคม 2564 

ส านักงาน ก.ก. จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีระดับกรุงเทพมหานคร  
เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม 

ภายใน 
29 ธันวาคม 2564 

หน่วยงานส่งค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 (ระดับหน่วยงาน)  
ให้ส านักงาน ก.ก. เพื่อตรวจสอบก่อนน าเสนอรองปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้ากลุ่มภารกิจ  
และปลัดกรุงเทพมหานครลงนาม 

ภายใน  
มกราคม 2565 

ส านักงาน ก.ก. น าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีระดับหน่วยงาน  
เสนอรองปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้ากลุ่มภารกิจ และปลัดกรุงเทพมหานครลงนาม 

มกราคม – กันยายน 
2565 

หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ ระหว่างปี 
ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทราบตามแนวทางทางที่ก าหนด 

ภายใน  
กุมภาพันธ์ 2565 

ส านักงาน ก.ก. เวียนแจ้งหลักเกณฑ์/แนวทางการอุทธรณ์การปฏิบัติราชการ และระยะเวลา 
ในการรับค าขออุทธรณ์ฯ (รอบที่ 1) ให้หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ทราบ  

ภายใน  
 25 กุมภาพันธ์ 2565 

หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ส่งค าขออุทธรณ์การปฏิบัติราชการ (รอบที่ 1) ไปยังส านักงาน ก.ก.  
ตามแบบฟอร์มที่ส านักงาน ก.ก. ก าหนด  

ภายใน  
3 มีนาคม 2565 

ส านักงาน ก.ก. ส่งค าขออุทธรณ์การปฏิบัติราชการ (รอบที่ 1) ของหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ  
ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ภายใน  
    15 มีนาคม 2565 

หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดพิจารณาค าขออุทธรณ์ฯ (รอบที่ 1) ของหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ 
และแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นไปยังส านักงาน ก.ก. ตามแบบฟอร์มที่ส านักงาน ก.ก. ก าหนด 

ภายใน 
18 มีนาคม 2565 

ส านักงาน ก.ก. เวียนแจ้งแนวทางการตรวจติดตามประเมินผล (ระยะครึ่งปีงบประมาณ)           
ให้หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ทราบและด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนด 
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ช่วงเวลา 
 

 

กิจกรรม 

ภายใน 
31 มีนาคม 2565 

ส านักงาน ก.ก. สรุปผลการพิจารณาค าขออุทธรณ์ฯ (รอบที่ 1) ของหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ  
เสนอคณะกรรมการอุทธรณ์การปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครพิจารณา  
และแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ทราบ 

ภายใน 
เมษายน 2565 

คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ประชุมซักซ้อมแนวทางการออกตรวจติดตามประเมินผลฯ (ระยะครึ่งปีงบประมาณ)  

2 – 13 
 พฤษภาคม 2565 

คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลฯ ออกตรวจติดตามประเมินผลฯ (ระยะครึ่งปีงบประมาณ) 
ตามแนวทางที่คณะกรรมการประเมินผลฯ ก าหนด 

ภายใน 
พฤษภาคม 2564 

ส านักงาน ก.ก. เสนอผลการพิจารณาการอุทธรณ์ฯ (รอบที่ 1) และรายงานผลการตรวจติดตามฯ 
ต่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร  

ภายใน 
มิถุนายน 2565 

ส านักงาน ก.ก. เสนอผลการพิจารณาการอุทธรณ์ฯ (รอบที่ 1) และรายงานผลการตรวจติดตามฯ 
ต่อ อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมิน เพื่อทราบ 

ภายใน  
15 มิถุนายน 2565 

ส านักงาน ก.ก. เวียนแจ้ง แนวทาง/หลักเกณฑ์การอุทธรณ์การปฏิบัติราชการ และระยะเวลา 
ในการรับค าขออุทธรณ์ฯ (รอบที่ 2) ให้หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ทราบ  

ภายใน  
8 กรกฎาคม 2565 

หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ส่งค าขออุทธรณ์การปฏิบัติราชการ (รอบที่ 2) ไปยังส านักงาน ก.ก.  
ตามแบบฟอร์มที่ส านักงาน ก.ก.  

ภายใน  
12 กรกฎาคม 2565 

ส านักงาน ก.ก. ส่งค าขออุทธรณ์การปฏิบัติราชการ (รอบที่ 2) ของหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ  
ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ภายใน  
29 กรกฎาคม 2565 

หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดพิจารณาค าขออุทธรณ์ฯ (รอบที่ 2) ของหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ 
และแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นไปยังส านักงาน ก.ก. ตามแบบฟอร์มที่ส านักงาน ก.ก. ก าหนด 

ภายใน  
สิงหาคม 2565 

   

ส านักงาน ก.ก. สรุปผลการพิจารณาค าขออุทธรณ์ฯ (รอบที่ 2) ของหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ  
เสนอคณะกรรมการอุทธรณ์การปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครพิจารณา 
และรับรองรายงานการประชุม และแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ทราบ 

ภายใน  
31 สิงหาคม 2565 

ส านักงาน ก.ก. เวียนแจ้งแนวทางการตรวจติดตามประเมินผล (ระยะสิ้นปีงบประมาณ)  
ให้หน่วยงาน /ส่วนราชการฯ ทราบ และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองฯ 

ภายใน  
16 กันยายน 2565 

หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
ให้ส านักงาน ก.ก. และหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบและ
ประเมินผลในเบื้องต้น 

ภายใน  
กันยายน 2565 

คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ประชุมซักซ้อมแนวทางการออกตรวจติดตามประเมินผลฯ (ระยะสิ้นปีงบประมาณ)  
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ช่วงเวลา 
 

 

กิจกรรม 

10 - 18  
ตุลาคม 2565 

คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร ออกตรวจติดตามประเมินผลฯ (ระยะสิ้นปีงบประมาณ) ณ หน่วยงาน 
ผู้รับการประเมิน 

ภายใน  
21 ตุลาคม 2565 

คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลฯ ประชุมสรุปผลการตรวจติดตามประเมินผลฯ 
 

ภายใน  
28 ตุลาคม 2565 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบตัวชี้วัดส่งรายงานผลการตรวจติดตามฯ และผลคะแนนการประเมินตัวชี้วัด 
ที่รับผิดชอบให้ส านักงาน ก.ก. 

ภายใน  
10 พฤศจิกายน 2565 

ส านักงาน ก.ก. ประมวลผลและวิเคราะห์ผลการประเมินในภาพรวม และน าผลการประเมิน 
การปฏิบัติราชการฯ รายงานผลการตรวจติดตามฯ  และผลการอุทธรณ์การปฏิบัติราชการฯ  
เสนอคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ภายใน  
  14 พฤศจิกายน 2565 

ส านักงาน ก.ก. เวียนแจ้งผลคะแนนที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลฯ  
แล้วให้หน่วยงานผู้รับการประเมินตรวจสอบและยืนยันผลคะแนน และขอทบทวนผลคะแนน 
การประเมินในกรณีท่ีตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อผิดพลาดที่เกิดจากการค านวณคะแนน 

ภายใน 
16 พฤศจิกายน 2565 

หน่วยงานผู้รับการประเมินขอทบทวนผลคะแนนการประเมินในกรณีท่ีตรวจสอบแล้ว 
พบว่ามีข้อผิดพลาดที่เกิดจากการค านวณคะแนนมายังส านักงาน ก.ก.  

ภายใน 18  
พฤศจิกายน 2565 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบตัวชี้วัดตรวจสอบผลคะแนน ในกรณีที่มีหน่วยงานขอทบทวนผลคะแนน  
และส่งผลคะแนนหลังการทบทวนให้ ส านักงาน ก.ก. 

23  
พฤศจิกายน 2565 

ส านักงาน ก.ก. น าผลคะแนนการประเมิน (หลังมีการขอทบทวน) เสนอคณะกรรมการ 
ประเมินผลฯ พิจารณา 

ภายใน 
30 พฤศจิกายน 2565 

ส านักงาน ก.ก. น าผลการประเมิน รายงานผลการตรวจติดตามฯ   และผลการอุทธรณ์การปฏิบัติราชการฯ 
เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร  
และการประเมิน พิจารณา 

ภายใน  
30 ธันวาคม 2564 

ส านักงาน ก.ก. น าผลคะแนนการประเมิน รายงานผลการตรวจติดตามฯ  และผลการอุทธรณ์ 
การปฏิบัติราชการฯ เสนอ ก.ก. เพื่อทราบ 

  

หมายเหตุ  ช่วงเวลาด าเนินการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 (เฉพาะส านัก/ส่วนราชการ 
ในสังกัดส านกัปลัดกรุงเทพมหานคร) 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ภารกิจหลักตาม
ภารกิจพ้ืนฐานหรือตามยุทธศาสตร์
กรุงเทพมหานคร (Function Base) 

ความส าเร็จของการด าเนินงานภารกิจหลักตาม
ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
(ตามตัวช้ีวัดเจรจาตกลง 2 ตัวช้ีวัด) 

50 สยป. 

1.1 (  ) 

1.2 (  ) 

องค์ประกอบท่ี 2  
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานภารกิจ 
ตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ  
(Agenda Base) 

ความส าเร็จของการด าเนินงานภารกิจตามนโยบาย
ผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ 
(ตามตัวช้ีวัดเจรจาตกลง 1 ตัวช้ีวัด) 

20 สยป. 

2.1 (  ) 

องค์ประกอบท่ี 3 (เฉพาะส านักงานเขต) 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจ 
เชิงพื้นที่เขต/กลุ่มเขต (Area Base) 

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามภารกิจเชิงพื้นที่เขต/
กลุ่มเขต(ตามตัวช้ีวัดเจรจาตกลง 2 ตัวช้ีวัด) 

50 สยป. 

3.1 (  ) 

3.2 (  ) 

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 าเรจ็ในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมลู
ส าหรับบรูณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform) 

(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 
3) ตัวช้ีวัดตามกรอบการประเมินผลฯ มีจ านวนท้ังสิ้น 6 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย ตัวช้ีวัดในองค์ประกอบที่

องค์ประกอบท่ี 1 หรือ 3 จ านวน 2 ตัวช้ีวัด แล้วแต่กรณี ตัวช้ีวัดในองค์ประกอบท่ี 2 จ านวน 1 ตัวช้ีวัด (ในกรณีที่หน่วยงานไม่มีตัวช้ีวัด
ตามนโยบายผู้บริหารในองค์ประกอบที่ 2 ให้น าไปก าหนดไว้ในองค์ประกอบท่ี 1 หรือ 3 แล้วแต่กรณี) และตัวช้ีวัดในองค์ประกอบท่ี 4 
และ 5 จ านวน 3 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ และวิธกีารประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
น้้ำหนัก   : ร้อยละ 50 
หน่วยงำนที่รับกำรประเมิน :  หน่วยงานระดับส านัก ส านักงานและสว่นราชการในสังกัดส านกัปลัดกรุงเทพมหานคร 
ค้ำอธิบำย 
 ยุทธศำสตร์กรุงเทพมหำนคร หมายถึง ภารกิจหลักของหน่วยงานที่มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนเป้าหมาย เป้าประสงค์การพัฒนารวมทั้งตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกรุงเทพมหานคร  

แนวทำงกำรประเมินผล 
 การประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเป็ น             
การประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจที่หน่วยงานแปลงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกรุงเทพมหานครไปสู่
การปฏิบัติด้วยการเชื่อมโยงเป้าหมาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ 
มาก าหนดสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานโดยเมื่อด าเนินการเสร็จแล้ว ต้องสามารถ
แสดงให้เห็นผลของการด าเนินงานดังกล่าวนั้นสนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร              
ไปสู่ทิศทางที่ก าหนดและสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่จะน ามาวัดความส าเร็จของ                 
การด าเนินงานต้องเป็นตัวชี้วัดงำนยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนที่ส้ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผลเสนอและ
คณะกรรมการอ านวยการเจรจาตกลงประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร              
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วโดยมีจ านวนตัวชี้วัดหน่วยงานละ 2 ตัวชี้วัด กรณีหน่วยงานมีภารกิจ                  
ไม่สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครในองค์ประกอบที่ 2 ให้เพ่ิมตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 1               
เป็น 3 ตัวชี้วัด  

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจะด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานโดยใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด
จากระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) และ BMA Monitor Application 

หน่วยงานจึงต้องรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานผ่านระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน อย่างสม่ าเสมอตามรอบระยะเวลา               
ที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลก าหนด 
วิธีค้ำนวณและเกณฑ์กำรให้คะแนน 
 การให้คะแนนผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดพิจารณาจากผลส าเร็จของการด าเนินการ            
ตามตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย และน้ าหนักคะแนนที่ได้ผ่านการเจรจาตกลงกับคณะกรรมการอ านวยการเจรจาตกลง
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้ให้               
ความเห็นชอบแล้ว โดยวิธีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน จ าแนกเป็น                  
3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 
(FUNCTION BASE) 
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 ขั้นตอนที่ 1 กำรก้ำหนดน้้ำหนักคะแนนรำยตัวชี้วัด 
 องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร ก าหนด
จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด น้ าหนักคะแนนรวม ร้อยละ 50 หน่วยงานต้องก าหนดน้ าหนักคะแนนของ
ตัวชี้วัด และน าเสนอคณะกรรมการอ านวยการเจรจาตกลงประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณา ส าหรับการก าหนดน้ าหนักคะแนนตัวชี้วัดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะความยาก – ง่าย 
ผลกระทบต่อประชาชน เช่น ตัวชี้วัดที่มีผลกระทบต่อประชาชนสูงแสดงว่าเป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญสูง                 
การก าหนดน้ าหนักคะแนนควรจะให้คะแนนมากกว่าตัวชี้วัดที่ผลกระทบต่อประชาชนต่ า 
 ขั้นตอนที่ 2 กำรก้ำหนดค่ำเป้ำหมำย และเกณฑ์กำรวัดผลกำรด้ำเนินงำนของตัวชี้วัด 
 การก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดเป็น 3 กรณี ดังนี้ 
 กรณีท่ี 1 ตัวชี้วัดที่เคยมีการด าเนินงานมาแล้วให้น 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 

เกณฑ์กำรวัดผลกำรด้ำเนินงำน หมายถึง การก าหนดการวัดระดับความส าเร็จของแต่ละตัวชี้วัดซึ่งแบ่งเป็นระดับ
ความส าเร็จ 5 ระดับ รายละเอียดตามตาราง 

 

เกณฑ์ร้อยละควำมส้ำเร็จ หมายถึง ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดแต่ละระดับ 
ผลกำรด้ำเนินงำน หมายถึง ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้แต่ละระดับ 

 

  

 

ระดับควำมส้ำเร็จ เกณฑ์ร้อยละควำมส้ำเร็จ ผลกำรด้ำเนินงำน 

5   

4   

3   

2   

1   
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ขั้นตอนที่  3 กำรประเมินผลกำรด้ำเนินงำน 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร ก าหนด
จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด น้ าหนักคะแนนรวม ร้อยละ 50 ณ สิ้นปีงบประมำณ (30 กันยายน 2565)  
วิธีค้ำนวณ : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
 
 

      

ส าหรับหน่วยงานที่มีภารกิจไม่สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สามารถเพ่ิมเติม
ตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 1 ได้อีก 1 ตัวชี้วัด โดยน้ าหนักคะแนนรวม ร้อยละ 70 

เกณฑ์คะแนนกำรประเมิน 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 ระดับคะแนน 

ระดับควำมส้ำเร็จ ระดับ 1 
(60 คะแนน) 

ระดับ 2 
(70 คะแนน) 

ระดับ 3 
(80 คะแนน) 

ระดับ 4 
(90 คะแนน) 

