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คำนำ 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักพัฒนาสังคม ประกอบไปด้วย
เป้าประสงค์ของการพัฒนาที่ต้องการหรืออยากให้เกิดขึ้นกับพ้ืนที่และมีผลต่อความเป็นอยู่หรือคุณภาพชีวิ ตของ
ประชาชนชาวกรุงเทพฯ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 - 2575) 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี 2565 ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565     
รวมทั้งระบุโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของสำนักพัฒนาสังคม 
คือ องค์กรที่เป็นเลิศ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม 

   การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักพัฒนาสังคม ในครั้งนี้มีเป้าหมาย 
ในการเชื่อมร้อยโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจของทุกส่วนราชการเข้าสู่เป้าหมาย โดยมีการจัดประชุมผู้ที่ มีส่วน
เก่ียวข้องเพ่ือร่วมกันตรวจสอบเป้าประสงค์ มาตรการและกำหนดโครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน ร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงและเพ่ิมเติมส่วนที่ยังเป็นจุดอ่อนหรือช่องว่างของภารกิจเพ่ือให้เป้าหมาย
ของแผนบรรลุผล และที่สำคัญแผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับนี้จะเป็นคู่มือหรือแนวทางในการบริหารงาน การปฏิบัติ
ราชการ การติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงได้รับความร่วมมือ
อย่างดียิ่งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องจากทุกส่วนราชการ จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิง่
ว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ส่วนราชการในสังกัดและภาคส่วนต่างๆ รวมทั้ง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 
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 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี  

ข้อมูลท่ัวไป/สถานการณ์ 

  กรุงเทพมหานครมีสถานะเป็นเมืองหลวงของประเทศ โดยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษมีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 1,569 ตารางกิโลเมตร ประชากรตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ปี 2563 
เท่ากับ 5,588,222 คน ความหนาแน่นของประชากร 3,562.24 คน/ตารางกิโลเมตร ด้วยความที่มีพ้ืนที่ขนาด
ใหญ่ ประชากรจำนวนมาก ทำให้ต้องแบ่งพ้ืนที่ให้บริการออกเป็นเขตย่อย เพ่ือการขยายการบริการให้ทั่วถึงทุก
พ้ืนที่และครอบคลุมทุกบริการที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ ปัจจุบันมีการแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 50 เขต 

สำนักพัฒนาสังคมได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานใหม่ตามมติ ก.ก.ครั้งที่  8/2561   
เม่ือวันที่  28 สิงหาคม 2561 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนด
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561 มีอำนาจหน้าที่ดังนี้  

1. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชนในทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและจิตใจ    

2. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการเรยีนรู้ของชุมชนให้มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

3. ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายที่กำหนด โดยกำหนดเป็น
แนวทาง แผนการดำเนินการให้กับสำนักงานเขตหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

4. ส่งเสริม สนับสนุนเก่ียวกับการจัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอ่ืนของรัฐ มูลนิธิต่าง ๆ NGOs และองค์กรต่างประเทศ  

5. บริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย  
6. ส่งเสริมให้บุคคลมีอาชีพและรายได้ที่ม่ันคง  
7. สร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในการดำรงชีวิต คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิของบุคคล  
8. ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นการจดัสวัสดิการ

และการสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคม  
9. จัดสวัสดิการในรูปของสถานสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน ศูนย์คัดกรองช่วยเหลือ ผู้ ด้อยโอกาส  

ศูนย์สร้างโอกาสเด็ก เพ่ือจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์รองรับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ  
10. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ของกรุงเทพมหานครและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง ตามแผนผังการแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักพัฒนาสังคม ดังนี้ 
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แผนผังการแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักพัฒนาสังคม 

 
 

กรอบอัตรากำลังสำนักพัฒนาสังคม 

ตารางที่ 1 ข้อมูลแสดงกรอบอัตรากำลัง ผู้ครองและอัตราว่างในสังกัดสำนักพัฒนาสังคมปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564) 

 