ระดับ 5 
(100 คะแนน) 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานภารกิจหลัก
ตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครในภาพรวม 

≤ 60 70 80 90 100 

* กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับ 1 จะได้คะแนนเท่ากับค่าเป้าหมายระดับ 1  

กำรด้ำเนินกำร(หน่วยงำนผู้รับกำรประเมิน) 
1. หน่วยงานต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานตามแนวทางที่ส านักยุทธศาสตร์และ

ประเมินผลก าหนด โดยให้สอดคล้อง เชื่อมโยง สนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2565 ที่อยู่ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน เหมาะสมกับสถานการณ์
และ มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  

2. หน่วยงานต้องมีการบริหารจัดการที่จะท าให้การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงานประสบความส าเร็จ 

3. หน่วยงานต้องมีกระบวนการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของหน่วยงานผ่านระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่ช่วยให้หน่วยงาน ผู้บริหาร รับทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานสามารถ      
น าข้อมูลมาปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที  ให้มีรายละเอียดครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบผ่าน BMA Monitor Application 

4. หน่วยงานต้องมีการรายงานความคืบหน้าของโครงการ/กิจกรรมทุกรายการที่ปรากฏในแผน             
ปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital 
Plans) เป็นประจ้ำทุกเดือน 

คะแนนที่จะได้รับ = น้ าหนักคะแนนของตัวชี้วัด X คะแนนของตัวชี้วัด = คะแนนถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัด 
 100 

                       = คะแนนถ่วงน้ าหนักตัวชี้วัดที่ 1 + คะแนนถ่วงน้ าหนักตัวชี้วัดที่ 2  
= ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 1 
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5. หน่วยงานต้องมีการรายงานความคืบหน้าของตัวชี้วัดทุกรายการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงานเข้าสู่ ระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans)                     
เป็นรำยไตรมำส 

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 โครงการกิจกรรมของรอบที่มีการขัดข้องทันทีที่ระบบ           
สามารถใช้งานได้ 

8. กรณีเป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่างหน่วยงานที่น ามาเจรจาตกลงฯ หน่วยงานเจ้าภาพหลักมีหน้าที่รวบรวม
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด และสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 

แนวทำงกำรด้ำเนินกำร (หน่วยงำนที่รับผิดชอบประเมินผล) 

ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจะด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 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) อย่างต่อเนื่องเป็นรำยไตรมำส 

3. กรณีหน่วยงานไม่รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมหรือตัวชี้วัดหรือรายงานแล้วแต่
รายละเอียดไม่ชัดเจน ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจะด าเนินการประสานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/
กิจกรรมหรือตัวชี้วัดเพ่ือให้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

4. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานที่รายงานเข้าสู่ระบบการบริหาร
จัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565 ถือว่ำเป็นข้อมูล                 
ผลด้ำเนินงำนที่ส้ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผลใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ้ำปีของ
หน่วยงำน 
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เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำประเมินผล 

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

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบในกำรประเมินผล ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

ผู้ก้ำกับดูแลตัวช้ีวัด กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ  
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
โทร 0 2225 7947  
โทร 1512 และ 1543 

E –mail ส้ำหรับรับ/ส่งเอกสำร    bma.evaluate@gmail.com 
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ตัวช้ีวัด    : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานภารกิจตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ  

น้้ำหนัก    : ร้อยละ 20 
หน่วยงำนที่รับกำรประเมิน :  ทุกหน่วยงาน  
ค้ำอธิบำย 

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

2. นโยบำยของผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร หมายถึง ภารกิจที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครก าหนดขึ้น
เป็นพิเศษ เพ่ือการแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์คุณค่าต่าง ๆ ให้กับสังคมและมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครน าไปปฏิบัติ โดยภารกิจจะต้องสอดคล้องกับเป้าประสงค์หรือเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปี และบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน  
แนวทำงกำรประเมินผล 
 การประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินงานตามภารกิจตามนโยบายของผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครหรือภารกิจพิเศษของหน่วยงาน เป็นการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่หน่วยงาน
ได้รับนโยบายจากผู้บริหาร และได้วิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกรุงเทพมหานคร                  
แล้วแปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการเชื่อมโยงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานรับผิดชอบหรือ
เกี่ยวข้องในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน โดยเมื่อด าเนินการเสร็จแล้วต้องสามารถแสดงให้เห็นผล
ของการด าเนินงานดังกล่าวสามารถสนับสนุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่       
ทิศทางที่ก าหนดและสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่จะน ามาประเมินความส าเร็จของ                
การด าเนินงานตามภารกิจตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครหรือภารกิจพิเศษของหน่วยงาน ต้องเป็น
ตัวชี้วัดที่ผ่านการเจรจาตกลงร่วมกับคณะกรรมการอ านวยการเจรจาตกลงประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว  โดยมีจ านวนไม่เกินหน่วยงานละ 1 ตัวชี้วัด กรณี
หน่วยงานมีภารกิจไม่สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้น าตัวชี้วัดไปเพ่ิมในองค์ประกอบที่ 1 
แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล 

ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจะด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานโดยใช้ข้อมูลผลงานด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด
จากระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) และ BMA Monitor Application 

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

วิธีค้ำนวณและเกณฑ์กำรให้คะแนน 
 การให้คะแนนผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดพิจารณาจากผลส าเร็จของการด าเนินการ          
ตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และน้ าหนักคะแนนที่ได้ผ่านการเจรจาตกลงกับคณะกรรมการอ านวยการเจรจาตกลง
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้ให้ความ
เห็นชอบแล้ว โดยวิธีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน จ าแนกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 กำรก้ำหนดน้้ำหนักคะแนนรำยตัวชี้วัด 
 องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานภารกิจตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ 
ก าหนดจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 20 หน่วยงานต้องก าหนดน้ าหนักคะแนนของ
ตัวชี้วัด และน าเสนอคณะกรรมการอ านวยการเจรจาตกลงประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  
ในสังกัดกรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณา ส าหรับการก าหนดน้ าหนักคะแนนตัวชี้วัดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะความยาก - ง่าย 
ผลกระทบต่อประชาชน เช่น ตัวชี้วัดที่มีผลกระทบต่อประชาชนสูงแสดงว่าเป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญสูง                
การก าหนดน้ าหนักคะแนนควรจะให้คะแนนมากกว่าตัวชี้วัดที่ผลกระทบต่อประชาชนต่ า ส าหรับหน่วยงานที่มี
ภารกิจไม่สอดคล้องกับนโนบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้ยกเว้นตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 2 โดยให้น าไป
เพ่ิมตัวชี้วัดอีก 1 ตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 1 
 ขั้นตอนที่ 2 กำรก้ำหนดค่ำเป้ำหมำย และเกณฑ์กำรวัดผลกำรด้ำเนินงำนของตัวชี้วัด 
 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 

 กรณีท่ี 2 ก าหนดค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร  
 กรณีที่ 3 ก าหนดค่าเป้าหมายเป็นเกณฑ์สมบูรณ์ หมายถึง การก าหนดค่าเป้าหมายเป็น             
ร้อยละ 100 หรือก าหนดค่าเป้าหมายที่เป็นการด าเนินการทั้งหมดไม่สามารถเพ่ิมเป้าหมายการด าเนินการได้อีก
หรือด าเนินการเต็มตามศักยภาพทั้งหมดท่ีจะสามารถด าเนินการได้ 
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เกณฑ์กำรวัดผลกำรด้ำเนินงำน หมายถึง การก าหนดการวัดระดับความส าเร็จของแต่ละตัวชี้วัดซึ่งแบ่งเป็นระดับ
ความส าเร็จ 5 ระดับ รายละเอียดตามตาราง 

 
เกณฑ์ร้อยละควำมส้ำเร็จ หมายถึง ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดแต่ละระดับ 
ผลกำรด้ำเนินงำน หมายถึง ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้แต่ละระดับ 
 
 ขั้นตอนที่  3 กำรประเมินผลกำรด้ำเนินงำน 
 องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานภารกิจตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ 
ก าหนดตัวชี้วัดจ านวนทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด น้ าหนักคะแนนรวม ร้อยละ 20 ณ สิ้นปีงบประมำณ (30 กันยายน 2565)  
วิธีค้ำนวณ : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานภารกิจตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ 
 
 

 

เกณฑ์คะแนนกำรประเมิน 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 ระดับคะแนน 

ระดับควำมส้ำเร็จ ระดับ 1 
(60 คะแนน) 

ระดับ 2 
(70 คะแนน) 

ระดับ 3 
(80 คะแนน) 

ระดับ 4 
(90 คะแนน) 

ระดับ 5 
(100 คะแนน) 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานภารกิจ
ตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ 

≤ 60 70 80 90 100 

* กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับ 1 จะไดค้ะแนนเทา่กับค่าเป้าหมายระดับ 1  

กำรด้ำเนินกำร (หน่วยงำนผู้รับกำรประเมิน) 
1. หน่วยงานต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานตามแนวทางที่ส านักยุทธศาสตร์และ

ประเมินผลก าหนด โดยให้สอดคล้อง เชื่อมโยง สนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุง เทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2565 ที ่อยู ่ในขอบเขตอ านาจหน้าที ่ของหน่วยงานเหมาะสมกับ
สถานการณ์และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  

ระดับควำมส้ำเร็จ เกณฑ์ร้อยละควำมส้ำเร็จ ผลกำรด้ำเนินงำน 

5   

4   

3   

2   

1   

คะแนนที่จะได้รับ = น้ าหนักคะแนนของตัวชี้วัด X คะแนนของตัวชี้วัด = คะแนนถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัด 
 100 

= ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 2 
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2. หน่วยงานต้องมีการบริหารจัดการที่จะท าให้การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงานประสบความส าเร็จ 

3. หน่วยงานต้องมีกระบวนการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของหน่วยงานผ่านระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่ช่วยให้หน่วยงาน ผู้บริหาร รับทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานสามารถ      
น าข้อมูลมาปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที  ให้มีรายละเอียดครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบผ่าน BMA Monitor Application 

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

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

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 

แนวทำงกำรด้ำเนินกำร (หน่วยงำนที่รับผิดชอบประเมินผล) 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจะด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานโดยใช้ข้อมูลผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดจากระบบการบริหารจัดการ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) และ BMA Monitor Applicationดังนี้ 

1. ตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมทุกรายการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงานที่รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามขั้นตอนของโครงการ/กิจกรรมเข้าสู่ ระบบการบริหาร
จัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) เป็นประจ าทุกเดือน   
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2. ตรวจติดตามประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานและตัวชี้วัด                
เจรจาตกลงฯ ที่มีการรายงานความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานทุกตัวชี้วัดเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) อย่างต่อเนื่องเป็นรำยไตรมำส 

3. กรณีหน่วยงานไม่รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมหรือตัวชี้วัดหรือรายงานแล้วแต่
รายละเอียดไม่ชัดเจนส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจะด าเนินการประสานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/
กิจกรรมหรือตัวชี้วัดเพ่ือให้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

4. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานที่รายงานเข้าสู่ ระบบการบริหาร
จัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565 ถือว่ำเป็นข้อมูล             
ผลกำรด้ำเนินงำนที่ส้ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผลใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ้ำปีของ
หน่วยงำน 

เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำประเมินผล 
 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลใช้ข้อมูลผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดจากระบบการบริหารจัดการ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) และ BMA Monitor Application ในการประกอบการ
พิจารณาการประเมินผล โดยหน่วยงานผู้รับการประเมินต้องรายงานข้อมูลอย่างชัดเจนพร้อมทั้งตรวจเอกสาร
และหลักฐานที่ใช้ประกอบของโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานสิ้นปีงบประมาณ 

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบในกำรประเมินผล   ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

ผู้ก้ำกับดูแลตัวช้ีวัด  กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
 โทร 0 2225 7947  
 โทร 1512 และ 1543 

E –mailส้ำหรับรับ/ส่งเอกสำร    bma.evaluate@gmail.com 
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ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามภารกิจเชิงพื้นที่เขต/กลุ่มเขต  
น้้ำหนัก : ร้อยละ 50 
หน่วยงำนที่รับกำรประเมิน :  ส านักงานเขต  

ค้ำอธิบำย  

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

แนวทำงกำรประเมินผล 
 การประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินงานตามภารกิจเชิงพ้ืนที่เขต/กลุ่มเขตเป็นการประเมินผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่หน่วยงานได้รับนโยบายจากผู้บริหารเพ่ือพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาให้กับพ้ืนที่เขต/
กลุ่มเขตเป็นการเฉพาะ  และได้วิเคราะห์บริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งเป้าหมายและเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปี แล้วแปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการเชื่อมโยงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
ที่หน่วยงานรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานโดยเมื่อด าเนินการเสร็จแล้ว
ต้องสามารถแสดงให้เห็นผลของการด าเนินงานดังกล่าวสามารถสนับสนุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรุงเทพมหานครไปสู่ทิศทางที่ก าหนดและสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดได้ โดยการเจรจาตกลง
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานเขตจะด าเนินการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ 
กับคณะกรรมการอ านวยการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร ที่มีปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการอ านวยการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
สังกัดกรุงเทพมหานครได้ก าหนดประเด็นมุ่งเน้นการพัฒนากรุงเทพมหานคร จ านวน 7 ประเด็น ประกอบด้วย    
มหานครปลอดภัย มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ มหานครส าหรับทุกคน มหานครสีเขียว สะดวกสบาย    
มหานครประชาธิปไตย (ประชาสังคม) มหานครกระชับ และการบริหารจัดการเมืองมหานคร และการก าหนดตัวชี้วัด   
ในองค์ประกอบที่ 3 ให้ก าหนดตัวชี้วัดเหมือนกัน ทั้ง 50 เขต จ านวน 1 ตัวชี้วัด และให้ส านักงานเขตเลือกตัวชี้วัดที่
สอดคล้องกับการพัฒนาตามบริบทเชิงพ้ืนที่ตามที่คณะกรรมการอ านวยการเจรจาตกลงการประเมินผลฯ ก าหนดให้ 
จ านวน 1 ตัวชี้วัด 

 
 
 

(Area Base) 
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แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจะด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานโดยใช้ข้อมูลผลงานด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด
จากระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) และ BMA Monitor Application
หน่วยงานจึงต้องรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานผ่านระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA 
Digital Plans)ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน อย่างสม่ าเสมอตามรอบระยะเวลา ที่ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลก าหนด 
วิธีค้ำนวณและเกณฑ์กำรให้คะแนน 
 การให้คะแนนผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดพิจารณาจากผลส าเร็จของการด าเนินการ             
ตามตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย และน้ าหนักคะแนนที่ได้ผ่านการเจรจาตกลงกับคณะกรรมการอ านวยการเจรจาตกลง
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้ให้                  
ความเห็นชอบแล้วโดยวิธีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน จ าแนกเป็น                 
3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 กำรก้ำหนดน้้ำหนักคะแนนรำยตัวชี้วัด 
 องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจเชิงพ้ืนที่เขต/กลุ่มเขต ก าหนด
ตัวชี้วัดจ านวนทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 50 หน่วยงานต้องก าหนดน้ าหนักคะแนนของตัวชี้วัด
และน าเสนอคณะกรรมการอ านวยการเจรจาตกลงประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณา ส าหรับการก าหนดน้ าหนักคะแนนตัวชี้วัดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะความยาก - ง่าย
ผลกระทบต่อประชาชน เช่น ตัวชี้วัดที่มีผลกระทบต่อประชาชนสูงแสดงว่าเป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญสูง                
การก าหนดน้ าหนักคะแนนควรจะให้คะแนนมากกว่าตัวชี้วัดที่ผลกระทบต่อประชาชนต่ า 
 ขั้นตอนที่ 2 กำรก้ำหนดค่ำเป้ำหมำย และเกณฑ์กำรวัดผลกำรด้ำเนินงำนของตัวชี้วัด 
 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 มีความผกผันไม่ทราบแน่นอนว่ามีแนวโน้มเ พ่ิมขึ้นหรือ                    

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

เกณฑ์กำรวัดผลกำรด้ำเนินงำน หมายถึง การก าหนดการวัดระดับความส าเร็จของแต่ละตัวชี้วัดซึ่งแบ่งเป็นระดับ
ความส าเร็จ 5 ระดับ รายละเอียดตามตาราง 
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เกณฑ์ร้อยละควำมส้ำเร็จ หมายถึง ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดแต่ละระดับ 
ผลกำรด้ำเนินงำน หมายถึง ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้แต่ละระดับ 

 

 ขั้นตอนที่  3 กำรประเมินผลกำรด้ำเนินงำน 
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจเชิงพ้ืนที่เขต/กลุ่มเขต ก าหนด

ตัวชี้วัดจ านวนทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด น้ าหนักคะแนนรวม ร้อยละ 50 ณ สิ้นปีงบประมำณ (30 กันยายน 2565)   

วิธีค้ำนวณ : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามภารกิจเชิงพ้ืนที่เขต/กลุ่มเขต 
 
 
 

 

เกณฑ์คะแนนกำรประเมิน 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 ระดับคะแนน 

ระดับควำมส้ำเร็จ ระดับ 1 
(60 คะแนน) 

ระดับ 2 
(70 คะแนน) 

ระดับ 3 
(80 คะแนน) 

ระดับ 4 
(90 คะแนน) 

ระดับ 5 
(100 คะแนน) 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามภารกิจ
เชิงพ้ืนที่เขต/กลุ่มเขตในภาพรวม 

≤ 60 70 80 90 100 

* กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับ 1 จะได้คะแนนเท่ากับค่าเป้าหมายระดับ 1  

กำรด้ำเนินกำร(หน่วยงำนผู้รับกำรประเมิน) 

1. หน่วยงานต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานตามแนวทางที่ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลก าหนด โดยให้สอดคล้อง เชื่อมโยง สนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุง เทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2565 ที ่อยู ่ในขอบเขตอ านาจหน้าที ่ของหน่วยงานเหมาะสมกับ
สถานการณ์และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  

2. หน่วยงานต้องมีการบริหารจัดการที่จะท าให้การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงานประสบความส าเร็จ 

ระดับควำมส้ำเร็จ เกณฑ์ร้อยละควำมส้ำเร็จ ผลกำรด้ำเนินงำน 

5   

4   

3   

2   

1   

คะแนนที่จะได้รับ = น้ าหนักคะแนนของตัวชี้วัด X คะแนนของตัวชี้วัด = คะแนนถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัด 
 100 

                       = คะแนนถ่วงน้ าหนักตัวชี้วัดที่ 1 + คะแนนถ่วงน้ าหนักตัวชี้วัดที่ 2  
= ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 3 
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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 าปีของหน่วยงานเข้าสู่ ระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans)                   
เป็นประจ้ำทุกเดือน 

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

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 

แนวทำงกำรด้ำเนินกำร (หน่วยงำนที่รับผิดชอบประเมินผล) 

ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจะด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานโดยใช้ข้อมูลผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดจากระบบการบริหารจัดการ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) และ BMA Monitor Application ดังนี้ 

1. ตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมทุกรายการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงานที่รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามขั้นตอนของโครงการ/กิจกรรมเข้าสู่ระบบการบริหาร
จัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) เป็นประจ าทุกเดือน   
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2. ตรวจติดตามประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานและตัวชี้วัดเจรจา               
ตกลงฯ ที่มีการรายงานความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานทุกตัวชี้วัดเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) อย่างต่อเนื่องเป็นรำยไตรมำส 

3. กรณีหน่วยงานไม่รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมหรือตัวชี้วัดหรือรายงานแล้วแต่
รายละเอียดไม่ชัดเจนส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจะด าเนินการประสานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/
กิจกรรมหรือตัวชี้วัดเพ่ือให้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

4. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานที่รายงานเข้าสู่ ระบบการบริหาร
จัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565 ถือว่ำเป็นข้อมูลผล
ด้ำเนินงำนที่ส้ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผลใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ้ำปีของ
หน่วยงำน 

เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำประเมินผล 

 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลใช้ข้อมูลผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดจากระบบการบริหารจัดการ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) และ BMA Monitor Application ในการประกอบการ
พิจารณาการประเมินผล โดยหน่วยงานผู้รับการประเมินต้องรายงานข้อมูลอย่างชัดเจนพร้อมทั้งตรวจเอกสาร
และหลักฐานที่ใช้ประกอบของโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานสิ้นปีงบประมาณ 

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบในกำรประเมินผล   ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

ผู้ก้ำกับดูแลตัวช้ีวัด  กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ  
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
โทร 0 2225 7947  
โทร 1512 และ 1543 

E –mailส้ำหรับรับ/ส่งเอกสำร   bma.evaluate@gmail.com 
 

mailto:bma.evaluate@gmail.com
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ตัวช้ีวัด  :             ความส าเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
ค่าน้้าหนัก  :         ร้อยละ 10 

ค้าอธิบาย  : 
นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การด าเนินงาน                       

และการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพ่ิมพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่างๆ 
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
(ที่มา : ศูนย์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบราชการไทย ส านักงาน ก.พ.ร.) 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  หมายถึง การปรับปรุง แก้ไข และหรือ 
เพ่ิมความสามารถ หรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย              
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ 

รูปแบบการพัฒนานวัตกรรม : 
หน่วยงานพัฒนานวัตกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้ 

นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เป็นการคิดริเริ่มนโยบาย กฎหมายและกฎใหม่ๆ                  
ให้ทันสมัย เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร   

นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) การพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ                
ด้วยการน าแนวคิด องค์ความรู้ ประสบการณ์ หรือเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบ
การให้บริการใหม่ๆ ที่สอดคล้อง และทันต่อความต้องการของประชาชน/ผู้รับบริการ  

นวัตกรรมการบริหาร/องค์กร (Administrative or Organizational Innovation) การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกระบวนงานใหม่ (New Process) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของหน่วยงาน หรือกระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานรูปแบบใหม่ ที่ส่งผลต่อระบบการท างาน
ขององค์กร  

แนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  :  
 หน่วยงานที่ รับการประเมินต้องจัดท าโครงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพ                       

การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีลักษณะ ดังนี้ 

1. เป็นโครงการภายใต้รูปแบบการบูรณาการ และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานร่วมกัน
ภายในหน่วยงาน หรือเป็นโครงการที่อาจด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ทั้งภายในและภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 
หรือเป็นโครงการที่อาจด าเนินการร่วมกับองค์กรเอกชน หรือประชาชนทั่วไป 

(INNOVATION BASE) 
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2. หน่วยงานสามารถเสนอโครงการในลักษณะการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยจะต้องระบุนวัตกรรม (ผลผลิต) ที่ได้จากการด าเนินงานให้ชัดเจน กรณีนวัตกรรม               
ที่ได้พัฒนาขึ้น สามารถระบุผลผลิตที่ใช้ร่วมกันได้ทั้งหมดให้ก าหนดตัวชี้วัดโดยระบุนวัตกรรม (ผลผลิต)                  
ให้ตรงกันทั้ง 2 หน่วยงาน แต่หากท้ัง 2 หน่วยงานมีการบูรณาการในการด าเนินงานร่วมกัน แต่สามารถพัฒนา
นวัตกรรมเฉพาะของหน่วยงานที่สามารถแยกส่วนออกจากกันได้อย่างชัดเจน ให้ก าหนดตัวชี้ วัด                      
โดยระบุนวัตกรรม (ผลผลิต) ที่แตกต่างกันได้ โดยโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ                   
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

3. กรณีโครงการที่เป็นการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งภาครัฐ 
องค์กรเอกชน หรือประชาชนทั่วไป ตามข้อ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเสนอนวัตกรรมจะต้องเป็น
ผู้ด าเนินการเองในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยต้องมีเอกสารการรับรองสัดส่วนการด าเนินงา น                  
จากหน่วยงานที่ร่วมด าเนินการด้วย  

4 โครงการที่หน่วยงานเสนอจะต้องไม่ใช่ภารกิจประจ าของหน่วยงานที่จะต้องด าเนินการ              
ตามแผนการท างานปกติอยู่แล้ว  แต่หน่วยงานสามารถน าเสนอโครงการที่เป็นการปรับปรุง พัฒนา ต่อยอด   
จากภารกิจประจ า เพ่ือให้ เกิดกระบวนการท างานใหม่ และหรือเกิดผลผลิตใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม                     
อย่างชัดเจน ซึ่งหน่วยงานไม่เคยด าเนินการมาก่อน 
     5. โครงการที่น าเสนอ สามารถจัดท าเป็นโครงการระยะยาวมากกว่า 1 ปีได้ แต่จะต้องมี                
การด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องติดต่อกันทุกปี โดยจะต้องสามารถก าหนดผลผลิตการด าเนินงานในแต่ละปี                 
ได้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการก าหนดขอบเขตการน าไปทดลอง หรือการน าไปใช้แยกแต่ละปีได้อย่างชัดเจน 
 6. นวัตกรรมที่ได้จากการด าเนินโครงการจะต้องไม่เป็นนวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยีพ้ืนฐาน                    
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างแพร่หลายโดยทั่วไป เช่น แอปพลิเคชัน Line , Facebook , การเผยแพร่ข้อมูลทาง
เว็บไซต์ เป็นต้น แต่สามารถใช้นวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยีพ้ืนฐานมาเป็นส่วนประกอบในการสร้างนวัตกรรมได้ 
 7. โครงการนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ หรืออาจเกิดความเสี่ยง              
จากการน านวัตกรรมไปใช้ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือในด้านนั้นด้วย  

ขั้นตอนการด้าเนินการ :  
การด าเนินการตามตัวชี้วัด ความส าเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงาน มีข้ันตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 เป็นขั้นตอนการค้นหาแนวคิด โดยการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาจาก

การปฏิบัติงานที่ส่งผลท าให้หน่วยงานไม่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย หรือเป็นประเด็นความท้าทาย                  
ที่มีผลต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน หรือเป็นความต้องการที่หน่วยงานต้องการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
โดยการค้นหาแนวคิดดังกล่าว จะต้องเสนอแนวคิดภายใต้รูปแบบการบูรณการและการมีส่วนร่วมด าเนินการ
จากหลายส่วนราชการภายในหน่วยงาน มิใช่เป็นข้อเสนอแนวคิดเพ่ือตอบสนองการด าเนินงานของส่วนราชการใด
ส่วนราชการหนึ่งภายในหน่วยงาน ซึ่งสามารถด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ทั้งภายในและภายนอกสังกัด
กรุงเทพมหานคร หรือองค์กรเอกชน หรือประชาชนทั่วไปได้ โดยให้ระบุสาเหตุและความส าคัญของปัญหา 
ความต้องการ หรือประเด็นความท้าทายที่เกิดขึ้น กระบวนการด าเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการค้นหาแนวคิด 
วิธีการท างานแบบบูรณาการ และการมีส่วนร่วม และเมื่อค้นหาแนวคิดได้จะต้องด าเนินการจัดส่งเอกสาร                
ให้ส านักงาน ก.ก. ตามแบบเสนอแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน (แบบฟอร์ม 1) ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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ขั้นตอนที่ 2 เป็นขั้นตอนการคัดเลือกแนวคิด โดยการรวบรวมแนวคิดจากขั้นตอนที่ 1 เสนอ             
คณะผู้บริหาร/คณะท างานฯ ที่หน่วยงานจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ในการคัดเลือกแนวคิดหน่วยงานจะต้องแสดงให้เห็นถึง
หลักเกณฑ์การคัดเลือกแนวคิด กระบวนการหรือวิธีการคัดเลือก และข้อสรุปในการคัดเลือกแนวคิด                     
โดยจัดเรียงล าดับความส าคัญมา 3 แนวคิด พร้อมเหตุผลในการคัดเลือกแต่ละแนวคิด ตามแบบสรุปผล                   
การคัดเลือกแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมฯ (แบบฟอร์ม 2) โดยต้องส่งเอกสารให้ส านักงาน ก.ก.                   
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่ 3 เป็นขั้นตอนการน้าเสนอแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม โดยหน่วยงานน าแนวคิด                 
ที่ได้รับการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 2 จ านวน 3 แนวคิด มาจัดท ารายละเอียดตามแบบน าเสนอแนวคิดในการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 3) พร้อมแผนการด าเนินการของ 
แต่ละแนวคิด เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณา ซึ่งแนวคิดที่น าเสนอ             
ต้องมีลักษณะที่เป็นไปตามแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน              
ที่ก าหนด และให้หัวหน้าหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ                    
ที่มีอ านาจในการตัดสินใจเป็นผู้น าเสนอแนวคิด ทั้ง 3 แนวคิดต่อคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร                 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ตามระยะเวลาที่ก าหนด และหากคณะกรรมการฯ มีมติให้ปรับปรุงแก้ไข 
หน่วยงานต้องด าเนินการตามมติคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกแนวคิดที่เห็น
ควรให้หน่วยงานด าเนินการ เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติแล้ว ให้หน่วยงานน าแนวคิดที่ได้รับอนุมัติ               
ให้ด าเนินการมาจัดท าโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ จ านวน 1 โครงการ โดยมีรายละ เอียดตามแบบฟอร์ม
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 4) เสนอหัวหน้าหน่วยงาน/
ส่วนราชการฯ ลงนามโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ และส่งให้ส านักงาน ก.ก. ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่ 4 เป็นขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมฯ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ                    
โดยหน่วยงานด าเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ตามแนวทาง/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในโครงการ  
               ขั้นตอนที่  5 เป็นขั้นตอนการติดตามผลการน้านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  โดยให้จัดท า                   
แบบรายงานการติดตามผลการน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (แบบฟอร์ม 5) เสนอหัวหน้าหน่วยงาน/                   
ส่วนราชการฯ ทราบ โดยมีรายละเอียดตามที่ก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  37 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
พิจารณาจากรายละเอียดการประเมินเชิงประจักษ์ โดยก าหนดค่าคะแนนและวิธีวัดผลเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  :  การค้นหาและคัดเลือกแนวคิด 
ขั้นตอนการด้าเนินการ คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา 

1. การค้นหาแนวคิด 10 1. แบบเสนอแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
(แบบฟอร์ม 1)  
2. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ 
มีส่วนร่วมให้ได้มาซึ่งแนวคิดแต่ละแนวคิด  
เช่น รายงานการประชุม หลักฐานการระดม 
ความคิดเห็น หรือการสร้างการมีส่วนร่วม 
ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม เป็นต้น  

2. การคัดเลือกแนวคิด    10 1. แบบสรุปผลการคัดเลือกแนวคิดในการพัฒนา
นวัตกรรมฯ (แบบฟอร์ม 2) จ านวน 3 แนวคิด  
2. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นกระบวนการ 
หรือรูปแบบในการคัดเลือกแต่ละแนวคิด 

ส่วนที่ 2  :  การกลั่นกรองนวัตกรรม 
ขั้นตอนการด้าเนินการ คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา 

คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรม 
กรุงเทพมหานคร พิจารณากลั่นกรองแนวคิด 
เพ่ือจัดท าโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ  
 