      ตำแหน่ง อัตรากำลัง ผู้ครอง อัตราว่าง 

ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 205 179 26 

ข้าราชการครกูรุงเทพมหานคร 121 72 49 

ลูกจ้างประจำ 123 123 0 

ลูกจ้างชั่วคราว 52 47 5 

รวม 501 421 80 
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ตารางที่ 2 ข้อมูลแสดงจำนวนข้าราชการและบุคลากรจำแนกตามส่วนราชการภายในสำนักพัฒนาสังคม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2564) 

 

สังกัด ข้าราชการ ลูกจ้าง 
ประจำ 

ข้าราชก
ารครู 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

สำนักพัฒนาสังคม  (ผู้บริหาร) 3 - - - 
สำนักงานเลขานุการ 32 8 - 1 
สำนักงานสวัสดิการสังคม 55 40 - 19 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน 36 9 - 0 
สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ 57 62 121 32 
กองนโยบายและแผนงาน 22 4 - - 

รวม 205 123 121 52 

 
ด้านโครงสร้างและบุคลากร สำนักพัฒนาสังคม ประกอบด้วย 5 ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงาน

สวสัดิการสังคม สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนักงานเลขานุการ และกองนโยบาย
และแผนงาน และมีอัตรากำลัง รวมทั้งสิ้น 501 อัตรา ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 205 
อัตรา ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร จำนวน 121 อัตรา ลูกจ้างประจำ จำนวน 123 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว 
จำนวน 52 อัตรา ซ่ึงบุคลากรเหล่านี้มีหน้าที่ในการสนับสนุนและผลักดันการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี พ.ศ.2565 ของสำนักพัฒนาสังคม ใหเ้ป็นไปตามเป้าประสงค์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
ระยะที ่2 (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) รวมทั้งสิ้น 4 ด้าน ได้แก่ คือ ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน  ด้านที่ 5  มหานคร
ประชาธิปไตย ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ และด้านที ่7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
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1.1 ข้อมูลสถิติท่ีสำคัญและการวิเคราะห์สถานการณ์ในแต่ละด้าน 

ด้านท่ี 3 มหานครสำหรับทุกคน 
การไปสู่มหานครสำหรับทุกคนนั้น  กรุงเทพมหานครได้กำหนดไว้ ซ่ึงมีภารกิจที่ เก่ียวข้อง 

กับสำนักพัฒนาสังคม ได้แก่ มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ 
คนพิการ และเด็กด้อยโอกาส  

หากพิจารณาจากโครงสร้างประชากร และกลุ่มประชากรที่กรุงเทพมหานครต้องดูแลจะเห็นว่า 
ณ เดือนตุลาคม 2564 กรุงเทพมหานคร มีประชากร 5,588,222 คน เป็นผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) จำนวน 
1,140,509 คน (ร้อยละ 20.41) อาจกล่าวได้ว่า กรุงเทพมหานครได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอาย ุ(Aging Society) คือ สังคมที่มี
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 

สำนักพัฒนาสังคมได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุไว้หลากหลายมิติตาม
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 ถึง 2564) ตลอดจนการสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ โดยข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564 ระบุว่ามีผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนได้รับการ
จดัสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 936,723 คน และมีผู้สูงอายุได้รับจัดสรรเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ จำนวน 870 ,931  คน 
ในปี 2565 มีผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนขอรับการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่ จำนวน 71,480.- ราย 

ขณะเดียวกันในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครยังมีกลุ่มเปราะบางอีกหลายกลุ่มที่ ต้องการการช่วยเหลือ คือ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่มักจะประสบปัญหาในรูปการถูกกีดกัน ถูกเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ขาดการยอมรับจากสังคม 
(ไม่มีตัวตน อยู่ในภาวะยากลำบาก) ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการของรัฐมีกลุ่มคนพิการที่ ต้อง
ดูแลด้วยการสนับสนุนเบี้ยความพิการ โดยข้อมูล ณ เดือนกันยายน มีคนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการ จำนวน 
90,406 คน 