30 1. แบบน าเสนอแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมฯ 
(แบบฟอร์ม 3) จ านวน 3 แนวคิด 
2. แผนการด าเนินการของแต่ละแนวคิด 
3. โครงการพัฒนานวัตกรรมฯ (แบบฟอร์ม 4) 

ส่วนที่ 3  :  ผลการด้าเนินการ 
ขั้นตอนการด้าเนินการ คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา 

1. การพัฒนานวัตกรรม 
    1.1 ผลผลิตนวัตกรรม 1 ชิ้น จ านวน 20 คะแนน 
    1.2 ผลลัพธ์ จ านวน 10 คะแนน 

30 
 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงผลผลิต  
และผลลัพธ์ 
 

2. ผลการน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
    2.1 มีการน านวัตกรรมไปใช้ภายในปีงบประมาณ  

10 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า 
มีการน านวัตกรรมไปใช้ 

    2.2 การติดตามผลการน านวัตกรรม 
          ไปใช้ประโยชน์ 

10 แบบรายงานการติดตามผลการน านวัตกรรม 
ไปใช้ประโยชน์ (แบบฟอร์ม 5)  

คะแนนรวม 100  
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วิธีการค้านวณ : 
 
           
 

เมื่อได้คะแนนรวมแล้ว  จึงน าผลที่ได้มาเทียบหาระดับคะแนนที่ได้รับของตัวชี้วัดความส าเร็จ                 
ในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เทียบระดับคะแนนที่จะได้รับ               
ตามช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

ช่วงการปรับการให้คะแนน  
 

ระดับความส้าเร็จ ระดับ 1 
(60 คะแนน) 

ระดับ 2 
(70 คะแนน) 

ระดับ 3 
(80 คะแนน) 

ระดับ 4 
(90 คะแนน) 

ระดับ 5 
(100 คะแนน) 

ความส าเร็จในการพัฒนานวัตกรรม 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 

≤ 60 70 80 90 100 

 
แนวทางการพิจารณาความส้าเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
              1. การส่งเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการ 
                   ส่วนที่ 1 : การค้นหาและคัดเลือกแนวคิด หน่วยงานต้องส่งข้อมูลการเสนอแนวคิด               
ในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแบบฟอร์ม 1 และการสรุปผล
การคัดเลือกแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแบบฟอร์ม 2 
และเอกสาร/หลักฐานที่เก่ียวข้องในการด าเนินการตามขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ให้ส านักงาน ก.ก. ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือประกอบการพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนในส่วนที่ 1 (20 คะแนน) 
                   ส่วนที่ 2 : การน้าเสนอนวัตกรรม หน่วยงานส่งแบบแสนอแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์ม 3 จ านวน 3 แนวคิด พร้อมแผนการด าเนินการในแต่ละ
แนวคิด ในขั้นตอนที่ 3 ให้ส านักงาน ก.ก. อย่างเป็นทางการพร้อมไฟล์ข้อมูล ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณากลั่นกรองและให้คะแนนในส่วนที่ 2 
เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติแล้ว ให้หน่วยงานน าแนวคิดที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการมาจัดท าโครงการ -
พัฒนานวัตกรรมฯ ตามแบบฟอร์ม 4 เสนอหัวหน้าหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ลงนาม และส่งให้ส านักงาน ก.ก. 
(30 คะแนน) 

ส่วนที่ 3 : ผลการด้าเนินการ ส านักงาน ก.ก. จะประเมินผลการด าเนินการในช่วงสิ้นปีงบประมาณ
จากผลผลิตนวัตกรรม 1 ชิ้น ผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนานวัตกรรม มีการน านวัตกรรมไปใช้ภายในปีงบประมาณ 
และการติดตามผลการน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (50 คะแนน) 
 

คะแนนรวม  =  ส่วนที่ 1  +  ส่วนที่ 2  +  ส่วนที่ 3 
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2. การพิจารณากลั่นกรองการพัฒนานวัตกรรมของคณะกรรมการฯ 
คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกแนวคิดที่เห็นควรด าเนินการ 

และพิจารณาให้คะแนนตามแนวทางการพิจารณานวัตกรรม  ใน 3 ประเด็น โดยส านักงาน ก.ก. จะเวียนแจ้ง
ผลการพิจารณาให้หน่วยงานทราบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่มีต่อการด าเนินโครงการในอนาคต ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
รวม 30 คะแนน 

ค้าอธิบายและหลักเกณฑ์การพิจารณา 

1. ความเป็นนวัตกรรม  
 (ตามนิยามและรูปแบบ 
ท่ีก าหนด) 
(จ้านวน 10 คะแนน) 

เป็นการด าเนินงานในรูปแบบใหม่ท่ีหน่วยงานน้ันไม่เคยด าเนินการมาก่อน หรือเป็นการต่อยอด/พัฒนา
จากของเดิมท่ีมีอยู่แล้ว ซ่ึงสามารถแก้ไขปัญหาของหน่วยงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
ให้ดียิ่งขึ้น โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังน้ี 
   - สอดคล้องกับรูปแบบของนวัตกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีหลักเกณฑ์ก าหนด ได้แก่ นวัตกรรม 
เชิงนโยบาย นวัตกรรมการบริการ หรือนวัตกรรมการบริหาร/องค์กร 
   - เป็นวิธี หรือรูปแบบการท างานท่ีแตกต่างจากเดิมอย่างชัดเจน 
   - สามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการท างาน และหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน/ 
การให้บริการ 
   - มีรูปแบบแนวทางและวิธีด าเนินการท่ีเป็นการปรับปรุง พัฒนา ต่อยอดและยกระดับการปฏิบัติงาน 
   - มีหลักการ หลักวิชา หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนให้เกิดวิธีการใหม่  
หรือวิธีการท่ีแตกต่างไปจากเดิม 

2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
(จ้านวน 10 คะแนน) 

เป็นการคิดอย่างอิสระ มีความริเริ่มและสร้างสรรค์ โดยอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์ 
จากการด าเนินงานเป็นฐาน เพื่อใช้ในการพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ โดยความคิดและสิ่งท่ีได้ริเริ่มและ
สร้างสรรค์ขึ้นมาน้ัน สามารถหรือส่งผลท าให้ข้อจ ากัดหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีมีอยู่เดิมให้ลดลง
หรือหมดไป และหรือก่อให้เกิดแนวทาง วิธีการปฏิบัติใหม่ท่ีมีความแตกต่างไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด 
โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังน้ี  
   - สามารถปฏิบัติได้ เกิดประโยชน์จริง และแก้ปัญหาได้ 
   - สนับสนุนภารกิจและหรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงาน และหรือการให้บริการของ
หน่วยงาน/กรุงเทพมหานคร 

3. แผนการด าเนินการ 
(จ้านวน 10 คะแนน) 

เป็นการก าหนดขั้นตอน และวิธีด าเนินการตามโครงการ พร้อมมีระยะเวลาก ากับในแต่ละขั้นตอน 
การท างานอย่างชัดเจน ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อได้รับอนุมัติแนวคิดเพ่ือจัดท าโครงการจากคณะกรรมการฯ  
ว่าในแต่ละขั้นตอนจะด าเนินการอย่างไร ในช่วงระยะเวลาใด โดยอย่างน้อยต้องมี 3 ขั้นตอน ได้แก่  
การสร้างนวัตกรรม การน านวัตกรรมไปใช้และการติดตามผลการน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์                    
ซ่ึงจะต้องแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการด าเนินการไว้ในขั้นตอนใด ขั้นตอนหน่ึงหรือหลายขั้นตอน  
โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังน้ี 
   - ครบถ้วนตามขั้นตอนท่ีก าหนด 
   - มีความชัดเจนในวิธีด าเนินการของแต่ละขั้นตอน 
   - แผนน้ันแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จท่ีจะสามารถด าเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

3. การติดตามประเมินผล 
ส านักงาน ก.ก. จะพิจารณาผลส าเร็จของการด าเนินโครงการฯ ตามเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละ

ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็นเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึง
ระดับความส าเร็จในการพัฒนานวัตกรรมฯ  
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เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา 
1. แบบเสนอแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน   

(แบบฟอร์ม 1) 
2. แบบสรุปผลการคัดเลือกแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาการปฏิบัติงานของ

หน่วยงาน (แบบฟอร์ม 2) 
3. แบบน าเสนอแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมฯ (แบบฟอร์ม 3) พร้อมแผนการด าเนินการ 
4. โครงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 4) 
5. แบบรายงานการติดตามผลการน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (แบบฟอร์ม 5) 
6. เอกสาร/หลักฐานต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงระดับความส าเร็จของการด าเนินการพัฒนานวัตกรรม

เช่น นวัตกรรมที่พัฒนา ผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนานวัตกรรม การน านวัตกรรมไปใช้ รายงานการประชุม รายงาน
สรุปผลการด าเนินการ ภาพถ่าย ฯลฯ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมิน :  ส านักงาน ก.ก. โทร 1460 
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แบบเสนอแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ฝ่าย/กลุ่มงาน   
กอง/ส านักงาน 
ส านัก/ส านักงานเขต 
เลือกรูปแบบของนวัตกรรมที่ท่านคิดว่าควรน ามาใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  (เลือกเพียง 1 ข้อ) 
 

  นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) 
  นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) 
  นวัตกรรมการบริหาร/องค์กร (Administrative or Organizational Innovation) 
 

1. การค้นหาปัญหา/ความท้าทาย/ความต้องการพัฒนางานเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
    (อธิบายกระบวนการในการระดมความคิด จนพบปัญหา/ความท้าทาย/ความต้องการพัฒนางาน) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ปัญหา/ความท้าทาย/ความต้องการพัฒนางานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
    (ระบุความส าคัญของปัญหา/ความท้าทาย/ความต้องการพัฒนางานให้สอดคล้องกับรูปแบบนวัตกรรมที่เลือก) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. แนวทาง/วิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา/ความท้าทาย/ความต้องการพัฒนางานเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ผู้มีส่วนร่วมด าเนินการในการพัฒนานวัตกรรม ได้แก่  
    1) ...................................................มีส่วนร่วมในสัดส่วน *ร้อยละ.......................(เฉพาะกรณีที่ร่วมด าเนินการ                 
กับหน่วยงานภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร) โดยได้ด าเนินการ.......................................................................... 
    2) ...................................................มีส่วนร่วมในสัดส่วน *ร้อยละ.......................(เฉพาะกรณีที่ร่วมด าเนินการ                 
กับหน่วยงานภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร) โดยได้ด าเนินการ.......................................................................... 
    3) ...................................................มีส่วนร่วมในสัดส่วน *ร้อยละ.......................(เฉพาะกรณีที่ร่วมด าเนินการ                  
กับหน่วยงานภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร) โดยได้ด าเนินการ.......................................................................... 
  

ลงชื่อ .......................................................    เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
                                   (                                      ) 
                         ลงชื่อ  ..........................................................   ผู้บังคับบัญชา (เหนือข้ึนไป 1 ระดับ )  
                                   (                                        )              
                         ลงวันที่  .......................................................   
*หมายเหต ุให้ระบุสัดส่วนร้อยละในการด าเนินการ เฉพาะกรณทีี่รว่มด าเนินการกับหนว่ยงานภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานครเท่านั้น  
               โดยตอ้งมีเอกสารการรับรองสดัส่วนการด าเนนิงานจากหน่วยงานที่รว่มด าเนินการด้วย 

แบบฟอร์ม 1 
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แบบสรุปผลการคัดเลือกแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 

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

1. หลักเกณฑ์/เหตุผลในการคัดเลือกแนวคิด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 

2. วิธีการ/กระบวนการในการพิจารณาคัดเลือกแนวคิด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 

3. สรุปผลการคัดเลือกแนวคิด 3 ล าดับ พร้อมเหตุผลในการจัดเรียงล าดับความส าคัญ  
    3.1 แนวคิด......................................................................................................................... ........................... 
          ชื่อโครงการ.................................................................................. ............................................................ 

  รูปแบบของนวัตกรรม    นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) 
           นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) 

 นวัตกรรมการบริหาร/องค์กร (Administrative or Organizational Innovation) 
          เหตุผล....................................................................................................................... ............................... 
 

    3.2 แนวคิด....................................................................................................................... ............................. 
          ชื่อโครงการ................................................................................ .............................................................. 

  รูปแบบของนวัตกรรม  นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) 
  นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) 
  นวัตกรรมการบริหาร/องค์กร (Administrative or Organizational Innovation) 

  เหตุผล....................................................................................................................... ............................... 
  

    3.3 แนวคิด....................................................................................................................... ............................. 
          ชื่อโครงการ................................................................................ ............................................................. 

  รูปแบบของนวัตกรรม  นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) 
  นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) 
  นวัตกรรมการบริหาร/องค์กร (Administrative or Organizational Innovation) 

  เหตุผล....................................................................................................................... ............................... 
 
 

                    ลงชื่อ  ..........................................................    
                            (                                        ) 

                                                                                   หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าส่วนราชการฯ 
                        

                                                                             ลงวันที่ ........................................................... 
 

แบบฟอร์ม 2 
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แบบน้าเสนอแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ จัดท าข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ต่อ 1 แนวคิด  
              พร้อมแนบแผนการด าเนินการของแต่ละแนวคิด 

แบบฟอร์ม 3 
 

หน่วยงาน ........................... 
แนวคิดท่ี............ 

ชื่อโครงการ................................................ 
นวัตกรรมที่พัฒนา.......................................... 

 

ประเด็น/ปัญหา/ความท้าทาย/ความต้องการ 
- สภาพปัญหา/ความท้าทาย/ความต้องการที่หน่วยงานวิเคราะหไ์ด้ 
- ผลกระทบต่อการด าเนินงาน/การให้บริการ  
- แนวทางการแก้ไขปัญหา/การด าเนินการที่แตกตา่งจากท่ีด าเนินการ
อยู่ในปัจจุบัน 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลในเชิงบวกที่คาดว่าจะไดร้ับจากการพัฒนานวัตกรรม  

ซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงคท์ี่ก าหนด 
 

 

วัตถุประสงค์ 
นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น ตอบสนองประเด็นปัญหา/ความท้ายทาย 

อย่างไร 
 

 

แผนการด้าเนนิการ 
       ระบุช่วงเวลาด าเนินการในแต่ละขั้นตอนโดยสรุป        
และแนบแผนการด าเนินการทีม่ีรายละเอียด ดังนี ้
       วิธีการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในแต่ละขั้นตอน โดย
ต้องมีขั้นตอนครบถ้วน ตั้งแตไ่ด้รบัอนุมัติโครงการจนเสร็จ
สิ้นโครงการ พร้อมช่วงเวลาด าเนนิการในแต่ละขั้นตอน 
ได้แก ่

1. การสร้างนวัตกรรม 
2. การน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
3. การตดิตามผลการน านวตักรรมไปใช้ประโยชน์ 

 
 

 

นวัตกรรมที่พัฒนา และเครื่องมือที่ใช้ 
- ระบผุลผลิต (Output) (ช่ือนวัตกรรมที่พัฒนา) จ านวน 1 ช้ิน 
   และผลลัพธ์ (Outcome) ที่ได้ จ านวน 1 ตัวช้ีวัด 
- ระบุวิธีการ/กระบวนการในการจัดท านวัตกรรม 
- กรณีเป็นนวัตกรรมทีเ่กิดขึ้นจากการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงาน 
  ภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานครจะต้องระบสุัดส่วนการท างาน 
  ไว้ให้ชัดเจน 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
- ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ใช้นวัตกรรม 

- ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับผลกระทบจากการน านวัตกรรมไปใช้ 
 

 

งบประมาณ 
1. ระบุทีม่าและจ านวนเงินงบประมาณที่ใช้ เช่น ขอจัดสรร 
     จาก...........หรือขอรับการสนบัสนุนจาก........... 
2. ระบเุหตผุลกรณไีม่ใช้งบประมาณ 
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แผนการด้าเนนิงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด้าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

หน่วยงาน ........................... 
แนวคิดท่ี............ 