สำนักพัฒนาสังคมมีภารกิจเพ่ิมขึ้นโดยได้รับการการถ่ายโอนภารกิจหอพักจากกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ปัจจุบันมีหอพักในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 612 แห่ง (ข้อมูล          
ณ มิถุนายน 2564) แบ่งเป็น 1) หอพักที่จดทะเบียน จำนวน 335 แหง่ 28 เขต  2) หอพักที่ไม่จดทะเบียน จำนวน 277 
แห่ง 11 เขต และ 3) ไม่มีหอพัก 22 เขต 

ในด้านของแรงงานซ่ึงถือเป็นปัจจัยที่สำคัญและมีคุณค่าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร 
ทั้งระดับส่วนย่อยและระดับมหภาคของระบบเศรษฐกิจ จากผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรกรุงเทพมหานคร 
ไตรมาส 2 ปี 2564 โดยสำนักงานสถิติแหง่ชาติ พบว่า จำนวนผู้มีอายุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 57,064,900 คน เป็น
ผู้ทีอ่ยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 38,553,600 คน ซ่ึงประกอบด้วยผู้ มีงานทำ  37,821,800 คน ผู้
ว่างงาน 731,800 คน และผูท้ี่รอฤดูกาล 224 ,600 คน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 
18,286,700 คน ประกอบด้วยผู้ทำงานบ้าน 5,105,300 คน ผู้เรียนหนังสือ 4,348,700 คน และผลการสำรวจ
สถานการณ์แรงงานนอกระบบ ปี 2561 พบว่า มีแรงงานนอกระบบซ่ึงเป็นผู้ที่ทํางานแต่ไม่ได้รับความคุ้มครอง 
หรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทำงาน ซ่ึงแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ,359,100 คน 
เป็นอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่สำนักพัฒนาสังคมส่งเสริมการสร้างโอกาสทางอาชีพและรายได้ที่ม่ันคง ให้ได้รับทราบ
สิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินทุน และพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือให้เกิดกระบวนการสร้างอาชีพ
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แบบครบวงจรอย่างแท้จริง โดยสำนักพัฒนาสังคม ได้มีความพยายามที่จะส่งเสริมให้ประชาชนผู้ มีรายได้น้อย    
ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง และแรงงานนอกระบบได้มีโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่
การพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ เพ่ือให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพ เสริมรายได้ เพ่ิมความม่ันคงให้ชีวิต และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ เช่น สถานที่จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ  

ด้านท่ี 5  มหานครประชาธิปไตย 

การไปสู่มหานครประชาธิปไตยนั้น กรุงเทพมหานครได้กำหนดไว้ ที่เก่ียวข้องข้องกับสำนักพัฒนาสังคม 
ได้แก่ มิติที่ 5.1 การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลสำคัญต่อการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่ บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 การเปลี่ยนแปลง
ที่มาจากการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร การกระจายอำนาจในการ
บริหารกิจการสาธารณะของรัฐจากหน่วยงานส่วนกลางสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงกระแสการพัฒนา
ทีเ่น้นบทบาทของภาคประชาชน ภาคเอกชน ให้เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนา แก้ไขปัญหาของเมืองมากขึ้น 
และสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการตรวจสอบการดำเนินงาน ทั้งในส่วนของภาคราชการด้วยกันเองและภาค
ประชาสังคม การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้จำเป็นที่กรุงเทพมหานครต้องปรับตัวอย่างขนานใหญ่เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง และใช้กระแสโลกมาช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาบนฐานของการยอมรับและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

ที่ผ่านมาสำนักพัฒนาสังคมเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้เกิดการเพ่ิมบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง อาทิ โครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเอง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548 – 2564 มีชุมชนที่เข้าอบรม
และเกิดเป็นแผนพัฒนาชุมชนของตนเองทั้งสิ้น 2,014 ชุมชน และภายหลังจากปี พ.ศ.2557 เป็นต้นมา สำนักพัฒนาสังคม
ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชนผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชนเพ่ือสนับสนุนและ
เพ่ิมบทบาทหน้าที่ของพลเมือง ปัจจุบันมีชุมชนที่จดทะเบียนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (50 เขต) จำนวน 2,012 ชุมชน 
(ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564) 