ชื่อโครงการ.......................................... 
นวัตกรรมที่พัฒนา.......................................... 
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โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

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

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

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

 
 

1. ปัญหา/ความท้าทาย/ความต้องการพัฒนางาน 
  ระบุสถานการณ์ และความส าคัญของปัญหา/ความท้าทาย/ความต้องการพัฒนางาน ผลที่เกิด  
ต่อการด าเนินงาน/การให้บริการปัจจุบัน และวิธีด าเนินการเพื่อแก้ไขหรือลดปัญหา/ความท้าทายที่เกิดขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
        ระบุว่าต้องการได้อะไรจากนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น ซึ่งจะต้องตอบสนองต่อปัญหา/ความท้าทาย/  
ความต้องการพัฒนางานตามที่ระบุไว้  
  
3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ระบุผลในเชิงบวกท่ีคาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ/นวัตกรรมที่พัฒนา ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
 
4.  แนวทางการด้าเนินงาน 

ระบุวิธีการ/แนวทาง/กิจกรรม/ขั้นตอนในการด าเนินโครงการ ตั้งแต่ได้รับอนุมัติโครงการจาก  
คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ไว้ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือหลายขั้นตอน และต้องระบุระยะเวลาก ากับในแต่ละข้ันตอนการท างาน 
โดยอย่างน้อยต้องมีข้ันตอนครบถ้วน ดังนี้ 

- การสร้างนวัตกรรม 
- การน านวัตกรรมไปใช้ 
- การติดตามผลการน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

  โดยต้องสอดคล้องกับแผนการด าเนินการที่เสนอคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร
พิจารณา ตามแบบฟอร์มที่ 3 

แบบฟอร์ม 4 
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5.  ตัวชี้วัดโครงการ 
ระบุตัวชี้วัด จ านวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
5.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) โดยระบุชื่อนวัตกรรมที่จะพัฒนา จ านวน 1 ชิ้น (ให้ระบุชื่อนวัตกรรมให้ชัดเจน)  

ซึ่งต้องเป็นรูปธรรม สามารถประเมินผลได้ และต้องมีการน าไปใช้ภายในปีงบประมาณปัจจุบัน (จ านวน 20 คะแนน) 
5.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) กรณีท่ีหน่วยงานด าเนินการพัฒนานวัตกรรม และสามารถสะท้อน 

ให้เห็นถึงผลลัพธ์ของนวัตกรรมได้ ให้ระบุตัวชี้วัดผลลัพธ์ (จ านวน 10 คะแนน) โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดต้องเป็น
ผลลัพธ์ที่ได้เสนอไว้ตามแบบฟอร์ม 3 
 
6.  วิธีการประเมินผลตัวชี้วัดโครงการ 

    ระบุวิธีการประเมินผลตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ นิยาม/ความหมายของตัวชี้วัด และเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ใน
การตรวจสอบในแต่ละตัวชี้วัด 
 
7.  ระยะเวลาด้าเนินการ 
  ระบชุ่วงระยะเวลาด าเนินโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในแนวทางด าเนินงาน 

  
8.  งบประมาณ  
  ระบทุี่มาและจ านวนเงินงบประมาณที่ใช้  (ขอจัดสรรหรือขอรับการสนับสนุนจากที่ใด)  
และเหตุผลกรณีไม่ใช้งบประมาณ 
 
    
 
           ลงชื่อ.................................................. ผู้เสนอโครงการ 
                        (..........................................................) 
           
 
           ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ    
                  (..........................................................) 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ จัดท าโครงการไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 
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แบบรายงานการติดตามผลการน้านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

 
 

 
 
ส่วนที่ 1 เครื่องมือ/วิธีการที่ใช้ในการติดตามผลการน้านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (จ านวน 5 คะแนน) 
 

     - อธิบายวิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
 

ส่วนที่ 2 การรายงานผลการน้านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (จ านวน 5 คะแนน) 
 

ประเด็นที่ 1 ปัญหา การแก้ไขปัญหา และการน้าไปปฏิบัติ 
    

- อธิบายถึงปัญหา ขั้นตอน/กระบวนการ ก่อนการปรับปรุง/พัฒนานวัตกรรม ว่าเป็นอย่างไร  
- อธิบายถึงการน านวัตกรรมไปแก้ไขปัญหา โดยระบุขั้นตอน/กระบวนการน านวัตกรรมไปใช้  

และหลังจากการปรับปรุง/พัฒนาแล้ว ผลเป็นอย่างไร         
- มีกลุ่มผู้ใช้บริการ (ประชาชน /ผู้รับบริการ) เข้ามาเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนใดบ้าง อย่างไร 

 

ประเด็นที่ 2  ผลผลิต/ผลลัพธ์เชิงประจักษ์   
 

- ตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จของโครงการมีอะไรบ้าง  ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ 
คืออะไร สามารถด าเนินการได้ตามตัวชี้วัดของโครงการหรือไม่   

    - การน านวัตกรรมไปใช้ เกิดผลอย่างไรบ้าง 
- ปัญหา/อุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ และแนวทางแก้ไข  

 

ประเด็นที่ 3  ข้อเสนอแนะจากการด้าเนินโครงการ /โอกาสในการพัฒนา 
 

.......................................................................................................................................................... ....................  

............................................................................................................. .................................................................  
 

ลงชื่อ .......................................................ผู้รายงาน 
                                                     (                                      ) 
                                         ลงวันที่ .......................................................... 

รับทราบ 
     ................................................................. 

                                                                      หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าส่วนราชการฯ 
                       

                                                              ลงวันที่ ............................................................ 
 

หมายเหต ุ  
การจัดท ารายงานฯ สามารถใช้ตาราง กราฟ รูปภาพ ฯลฯ เพื่อประกอบการจัดท ารายงานให้มีความนา่สนใจ 

แบบฟอร์ม 5 
 

หน่วยงาน ........................... 
ชื่อโครงการ .......................................... 
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ตัวช้ีวัดที่  :  5.1 ความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 

น้ าหนัก  :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย 
 1. ความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถ
ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่                  
งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน  และงบกลางทุกประเภทที่ ได้รับจัดสรร                      
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประเภท                
งบบุคลากร งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบ าเหน็จลูกจ้าง 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กันไว้เบิกเหลื่อมปใีนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
 2. จ านวนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 
2565 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 4 ประเภท
งบรายจ่าย ได้แก่ งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับ
จัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประเภทงบ
บุคลากร งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบ าเหน็จลูกจ้าง งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันไว้เบิก
เหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 หมายถึง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบด าเนินงาน                
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน และงบกลางทุกประเภทที ่ได้ร ับจัดสรรในปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2565 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565  (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประเภทงบบุคลากร งบกลาง 
รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบ าเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม              
งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันไว้เบิกเหลื่อมปี                  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
 4. โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า 1 ปี และ
มีวงเงินโครงการ 200 ล้านบาทขึ้นไป 

 

 

(POTENTIAL BASE) 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต (ปีงบประมาณ) ค่าเฉลี่ย 3 ปี 

ย้อนหลัง 2560 2561 2562 
ผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 
ของกลุ่มหน่วยงาน A (ส านักท่ีมีภารกิจ 
งานอ านวยการ) 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง 

ร้อยละ 93.10 95.71 95.74 94.85 

ผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 
ของกลุ่มหน่วยงาน B (ส านักท่ีมีภารกิจ 
งานเชิงยุทธศาสตร์ แต่ไม่มีโครงการ 
ขนาดใหญ่) 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง 

ร้อยละ 86.03 81.29 71.87 79.73 

ผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 
ของกลุ่มหน่วยงาน C (ส านักท่ีมีภารกิจ 
งานเชิงยุทธศาสตร์ และมีโครงการขนาด 
ใหญ่) 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง 

ร้อยละ 68.88 59.21 72.22 66.77 

ผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 
ของกลุ่มหน่วยงาน D (ส านักงานเขต)  
3 ปีงบประมาณย้อนหลัง 

ร้อยละ 94.98 88.09 91.01 91.36 

หมายเหตุ  การหาค่าเฉลี่ยผลการด าเนินการในอดีต ไม่น าข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563 มาค านวณเพื่อหาค่าเป้าหมายกลาง 
เน่ืองจากสถานการณ์การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามประมาณการที่ตั้งไว้ จึงได้มีหนังสือสั่งการให้ทุกหน่วยงานชะลอการก่อหน้ี
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งปรับลดงบประมาณรายจ่ายในหมวดต่าง ๆ โดยให้หน่วยงานใช้
แหล่งเงินอื่นในการด าเนินการ ท าให้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานไม่สะท้อนประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ
อย่างแท้จริง 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
 1. ข้อมูลจากตัวชี้วัดความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ในกรอบ                
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร องค์ประกอบที่ 5 :  ศักยภาพในการ
ด าเนินการของหน่วยงาน (Potential Base) ตัวชี้วัดที่ : 5.1 ความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 
 2. จ าแนกกลุ่มข้อมูลของหน่วยงานผู้รับการประเมินและก าหนดค่าเป้าหมายของ               
แต่ละกลุ ่ม โดยพิจารณาจากภารกิจของหน่วยงาน  และผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดความส าเร็จของ                 
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของแต่ละกลุ่มหน่วยงาน 
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 2.1 กลุ่มหน่วยงาน A ส านักท่ีมีภารกิจงานอ านวยการ มีค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานของ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานในกลุ่ม 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง เท่ากับ 
ร้อยละ 94.85 ดังนั้น ค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ 3) จะเท่ากับ ร้อยละ 95 
 2.2 กลุ่มหน่วยงาน B ส านักท่ีมีภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์ แต่ไม่มีโครงการขนาดใหญ่มี
ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานในกลุ่ม 3 
ปีงบประมาณย้อนหลัง เท่ากับ ร้อยละ 79.73 ดังนั้น ค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ 3) จะเท่ากับ ร้อยละ 80 
 2.3 กลุ่มหน่วยงาน C ส านักที่มีภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์ และมีโครงการขนาดใหญ่มี
ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานในกลุ่ม 3 
ปีงบประมาณย้อนหลัง เท่ากับ ร้อยละ 66.77 ดังนั้น ค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ 3) จะเท่ากับ ร้อยละ 67 
 2.4 กลุ่มหน่วยงาน D ส านักงานเขต มีค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด
ความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานในกลุ่ม 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง เท่ากับ 
ร้อยละ 91.36 ดังนั้น ค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ 3) จะเท่ากับ ร้อยละ 92 

วิธีการค านวณ  :  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 

 

 
 

* น าร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมที่ได้ (ก%) มาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน ระดับ 1 
(60 คะแนน) 

ระดับ 2 
(70 คะแนน) 

ระดับ 3 
(80 คะแนน) 

ระดับ 4 
(90 คะแนน) 

ระดับ 5 
(100 คะแนน) 

ความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม      

กลุ่มหน่วยงาน A 90 92.5 95 97.5 100 

กลุ่มหน่วยงาน B 70 75 80 85 90 

กลุ่มหน่วยงาน C 59 63 67 71 75 

กลุ่มหน่วยงาน D 84 88 92 96 100 
* กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับ 1 จะได้คะแนนเท่ากับค่าเป้าหมายระดับ 1  
 
การด าเนินการ 
 หน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับ
จัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของ
กรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
 

 

จ านวนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 
         งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 

  X    100    =     ก% 



  คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  51 

 

 

 

แนวทางในการด าเนินการ 
 1. จ าแนกกลุ่มข้อมูลของหน่วยงานผู้รับการประเมิน โดยพิจารณาจากภารกิจของ
หน่วยงานกลุ่มหน่วยงาน A ส านักที่มีภารกิจงานอ านวยการ มีหน่วยงานที่ต้องรับการประเมินตัวชี้วัดนี้ 
ประกอบด้วย14 หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ดังนี้ 
1. ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 8. สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
2. ส านักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 9. ส านักงานกฎหมายและคด ี
3. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 10. ส านักงานประชาสัมพันธ์ 
4. ส านักงานเลขานุการปลดักรุงเทพมหานคร 11. กองงานผู้ตรวจราชการ 
5. ส านักงานปกครองและทะเบียน 12. ส านักงานการต่างประเทศ 
6. ส านักงานตรวจสอบภายใน 13. ส านักการคลัง 
7. ส านักงานการเจ้าหนา้ที่ 14. ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 

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 มีหน่วยงานที่ต้องรับ                   
การประเมินตัวชี้วัดนี้ 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 26. ส านักงานเขตมีนบุร ี
2. ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 27. ส านักงานเขตลาดกระบัง 
3. ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ 28. ส านักงานเขตหนองจอก 
4. ส านักงานเขตบางรัก 29. ส านักงานเขตธนบุร ี
5. ส านักงานเขตปทุมวัน 30. ส านักงานเขตคลองสาน 
6. ส านักงานเขตยานนาวา 31. ส านักงานเขตบางกอกใหญ ่
7. ส านักงานเขตดุสิต 32. ส านักงานเขตบางกอกน้อย 
8. ส านักงานเขตพญาไท 33. ส านักงานเขตตลิ่งชัน 
9. ส านักงานเขตห้วยขวาง 34. ส านักงานเขตภาษีเจริญ 
10. ส านักงานเขตพระโขนง 35. ส านักงานเขตหนองแขม 
11. ส านักงานเขตบางกะปิ 36. ส านักงานเขตบางขุนเทียน 
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12. ส านักงานเขตบางเขน 37. ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
13. ส านักงานเขตดอนเมือง 38. ส านักงานเขตสวนหลวง 
14. ส านักงานเขตจตุจักร 39. ส านักงานเขตวัฒนา 
15. ส านักงานเขตลาดพร้าว 40. ส านักงานเขตบางแค 
16. ส านักงานเขตบึงกุ่ม 41. ส านักงานเขตหลักสี ่
17. ส านักงานเขตสาทร 42. ส านักงานเขตสายไหม 
18. ส านักงานเขตบางคอแหลม 43. ส านักงานเขตคันนายาว 
19. ส านักงานเขตบางซื่อ 44. ส านักงานเขตสะพานสูง 
20. ส านักงานเขตราชเทวี 45. ส านักงานเขตวังทองหลาง 
21. ส านักงานเขตคลองเตย 46. ส านักงานเขตคลองสามวา 
22. ส านักงานเขตประเวศ 47. ส านักงานเขตบางนา 
23. ส านักงานเขตบางพลัด 48. ส านักงานเขตทวีวัฒนา 
24. ส านักงานเขตจอมทอง 49. ส านักงานเขตทุ่งคร ุ
25. ส านักงานเขตดินแดง 50. ส านักงานเขตบางบอน 

 2. ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ
สารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 และประเมินผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของแต่ละหน่วยงาน ตามกรอบการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนน  ส่งให้ส านักงาน ก.ก. หรือ
คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 3. เกณฑ์การประเมินผลอาจมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ดังนี้ 
 3.1 กรณีสถานการณ์การจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครถึงสิ้นปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2565 ไม่เป็นไปตามประมาณการที่ตั้งไว้ ตลอดจนสภาวการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 3.2 กรณีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่ง มีการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินการ 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล 
ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร จะตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจาก

ระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร  หากระบบสารสนเทศฯ ขัดข้อง ไม่สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้                
ให้หน่วยงานผู้รับการประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณไว้ที่หน่วยงาน 
พร้อมให้ผู้ประเมินผลตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการประเมินผล 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินผล  :  ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :  กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1 - 2  เบอร์ติดต่อ 0 2225 0479 ภายใน 1705 และ 1728 

E-mail ส าหรับรับ/ส่งเอกสาร  :  bmabudget.monitoring@gmail.com 
 

mailto:bmabudget.monitoring@gmail.com
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ตัวช้ีวัดที่ 5.2    :  ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลส าหรับบูรณาการภารกิจของ

หน่วยงาน (One Platform) 
น้้ำหนัก           : ร้อยละ 10 
หน่วยงำนที่รับกำรประเมิน : ทุกหน่วยงาน 
ค้ำอธิบำย 

แบบฟอร์มหรือแบบรำยงำนที่ใช้ปฏิบัติงำนของหน่วยงำน หมายความว่า แบบฟอร์มหรือ 
แบบรายงานตามภารกิจของหน่วยงานที่จะต้องน าข้อมูลส่งระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เช่น  หน่วยงานระดับส านัก
ให้ส านักงานเขตเป็นผู้รายงานข้อมูล ซึ่งอาจเป็น รายวัน รายอาทิตย์ รายเดือน หรือตามระยะเวลาก าหนด  

ชุดข้อมูล (Dataset) หมายความว่า ข้อมูลที่มีการรวบรวมไว้จากหลายแหล่ง และน าข้อมูลมา
จัดเป็นชุดให้ตรงตามลักษณะโครงสร้างของข้อมูลที่ก าหนดไว้หรือการใช้ประโยชน์ของข้อมูล 

ฐำนข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันได้ถูกรวบรวมไว้ด้วยกัน  
ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงาน โดยแต่ละฐานข้อมูลจะประกอบไปด้วยหลาย ๆ ชุดข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์กัน  

บัญชีรำยกำรข้อมูล หมายความว่า เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูล ที่จ าแนกแยกแยะ
โดยการจัดกลุ่มหรือจัดประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงาน 

ค้ำอธิบำยข้อมูลหรือเมทำดำตำ (Metadata) หมายถึง ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล โดยระบุรายละเอียด
แหล่งข้อมูล หรือค าอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งจัดท าให้ผู้ใช้ข้อมูลทราบว่าข้อมูลมาจากแหล่งใด  
มีรูปแบบอย่างไร เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล และใช้ประโยชน์ในการจัดท าบัญชีรายการข้อมูล  

พจนำนุกรมข้อมูล (Data Dictionary) หมายถึง ข้อมูลที่ใช้อธิบายชุดข้อมูลอย่างละเอียด 
เป็นรายตัวแปร โดยมีส่วนที่บังคับต้องท าการอธิบายข้อมูลจ านวน 3 รายการ ได้แก่ ชื่อตัวแปรข้อมูล (Name) 
ชนิดของตัวแปรข้อมูล (Data Type) และค าอธิบายตัวแปรข้อมูล (Description) [นอกจากนี้หากมีรายการ 
บ่งบอกว่าข้อมูลไม่สามารถเป็นค่าว่างได้หรือไม่ (Required) ให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน พร้อมทั้งแสดง
ข้อมูลจริงจากหนึ่งตัวอย่างข้อมูล (Example) จ านวน 5 รายการข้อมูล] 

ควำมส้ำเร็จในกำรพัฒนำและจัดเก็บฐำนข้อมูล หมายถึง การพัฒนาและการสร้างชุดข้อมูล
ส าหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานจะต้องส ารวจข้อมูลตามแบบฟอร์มหรือแบบรายงานที่ใช้
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือมาจัดท าชุดข้อมูลที่เป็นภารกิจหลักมีเป้าหมายในการลดหรือปรับเปลี่ยน
แบบฟอร์มหรือแบบรายงานให้มาใช้ผ่านระบบสารสนเทศ ซึ่งหน่วยงานจะด าเนินการจัดท าค าอธิบายข้อมูล
และพจนานุกรมข้อมูลตามแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งน าเข้าข้อมูลและ
ปรับปรุงขอ้มูลข้อมูลให้มีคุณภาพเป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอตามรอบระยะเวลาที่หน่วยงานก าหนด 

 

(Potential Base) 
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คณะท้ำงำนธรรมำภิบำลข้อมูลระดับหน่วยงำน หมายถึง คณะท างานที่ท าหน้าที่ตัดสินใจเชิงนโยบาย 
แก้ไขปัญหา และบริหารจัดการด้านข้อมูลของหน่วยงาน เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์และด าเนินการก ากับดูแลข้อมูล
ให้มีคุณภาพ โดยน าแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครไปด าเนินการ 
รวมถึงทบทวนและติดตามการด าเนินงานธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงาน 

ทีมบริกรข้อมูลระดับหน่วยงำน หมายถึง คณะท างานที่ท าหน้าที่ด าเนินการก ากับดูแล ติดตาม
สนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลที่ดีภายในหน่วยงาน และรายงานผลการด าเนินการธรรมาภิบาลข้อมูล 
รวมทั้งการให้ข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจต่อคณะท างานธรรมาภิบาลข้อมูลระดับหน่วยงาน 

นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
และสังคม1 

นวัตกรรมกำรให้บริกำร หมายถึง การสร้างบริการใหม่หรือการปรับปรุงแนวทาง/รูปแบบการบริการ 
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคุณลักษณะของการให้บริการหรือการติดต่อกับประชาชน 

นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร หมายถึง การสร้างสรรค์พัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ  
ในระบบงานหรือกระบวนการท างานเพ่ือตอบสนองการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
หรือกระบวนการปฏิบัติด้านต่างๆ เช่น การเพ่ิมคุณภาพ การลดเวลาการปฏิบัติงาน การลดต้นทุน เป็นต้น  

ผลงำนนวัตกรรม หมายถึง การคิดสร้างสรรค์หรือการปรับปรุงหรือดัดแปลงให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ 
บริการใหม่ กระบวนการด าเนินงานใหม่หรือตัวแบบการด าเนินธุรกิจใหม่ โดยใช้ความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ทักษะและประสบการณ์ทางเทคโนโลยี หรือการจัดการมาพัฒนา เพ่ือให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
การบริหารจัดการ การให้บริการ และยกระดับศักยภาพการแข่งขันขององค์กร รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์              
ต่อผู้ใช้บริการภายนอก อุตสาหกรรม/ธุรกิจที่เก่ียวข้อง ประชาชน หรือสังคมในวงกว้าง2 

แนวทำงกำรประเมินผล  
พิจารณาจากกระบวนการในการด าเนินงานการส ารวจข้อมูลตามแบบฟอร์มหรือแบบรายงาน  

ที่ใช้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยจะต้องน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาท าการวิเคราะห์และจัดท ารายละเอียด
ของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บในชุดข้อมูลให้ครบถ้วนตามโครงสร้างของข้อมูลที่ก าหนดไว้หรือการใช้ประโยชน์ข้อมูล 
พร้อมทั้งก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลของหน่วยงาน การพัฒนาและสร้างชุดข้อมูล  
การจัดท าค าอธิบายข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล และการน าเข้าข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูลของหน่วยงาน  
ทั้งนี้การด าเนินงานจะต้องสอดคล้องกับแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร โดยมีวิธี               
การด าเนินการแบ่งเปน็ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. หน่วยงานด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานธรรมาภิบาลข้อมูลและทีมบริกรข้อมูลระดับหน่วยงาน
และจัดท าเอกสารชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงาน ตามแนวทางของคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ
กรุงเทพมหานคร และส่งให้ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในเดือนธันวาคม 2564 ดังนี้ 

1.1 แต่งตั้งคณะท างานธรรมาภิบาลข้อมูลและทีมบริกรข้อมูลระดับหน่วยงาน 
1 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547). การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร 
2 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (2562).  

การจัดการสู่องค์กรนวัตกรรม : Innovative Organization (Book of Knowledge)  
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1.2 หน่วยงานท าการส ารวจข้อมูลตามแบบฟอร์มหรือแบบรายงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส าคัญสามารถน าไปประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณา
จากนโยบาย แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
มาตรฐานบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น น าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์และจัดท ารายละเอียด
ของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บในชุดข้อมูลให้ครบถ้วนตามโครงสร้างของข้อมูลที่ก าหนดไว้หรือการใช้ประโยชน์ข้อมูล 
พร้อมทั้งก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลของหน่วยงาน  

1.3 น าชุดข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และชุดข้อมูลที่หน่วยงานได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 มาจัดท าเอกสารชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงานตามแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานเสนอชุดข้อมูลที่จะด าเนินการไม่น้อยกว่า 10 ชุดข้อมูล                     
โดยชุดข้อมูลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) และ/หรือ 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และสถาปัตยกรรมองค์กรกรุงเทพมหานคร 

2.  คณะท างานธรรมาภิบาลข้อมูลระดับหน่วยงานน าเสนอเอกสารชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงาน
ต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณารายละเอียดรายการชุดข้อมูล 
ส าคัญของหน่วยงานในการก าหนดเป็นชุดข้อมูลมาตรฐานใช้ในการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  
ภายในเดือนมกราคม 2565 

3.  หน่วยงานด าเนินการพัฒนาสร้างชุดข้อมูลส าคัญ จัดท าค าอธิบายข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล 
พร้อมทั้งท าความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing)  และส่งให้ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายใน 
เดือนมีนาคม 2565 

4.  หน่วยงานด าเนินการน าเข้าข้อมูลในชุดข้อมูล โดยเริ่มน าเข้าข้อมูลภายในเดือนเมษายน 2565 
และปรับปรุงชุดข้อมูลข้อมูลเดิมให้มีความถูกต้อง มีความครบถ้วน และมีความเป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ  
ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในเอกสารชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงาน 

5. หน่วยงานด าเนินการสร้างนวัตกรรมการให้บริการหรือการบริหารจัดการจากชุดข้อมูล  
จ านวน 10 ชุดข้อมูลที่หน่วยงานเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครอย่างน้อย 
1 ผลงานนวัตกรรม ภายในเดือนสิงหาคม 2565 

ทั้งนี้การด าเนินงานต้องเป็นไปตามแนวทางและปฏิทินที่ส านักยุทธศาสตร์และประมินผลก าหนด 
และต้องด าเนินการตามล าดับขั้นตอนโดยไม่ข้ามข้ันตอนใดขั้นตอนหนึ่ง 
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วิธีค้ำนวณและเกณฑ์กำรให้คะแนน 
1. เกณฑ์กำรให้คะแนน  
การประเมินผลใช้รายละเอียดประเด็นการประเมินเชิงประจักษ์ในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล

ตามท่ีส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลก าหนด ทั้ง 5 ขั้นตอน เป็นร้อยละ 100 โดยก าหนดร้อยละความส าเร็จ
ในการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ควำมส้ำเร็จของกำรด้ำเนินกำร ก้ำหนดเวลำ 
ร้อยละ 25 1. แต่งตั้งคณะท างานธรรมาภิบาลข้อมูลและทีมบริกรข้อมูลระดับ

หน่วยงานตามแนวทางของคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ของกรุงเทพมหานคร 
2. หน่วยงานท าการส ารวจข้อมูลตามแบบฟอร์มหรือแบบรายงาน 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานและจัดท ารายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการ
จัดเก็บในชุดข้อมูลให้ครบถ้วนตามโครงสร้างของข้อมูลที่ก าหนดไว้ 
หรือการใช้ประโยชน์ข้อมูล พร้อมทั้งก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลของหน่วยงาน  
3. หน่วยงานจัดท าเอกสารชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงาน และหน่วยงาน
เสนอชุดข้อมูลที่จะด าเนินการไม่น้อยกว่า 10 ชุดข้อมูล โดยชุดข้อมูล
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2556 – 2575) และ/หรือ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2561– 2580) และสถาปัตยกรรมองค์กรกรุงเทพมหานคร 

ธันวาคม 2564 

ร้อยละ 10 เมื่อคณะท างานธรรมาภิบาลข้อมูลระดับหน่วยงานน าเสนอเอกสาร 
ชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงานตอ่คณะกรรมการธรรมาภบิาลข้อมูลภาครฐั
ของกรุงเทพมหานคร  

มกราคม 2565 

ร้อยละ 20 เมื่อหน่วยงานด าเนินการพัฒนาสร้างชุดข้อมูลส าคัญ จัดท าค าอธิบาย
ข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล พร้อมทั้งการท าความสะอาดข้อมูล (Data 
cleansing)  

มีนาคม 2565 

ร้อยละ 20 เมื่อหน่วยงานด าเนินการน าเข้าข้อมูลในชุดข้อมูล โดยเริ่มน าเข้าข้อมูล
ภายในเดือนเมษายน 2565 และปรับปรุงข้อมูลข้อมูลให้มีความถูกต้อง 
มีความครบถ้วน และมีความเป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดในเอกสารชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงาน 

เมษายน 2565 

ร้อยละ 25 เมื่อหน่วยงานด าเนินการสร้างนวัตกรรมการให้บริการหรือการ
บริหารจัดการจากชุดข้อมูล จ านวน 10 ชุดข้อมูลที่หน่วยงานเสนอต่อ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครอย่างน้อย 
1 ผลงานนวัตกรรม  

สิงหาคม 2565 
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2. วิธีกำรค้ำนวณ  
น าผลของคะแนนที่หน่วยงานได้รับในแต่ละขั้นตอนมารวมกันและน าคะแนนรวม 

ที่ได้มาค านวณให้เหลือคะแนนสุทธิคิดเป็น 10 คะแนน ตามสูตร 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ร้อยละควำมส้ำเร็จของกำรพัฒนำฐำนข้อมูล 25 10 20 20 25 
 

 
 
 
 
 
 
 
กำรด้ำเนินกำร (หน่วยงำนผู้รับกำรประเมิน) 

1. หน่วยงานต้องน าตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 

2. หน่วยงานต้องด าเนินการทุกขั้นตอนตามล าดับโดยไม่ข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง และจะต้อง
ส่งหนังสือแจ้งส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลตามท่ีก าหนด 

3.  หน่วยงานต้องด าเนินการตามแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 
3.1  แต่งตั้งคณะท างานธรรมาภิบาลข้อมูลและทีมบริกรข้อมูลระดับหน่วยงาน  
3.2  หน่วยงานท าการส ารวจข้อมูลตามแบบฟอร์มหรือแบบรายงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

และจัดท ารายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บในชุดข้อมูลให้ครบถ้วนตามโครงสร้างของข้อมูลที่ก าหนดไว้
หรือการใช้ประโยชน์ข้อมูล พร้อมทั้งก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลของหน่วยงาน 

3.3  หน่วยงานจัดท าเอกสารชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงานและหน่วยงานเสนอชุดข้อมูล 
ที่จะด าเนินการไม่น้อยกว่า 10 ชุดข้อมูล โดยชุดข้อมูลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) และ/หรือ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
และสถาปัตยกรรมองค์กรกรุงเทพมหานคร 

3.4  คณะท างานธรรมาภิบาลข้อมูลระดับหน่วยงานน าเสนอเอกสารชุดข้อมูลส าคัญของ
หน่วยงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 

3.5  หน่วยงานด าเนินการพัฒนาสร้างชุดข้อมูลส าคัญ จัดท าค าอธิบายข้อมูลและพจนานุกรม
ข้อมูล พร้อมทั้งการท าความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) 

คะแนนรวม = ขั้นตอนที่ 1 + ขั้นตอนที่ 2 + ขั้นตอนที่ 3 + ขั้นตอนที่ 4 + ขั้นตอนที่ 5 
 

คะแนนสุทธิ = คะแนนรวม x10 
                    100 
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3.6  หน่วยงานด าเนินการน าเข้าข้อมูล โดยเริ่มน าเข้าข้อมูลภายในเดือนเมษายน 2565 
และปรับปรุงข้อมูลข้อมูลให้มีความถูกต้อง มีความครบถ้วน และมีความเป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดในเอกสารชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงาน 

3.7  หน่วยงานด าเนินการสร้างนวัตกรรมการให้บริการหรือการบริหารจัดการจากชุดข้อมูล 
จ านวน 10 ชุดข้อมูลที่หน่วยงานเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร  
อย่างน้อย 1 ผลงานนวัตกรรม 

3.8  ด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินผลคุณภาพข้อมูลของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร  

4. หน่วยงานต้องมีกระบวนการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการตามตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละ
ความส าเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานโดยแต่งตั้งคณะท างานธรรมาภิบาลข้อมูลและทีมบริกรข้อมูล
ระดับหน่วยงานเพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยให้หน่วยงาน ผู้บริหาร รับทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค
ในการด าเนินงาน สามารถน าข้อมูลมาปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที 

5. หน่วยงานต้องมีการรายงานความคืบหน้าของโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด 5.2 
ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
(BMA Digital Plans) เป็นประจ้ำทุกเดือน ดังนี้  1) โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนมีโครงกำรที่จัดท้ำขึ้น 
เพื่อสนับสนุนกำรด้ำเนินงำนตัวชี้วัดนี้ โดยเฉพำะให้ระบุ  “ชื่อโครงกำร” หำกไม่มีกำรด้ำเนินงำนดังกล่ำว 
ให้ระบุว่ำ “กิจกรรมกำรพัฒนำฐำนข้อมูลของ....(ระบุชื่อหน่วยงำน)”   

6. หน่วยงานต้องมีการรายงานความคืบหน้าของตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละความส าเร็จ    
ในการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานเข้าสู่ ระบบ      
การบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans)  เป็นรำยไตรมำส 

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

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

8.1 ประสานเจ้าหน้าที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลทราบทันทีเพ่ือให้ผู้รับการประเมิน
และผู้ประเมินรับทราบข้อมูลและมีหลักฐานที่ตรงกัน 

8.2 คัดลอกหน้าจอช่วงที่ระบบขัดข้องเพ่ือเป็นหลักฐาน และท าหนังสือรายงานผู้บริหาร
หน่วยงานทราบ และส าเนาแจ้งส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  

8.3 รายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด โครงการ กิจกรรมของรอบที่มีการขัดข้องทันที    
ที่ระบบสามารถใช้งานได้ 
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แนวทำงกำรด้ำเนินกำร (หน่วยงำนที่รับผิดชอบประเมินผล) 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจะด าเนินการตรวจสอบและประเมินผล ตัวชี้ว ัด 5.2     

ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน แบ่งเป็น 5 ส่วน 
1. ค าสั ่งการแต่งตั ้งคณะท างานธรรมาภิบาลข้อมูลและทีมบริกรข้อมูลระดับหน่วยงาน 

และเอกสารชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงาน โดยมีชุดข้อมูลที่หน่วยงานเสนอจะด าเนินการไม่น้อยกว่า 10 ชุดข้อมูล 
ซึ่งชุดข้อมูลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) และ/หรือ 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และสถาปัตยกรรมองค์กรกรุงเทพมหานคร 

2. การน าเสนอเอกสารชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 

3. การพัฒนาสร้างชุดข้อมูล จัดท าค าอธิบายข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล พร้อมทั้งการท า
ความสะอาดข้อมูล (Data cleansing) 

4. ชุดข้อมูลที่ได้น าเข้าและการปรับปรุงข้อมูลข้อมูลให้มีความถูกต้อง มีความครบถ้วน 
และมีความเป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในเอกสารชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงาน 

5. สร้างนวัตกรรมการให้บริการหรือการบริหารจัดการจากชุดข้อมูล จ านวน 10 ชุดข้อมูล 
ที่หน่วยงานเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครอย่างน้อย 1 ผลงาน
นวัตกรรม 

6. ข้อมูลผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดจากระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร            
(BMA Digital Plans) และ BMA Monitor Application  

7. การประเมินผลการด าเนินการจากระบบฯ และให้คะแนนตามแบบประเมินที่ก าหนด 

เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำประเมินผล 
 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลใช้ข้อมูลผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดจากระบบการบริหารจัดการ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) และ BMA Monitor Application ในการประกอบการ
พิจารณาการประเมินผล โดยหน่วยงานผู้รับการประเมินต้องรายงานข้อมูลอย่างชัดเจน พร้อมทั้งตรวจเอกสาร
และหลักฐานที่ใช้ประกอบของโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
สิ้นปีงบประมาณ 
 
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบในกำรประเมินผล   ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
ผู้ก้ำกับดูแลตัวช้ีวัด ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
                         โทร 0 2222 8854  
                         เบอร์ภายใน 1531  
E – mail ส าหรับรับ/ส่งเอกสาร  networkgid@gmail.com 
 
 

mailto:networkgid@gmail.com
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ระดับกรุงเทพมหานครและระดับหน่วยงาน 
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ค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕65 
 

 
 

กรุงเทพมหำนคร 
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ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

กรุงเทพมหำนคร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕65 

 
๑. ค ำรับรองระหว่ำง 

 ...................................................   ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ผู้รับค ำรับรอง 
              และ 

 …………………………………………….   ปลัดกรุงเทพมหำนคร  ผู้ท ำค ำรับรอง 

๒. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองฝ่ำยเดียว มิใช่สัญญำและใช้ส ำหรับระยะเวลำ ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม             
พ.ศ. ๒๕64 ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕65 

๓. รำยละเอียดของค ำรับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจ ำปี พ.ศ. ๒๕65 และเกณฑ์           
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรอง ตำมที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้                
โดยปลัดกรุงเทพมหำนครจะด ำเนินกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับหน่วยงำนของ
กรุงเทพมหำนคร ประกอบด้วยส ำนักงำนเลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนคร ส ำนักงำนเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ส ำนักทุกส ำนัก ส ำนักงำนเขต               
ทุกส ำนักงำนเขต และส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำ
กรุงเทพมหำนครระยะ 20 ปี พ.ศ. 2556 - 2575 แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2                 
พ.ศ. 2561 - 2565 และนโยบำยผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร 

๔. ข้ำพเจ้ำ .................................................... ปลัดกรุงเทพมหำนคร ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรองตำมข้ อ ๓ แล้ว
ขอให้ค ำรับรองกับผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครว่ำ จะควบคุมดูแลรำชกำรประจ ำ ก ำกับ เร่งรัด ติดตำมผล
กำรปฏิบัติรำชกำรหน่วยงำนของกรุงเทพมหำนคร ให้เป็นไปตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ
กรุงเทพมหำนคร และของแต่ละหน่วยงำน และจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดีตำมเป้ำหมำย               
ในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนตำมที่ให้ค ำรับรองไว้                                                                                                                                                                                      

๕. ข้ำพเจ้ำ .........................................................  ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ได้พิจำรณำและเห็นชอบ
แผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจ ำปี พ.ศ. ๒๕65 เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ตำมค ำรับรอง ตำมที่ปรำกฏในเอกสำรแนบท้ำยค ำรับรองฯ นี้  และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ 
และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ......................................... ปลัดกรุงเทพมหำนคร ให้เป็นไป  
ตำมค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 

๖. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรองได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร และเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อ 
ไว้เป็นส ำคญั 

 

             ……………………………………………..                       ………………………………………………            
             (.................................................)                    (……..........................................) 
               ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร                           ปลัดกรุงเทพมหำนคร 
                 วันที่ ………………………….                               วันที่ ……………………………. 
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เอกสำรประกอบ ๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจ ำปี พ.ศ. ๒๕65 
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กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนสังกัดกรุงเทพมหำนคร  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 (เฉพำะส ำนัก/ส่วนรำชกำร 
ในสังกัดส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร) 
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน ภำรกิจหลัก 
ตำมภำรกิจพื้นฐำนหรือตำมยุทธศำสตร์
กรุงเทพมหำนคร (Function Base) 

ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนภำรกิจหลักตำม
ยุทธศำสตร์กรุงเทพมหำนคร 
(ตำมตัวช้ีวัดเจรจำตกลง 2 ตัวช้ีวัด) 

50 สยป. 

1.1 (  ) 

1.2 (  ) 

องค์ประกอบท่ี 2  
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนภำรกิจ 
ตำมนโยบำยผู้บริหำรหรือภำรกิจพิเศษ  
(Agenda Base) 

ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนภำรกิจตำมนโยบำย
ผู้บริหำรหรือภำรกิจพิเศษ 
(ตำมตัวช้ีวัดเจรจำตกลง 1 ตัวช้ีวดั) 

20 สยป. 

2.1 (  ) 

องค์ประกอบท่ี 3 (เฉพำะส ำนักงำนเขต) 
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ 
เชิงพื้นที่เขต/กลุ่มเขต (Area Base) 

ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจเชิงพื้นที่เขต/
กลุ่มเขต(ตำมตัวช้ีวัดเจรจำตกลง 2 ตัวช้ีวัด) 

50 สยป. 

3.1 (  ) 

3.2 (  ) 

องค์ประกอบท่ี 4  
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรและพัฒนำ
นวัตกรรมในกำรบริหำรจดักำรระบบงำน 
งบประมำณ ทรัพยำกรบคุคล และกำรให้บริกำร
ประชำชนหรือหน่วยงำนของรัฐ เพื่อน ำไปสู่ระบบ
รำชกำร 4.0 (Innovation Base) 

ควำมส ำเร็จในกำรเสนอนวัตกรรม  
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
(จ ำนวน 1 ตัวช้ีวัด) 

10 สกก. 

 (10) 

องค์ประกอบท่ี 5  
ศักยภำพในกำรด ำเนินกำรของหนว่ยงำน 
(Potential Base) 

ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมศักยภำพของหน่วยงำน 
(จ ำนวน 2 ตัวช้ีวัด) 

20  

5.1 ควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวม (10) สงม. 

5.2 ร้อยละควำมส ำเรจ็ในกำรพฒันำและจดัเก็บ
ฐำนข้อมูลส ำหรับบรูณำกำรภำรกจิของหน่วยงำน  
(One Platform) 

(10) สยป. 

รวมท้ังหมด ร้อยละ 100 
หมำยเหตุ แบ่งกลุ่มหน่วยงำนท่ีขอรับกำรประเมินเป็น 2 กลุ่ม และก ำหนดองค์ประกอบในกำรประเมนิ ดังนี้ 

1) กลุ่มหน่วยงำนระดับส ำนัก/ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักปลดักรุงเทพมหำนคร ประเมินใน  
4 องค์ประกอบ  ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1, 2, 4 และ 5 

2) กลุ่มส ำนักงำนเขต 50 เขต ประเมินใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 2, 3, 4 และ 5 
3) ตัวช้ีวัดตำมกรอบกำรประเมินผลฯ มีจ ำนวนท้ังสิ้น 6 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย ตัวช้ีวัดในองค์ประกอบที่ 1 

หรือ 3 จ ำนวน 2 ตัวช้ีวัด แล้วแต่กรณี ตัวช้ีวัดในองค์ประกอบที่ 2 จ ำนวน 1 ตัวช้ีวัด (ในกรณีที่หน่วยงำนไม่มีตัวช้ีวัดตำมนโยบำย
ผู้บริหำรในองค์ประกอบท่ี 2 ให้น ำไปก ำหนดไว้ในองค์ประกอบท่ี 1 หรือ 3 แล้วแต่กรณี) และตัวช้ีวัดในองค์ประกอบที่ 4 และ 
5 จ ำนวน 3 ตัวช้ีวัด 
 

เอกสำรประกอบ 2 
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ค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕65 
 
 

(หน่วยงำน/ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร)………… 

 

 

กรุงเทพมหำนคร 
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ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
(หน่วยงำน/ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร) .................................................... 

กรุงเทพมหำนคร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕65 

 

๑. ค ำรับรองระหว่ำง 
 

……………………… ปลัดกรุงเทพมหำนคร ผู้รับค ำรับรอง 
   และ 
……………………..  รองปลัดกรุงเทพมหำนคร ผู้ท ำค ำรับรอง 
              หวัหน้ำกลุ่มภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย 
 
………………………. หัวหน้ำหน่วยงำน / หัวหน้ำส่วนรำชกำร  ผู้ท ำค ำรับรอง 
               ในสังกัดส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร 

๒. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองฝ่ำยเดียว มิใช่สัญญำและใช้ส ำหรับระยะเวลำ ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม             
พ.ศ. ๒๕64 ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕65 

๓. รำยละเอียดของค ำรับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2565 ของ (หน่วยงำน/ส่วนรำชกำร                
ในสังกัดส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร).........................................และเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิรำชกำร
ตำมค ำรับรอง ประกอบด้วยตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก เป้ำหมำย และเกณฑ์กำรให้คะแนน   

๔. ข้ำพเจ้ำ (หัวหน้ำหน่วยงำน/หัวหน้ำส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร)..................................   
    ...............................................  (ต ำแหน่ง) .................................................................... .......ได้ท ำควำมเข้ำใจ 

ค ำรับรองตำม ข้อ ๓ แล้ว ขอให้ค ำรับรองกับปลัดกรุงเทพมหำนคร ว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำน
ที่ดีตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน ตำมที่ให้  
ค ำรับรองไว้ 

๕.ข้ำพเจ้ำ .....................................................  รองปลัดกรุงเทพมหำนครหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย   
จำกปลัดกรุงเทพมหำนครให้ก ำกับดูแล (หน่วยงำน/ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร) 
................................................................................... ได้พิจำรณำและเห็นชอบแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
พ.ศ. ๒๕65 ของ (หน่วยงำน/ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร)........................................ 
เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรอง ประกอบด้วยตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก 
เป้ำหมำย และเกณฑ์กำรให้คะแนน และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ของ (หัวหน้ำหน่วยงำน/หัวหน้ำส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร )........................... 
……………(ต ำแหน่ง) ........................................................ ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 
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๖. ข้ำพเจ้ำ ............................................. ปลัดกรุงเทพมหำนคร ได้พิจำรณำและเห็นชอบตำมค ำรับรอง  
กำรปฏิบัติรำชกำรของ (หน่วยงำน/ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร)…………………….……..… 
เกณฑ์กำรประเมินผลตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร และรำยละเอียดอ่ืน ๆ ตำมที่ปรำ กฏ 
ในเอกสำรแนบท้ำยค ำรับรองนี้  และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ของ........................……………………………………………รองปลัดกรุงเทพมหำนครหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจที่ได้รับ
มอบหมำยให้ก ำกับ ดูแล (หน่วยงำน/ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร )…………………… 
…………………และ (หัวหน้ำหน่วยงำน/หัวหน้ำส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร).................... 
(ต ำแหน่ง)..........................................ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 

๗. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรองได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร และเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อ        
ไว้เป็นส ำคัญ 

                               
                                
                             
           ……………………………………………                         …………………………………………… 
          ( ............................................ )                    ( ............................................ ) 
                 ปลัดกรุงเทพมหำนคร                                รองปลัดกรุงเทพมหำนคร 
                                                                       หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย 
                วันที่ ………………………….                           วันที่ ……………………………. 
          
 
                                                                             
                                                                            ……………………………..……………       
                                                                            ( ............................................ )         
                                                                       หัวหน้ำหน่วยงำน/หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
                                                       ในสังกัดส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร 

                                                                               วันที่ ………………………….              
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เอกสำรประกอบ 1 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. ๒๕65 
ของ …….… (หน่วยงำน/ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร).................. 
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กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนสังกัดกรุงเทพมหำนคร  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

(เฉพำะส ำนัก/ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร) 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 (เฉพำะส ำนัก/ส่วนรำชกำร 
ในสังกัดส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร) 
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน ภำรกิจหลัก 
ตำมภำรกิจพื้นฐำนหรือตำมยุทธศำสตร์
กรุงเทพมหำนคร (Function Base) 

ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนภำรกิจหลักตำม
ยุทธศำสตร์กรุงเทพมหำนคร 
(ตำมตัวช้ีวัดเจรจำตกลง 2 ตัวช้ีวัด) 

50 สยป. 

1.1 (  ) 

1.2 (  ) 

องค์ประกอบท่ี 2  
ประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนภำรกิจ 
ตำมนโยบำยผู้บริหำรหรือภำรกิจพิเศษ  
(Agenda Base) 

ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนภำรกิจตำมนโยบำย
ผู้บริหำรหรือภำรกิจพิเศษ 
(ตำมตัวช้ีวัดเจรจำตกลง 1 ตัวช้ีวดั) 

20 สยป. 

2.1 (  ) 

องค์ประกอบท่ี 3 (เฉพำะส ำนักงำนเขต) 
ประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนตำมภำรกจิ 
เชิงพื้นที่เขต/กลุ่มเขต (Area Base) 

- ไม่ประเมินองค์ประกอบนี้ - 

องค์ประกอบท่ี 4  
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรและพัฒนำ
นวัตกรรมในกำรบริหำรจดักำรระบบงำน 
งบประมำณ ทรัพยำกรบคุคล และกำรให้บริกำร
ประชำชนหรือหน่วยงำนของรัฐ เพื่อน ำไปสู่ระบบ
รำชกำร 4.0 (Innovation Base) 

ควำมส ำเร็จในกำรเสนอนวัตกรรม  
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
(จ ำนวน 1 ตัวช้ีวัด) 

10 สกก. 

 (10) 

องค์ประกอบท่ี 5  
ศักยภำพในกำรด ำเนินกำรของหนว่ยงำน 
(Potential Base) 

ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมศักยภำพของหน่วยงำน 
(จ ำนวน 2 ตัวช้ีวัด) 

20  

5.1 ควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวม (10) สงม. 

5.2 ร้อยละควำมส ำเรจ็ในกำรพฒันำและจดัเก็บ
ฐำนข้อมูลส ำหรับบรูณำกำรภำรกจิของหน่วยงำน  
(One Platform) 

(10) สยป. 

รวมท้ังหมด ร้อยละ 100 

หมำยเหตุ แบ่งกลุ่มหน่วยงำนท่ีขอรับกำรประเมินเป็น 2 กลุ่ม และก ำหนดองค์ประกอบในกำรประเมิน ดังนี้ 
1) กลุ่มหน่วยงำนระดับส ำนัก/ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักปลดักรุงเทพมหำนคร ประเมินใน  

4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1, 2, 4 และ 5 
2) กลุ่มส ำนักงำนเขต 50 เขต ประเมินใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 2, 3, 4 และ 5 
3) ตัวช้ีวัดตำมกรอบกำรประเมินผลฯ มีจ ำนวนทั้งสิ้น 6 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 

(Function Base) จ ำนวน 2 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดในองค์ประกอบที่ 2 (Agenda Base) จ ำนวน 1 ตัวช้ีวัด (ในกรณีที่หน่วยงำนไม่มี
ตัวช้ีวัดตำมนโยบำยผู้บริหำรในองค์ประกอบท่ี 2 ให้น ำไปก ำหนดไว้ในองค์ประกอบที่ 1) และตัวช้ีวัดในองค์ประกอบที่ 4 และ 
5 จ ำนวน 3 ตัวช้ีวัด 

 
 

เอกสารประกอบ 2 
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กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนสังกัดกรุงเทพมหำนคร  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

(เฉพำะส ำนักงำนเขต) 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 (เฉพำะส ำนัก/ส่วนรำชกำร 
ในสังกัดส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร) 
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน ภำรกิจหลักตำม
ภำรกิจพ้ืนฐำนหรือตำมยุทธศำสตร์
กรุงเทพมหำนคร (Function Base) 

- ไม่ประเมินองค์ประกอบนี้ - 

องค์ประกอบท่ี 2  
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนภำรกิจ 
ตำมนโยบำยผู้บริหำรหรือภำรกิจพิเศษ  
(Agenda Base) 

ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนภำรกิจตำมนโยบำย
ผู้บริหำรหรือภำรกิจพิเศษ 
(ตำมตัวช้ีวัดเจรจำตกลง 1 ตัวช้ีวดั) 

20 สยป. 

2.1 (  ) 
องค์ประกอบท่ี 3 (เฉพำะส ำนักงำนเขต) 
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ 
เชิงพื้นที่เขต/กลุ่มเขต (Area Base) 

ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจเชิงพื้นที่เขต/
กลุ่มเขต(ตำมตัวช้ีวัดเจรจำตกลง 2 ตัวช้ีวัด) 

50 สยป. 

3.1 (  ) 
3.2 (  ) 

องค์ประกอบท่ี 4  
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรและพัฒนำ
นวัตกรรมในกำรบริหำรจดักำรระบบงำน 
งบประมำณ ทรัพยำกรบคุคล และกำรให้บริกำร
ประชำชนหรือหน่วยงำนของรัฐ เพื่อน ำไปสู่ระบบ
รำชกำร 4.0 (Innovation Base) 

ควำมส ำเร็จในกำรเสนอนวัตกรรม  
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
(จ ำนวน 1 ตัวช้ีวัด) 

10 สกก. 

 (10) 
องค์ประกอบท่ี 5  
ศักยภำพในกำรด ำเนินกำรของหนว่ยงำน 
(Potential Base) 

ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมศักยภำพของหน่วยงำน 
(จ ำนวน 2 ตัวช้ีวัด) 

20  

5.1 ควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวม (10) สงม. 
5.2 ร้อยละควำมส ำเรจ็ในกำรพฒันำและจดัเก็บ
ฐำนข้อมูลส ำหรับบรูณำกำรภำรกจิของหน่วยงำน  
(One Platform) 

(10) สยป. 

รวมท้ังหมด ร้อยละ 100 

หมำยเหตุ แบ่งกลุ่มหน่วยงำนท่ีขอรับกำรประเมินเป็น 2 กลุ่ม และก ำหนดองค์ประกอบในกำรประเมิน ดังนี้ 
1) กลุ่มหน่วยงำนระดับส ำนัก/ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักปลดักรุงเทพมหำนคร ประเมินใน  

4 องค์ประกอบ  ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1, 2, 4 และ 5 
2) กลุ่มส ำนักงำนเขต 50 เขต ประเมินใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 2, 3, 4 และ 5 
3) ตัวช้ีวัดตำมกรอบกำรประเมินผลฯ (ส ำนักงำนเขต) มีจ ำนวนท้ังสิ้น 6 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 

ในองค์ประกอบท่ี 2 (Agenda Base) จ ำนวน 1 ตัวช้ีวัด (ในกรณีที่หน่วยงำนไม่มีตัวช้ีวัดตำมนโยบำยผู้บริหำรในองค์ประกอบท่ี 2  
ให้น ำไปก ำหนดไว้ในองค์ประกอบที่ 3) ตัวช้ีวัดในองค์ประกอบที่ 3 (Area Base) จ ำนวน 2 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดในองค์ประกอบที่ 4 
และ 5 จ ำนวน 3 ตัวช้ีวัด 

 
 

เอกสารประกอบ 2 
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ภำคผนวก ข 
 

แบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรอง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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แบบสรุปผลการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครจ าแนกตามตัวช้ีวัด 

ชื่อหน่วยงานผู้รับการประเมิน : ……………………………………………………………………………………………………………. 

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ภารกิจหลักตามภารกิจพ้ืนฐานหรือตามยุทธศาสตร์

กรุงเทพมหานคร (Function Base)  

ตัวช้ีวัด : ความส าเร็จของการด าเนินงานภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 

ผลคะแนน : 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินการ ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
1.     
2.     
 50 คะแนนที่ได้  

ผลการตรวจติดตามประเมินผล : 

 เหตุผลของคะแนน  

ตัวช้ีวัดที่ 1 : 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : 

 จุดอ่อน 

 

 จุดแข็ง 

 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 
เจ้าหน้าที่ผู้สรุปผลการตรวจติดตามประเมินผล : 
                                               ลงชื่อ............................................................... 
                                                     (                                              ) 
                                                  ต าแหน่ง........................................................ 
                                                  วัน/เดือน/ปี................................................... 

 



  คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  74 

 

แบบสรุปผลการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครจ าแนกตามตัวช้ีวัด 

ชื่อหน่วยงานผู้รับการประเมิน : ……………………………………………………………………………………………………………. 

องค์ประกอบที่ 2 : ประสทิธิภาพในการด าเนนิงานภารกิจตามนโยบายผูบ้ริหารหรือภารกิจพิเศษ (Agenda Base) 

ตัวช้ีวัด : ความส าเร็จของการด าเนินงานภารกิจตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ 

ผลคะแนน : 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินการ ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
1.     
 50 คะแนนที่ได้  

ผลการตรวจติดตามประเมินผล : 

 เหตุผลของคะแนน  

 

 จุดอ่อน 

 
 

 จุดแข็ง 

 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 
 
เจ้าหน้าที่ผู้สรุปผลการตรวจติดตามประเมินผล : 
                                               ลงชื่อ............................................................... 
                                                     (                                              ) 
                                                  ต าแหน่ง........................................................ 
                                                  วัน/เดือน/ปี................................................... 

 

 
 



  คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  75 

 

แบบสรุปผลการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครจ าแนกตามตัวช้ีวัด 

ชื่อหน่วยงานผู้รับการประเมิน : ……………………………………………………………………………………………………………. 

องค์ประกอบที่ 3 : ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจเชิงพื้นที่เขต/กลุ่มเขต (Area Base) 

ตัวช้ีวัด : ความส าเร็จของการด าเนินงานตามภารกิจเชิงพ้ืนที่เขต/กลุ่มเขต 

ผลคะแนน : 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินการ ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
1.     
2.     
 50 คะแนนที่ได้  

ผลการตรวจติดตามประเมินผล : 

 เหตุผลของคะแนน  

ตัวช้ีวัดที่ 1 : 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : 
 

 จุดอ่อน 

 

 จุดแข็ง 

 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 
 
เจ้าหน้าที่ผู้สรุปผลการตรวจติดตามประเมินผล : 
                                               ลงชื่อ............................................................... 
                                                     (                                              ) 
                                                  ต าแหน่ง........................................................ 
                                                  วัน/เดือน/ปี................................................... 

 



  คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  76 

 

แบบสรุปผลการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครจ าแนกตามตัวช้ีวัด 

ชื่อหน่วยงานผู้รับการประเมิน : ……………………………………………………………………………………………………………. 

องค์ประกอบที่ 4 : ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ 

ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อน าไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) 

ตัวช้ีวัด : ความส าเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ผลคะแนน : 

น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

10    
 

ผลการตรวจติดตามประเมินผล : 

 เหตุผลของคะแนน  

ส่วนที่ 1  :  กระบวนการค้นหาและคัดเลือกแนวคิด 
ขั้นตอนการด าเนินการ คะแนน คะแนนที่ได้ หมายเหต ุ

1. การค้นหาแนวคิด 10   
2. การคัดเลือกแนวคิด 10   
ส่วนที่ 2  :  การกลั่นกรองนวัตกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินการ คะแนน คะแนนที่ได้ หมายเหต ุ
คณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร 
พิจารณากลั่นกรองโครงการนวัตกรรมฯ  

30   

ส่วนที่ 3  :  ผลการด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินการ คะแนน คะแนนที่ได้ หมายเหต ุ

ตัวชี้วัด 
1. ผลผลิตนวัตกรรม 1 ชิ้น 
โครงการ .................................................................... 
....................................................................................
.................................................................................... 
2. ระยะเวลาการน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
   (ไม่น้อยกว่า 30 วัน) 
ระยะเวลา................................................วัน 

 
30 
 

10 

  

3. รายงานผลการส ารวจการน านวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ 

10   

คะแนนรวม 100   
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- 2 - 
 

 หลักฐานอ้างอิง 

 จุดอ่อน 

 
 
 

 จุดแข็ง 

 
 
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ผู้สรุปผลการตรวจติดตามประเมินผล : 
 
                                               ลงชื่อ............................................................... 
                                                     (                                              ) 
                                                  ต าแหน่ง........................................................ 
                                                  วัน/เดือน/ปี................................................... 
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แบบสรุปผลการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครจ าแนกตามตัวช้ีวัด 

ชื่อหน่วยงานผู้รับการประเมิน : ……………………………………………………………………………………………………………. 

องค์ประกอบที่ 5 : องค์ประกอบที่ 5 : ศักยภาพในการด าเนินการของหน่วยงาน (Potential Base) 

ตัวช้ีวัด : ความส าเร็จในการด าเนินการตามศักยภาพของหน่วยงาน 

            5.1 ความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 

กลุ่มหน่วยงาน :       กลุ่มหน่วยงาน A         กลุ่มหน่วยงาน B        กลุ่มหน่วยงาน C        กลุ่มหน่วยงาน D 

ผลคะแนน : 
 

น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
10    

ผลการตรวจติดตามประเมินผล : 

 เหตุผลของคะแนน  

 

 จุดอ่อน 

 
 

 จุดแข็ง 

 
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 
 
เจ้าหน้าที่ผู้สรุปผลการตรวจติดตามประเมินผล : 
                                               ลงชื่อ............................................................... 
                                                     (                                              ) 
                                                  ต าแหน่ง........................................................ 
                                                  วัน/เดือน/ปี................................................... 
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แบบสรุปผลการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครจ าแนกตามตัวช้ีวัด 

ชื่อหน่วยงานผู้รับการประเมิน : ……………………………………………………………………………………………………………. 

องค์ประกอบที่ 5 : องค์ประกอบที่ 5 : ศักยภาพในการด าเนินการของหน่วยงาน (Potential Base) 

ตัวช้ีวัด : ความส าเร็จในการด าเนินการตามศักยภาพของหน่วยงาน 

5.2 ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลส าหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform) 

ผลคะแนน : 
 

น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
10    

ผลการตรวจติดตามประเมินผล : 

 เหตุผลของคะแนน  

 จุดอ่อน 

 
 

 จุดแข็ง 

 
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 
 
 
เจ้าหน้าที่ผู้สรุปผลการตรวจติดตามประเมินผล : 
                                               ลงชื่อ............................................................... 
                                                     (                                              ) 
                                                  ต าแหน่ง........................................................ 
                                                  วัน/เดือน/ปี................................................... 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

 

 องค์ประกอบที่ 1, 2, และ 3 
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
โทร. 0 2225 7947  
เบอร์ภายใน 1512 และ 1543 
E –mail ส าหรับรับ/ส่งเอกสาร  bma.evaluate@gmail.com 
 

 องค์ประกอบที่ 4 
กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร ส านักงาน ก.ก.  
โทร. 0 2226 3727  
เบอร์ภายใน 1460 
E –mail ส าหรับรับ/ส่งเอกสาร innovation.bma@gmail.com 

 

 องค์ประกอบที่ 5 (ตัวชี้วัดที่ 5.1) 
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1 - 2 ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
โทร. 0 2225 0479  
เบอร์ภายใน 1705 และ 1728 
E-mail ส าหรับรับ/ส่งเอกสาร  :  bmabudget.monitoring@gmail.com 
 

 องค์ประกอบที่ 5 (ตัวชี้วัดที่ 5.2) 
ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
โทร 0 2222 8854   
เบอร์ภายใน 1531  
E – mail ส าหรับรับ/ส่งเอกสาร  networkgid@gmail.com 

 
 

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