ด้านท่ี 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 

การไปสู่มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้นั้น กรุงเทพมหานครได้กำหนดไว้ซ่ึงมีภารกิจที่
เก่ียวข้องกับสำนกัพัฒนาสังคม จำนวน 1 มิติ ได้แก่ มิติที่ 6.1 เมืองแหง่โอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีสินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ที่ได้รับการคัดสรร 
ในปี 2564 มีจำนวนทั้งหมด 652 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานฯ มีจำนวน 195 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย  
       1) ผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับ Primium จำนวน 44 ราย 
       2) ผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับ Platinum จำนวน 151 ราย   

การส่งเสริมและสร้างโอกาสทางอาชีพโดยมีโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง เปิดสอนวิชาชีพ
ระยะสัน้ 145 หลักสูตร เปิดการเรียนการสอน 3 ภาคการศึกษาให้กับประชาชนทั่วไปโดยในปีงบประมาณ 2564 
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มีผู้สมัครเรียน จำนวน 13,819 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 10,622 คน มีผูท้ีน่ำความรู้ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพหรือสร้างรายได้เสริม จำนวน 8,661 คน คิดเป็นร้อยละ 81.54  
 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานครสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้น
เทคโนโลยีและการบริหารจัดการเพ่ือให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานปลอดภัยเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยกำหนด
โครงการหรือกิจกรรมสนับสนุน โครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร โครงการจัดงานคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้และพัฒนาการเกษตรกรุงเทพมหานคร  

 อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครทั้ง OTOP และ Bangkok Brand ยังไม่เป็น
ทีรู่้จักและยอมรับในวงกว้างเท่าที่ควร ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงต้องมีการพัฒนาให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
ชุมชน/ผลผลิตทางการเกษตร มีองค์ความรู้ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าให้มีความ
แตกต่าง โดดเด่น ตอบสนองต่อตลาด ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

ปัจจบัุนกรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่ประมาณ 1,500 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น  980,437.50 ไร่
จำแนกเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 143,367 ไร่ (14.62% ของพ้ืนที่ท้ังหมด) มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 50 ศูนย์
ซ่ึงสำนักพัฒนาสังคมได้ส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานคร สู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่ เน้น
เทคโนโลยีและการบริหารจัดการ เพ่ือให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานปลอดภั ย เกษตรกรมีรายได้ เพ่ิมขึ้น โดยกำหนด
โครงการหรือกิจกรรมสนับสนุน โครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร โครงการจัดงานคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้และพัฒนาการเกษตรกรุงเทพมหานคร เป็นต้น   

การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพองค์กร (SWOT Analysis) 

 สำนักพัฒนาสังคมตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ จึงได้พิจารณาปัจจัยและ
สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องในการดำเนินงานมาประกอบการวิเคราะห์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
โดยแบ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ 
          การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 
 สภาพแวดล้อมภายในที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานของสำนักพัฒนาสังคม ซ่ึงมีผลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ขององค์กร โดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามแนวคิด McKinsey’s 7s ตามหลัก SWOT Analysis 
ดังนี้ 
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 จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness) 
1. การกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาองค์กร 
(Strategy) 
   1.1 มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานที่ชัดเจนและ
ครอบคลุมพันธกิจหน่วยงาน (S1.1) 
   1.2 องค์กรมีการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ชัดเจนครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย (S1.2) 
   1.3 มีผู้รับผิดชอบหลักของแผนเฉพาะด้านตามภารกิจ 
(S1.3)   
   1.4 เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย
และจัดทำแผนขององค์กร (S1.4)    
   1.5 องค์กรมีโครงสร้างด้าน IT ที่เอ้ือต่อการปรับตัว 
ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง (S1.5) 

1. การกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา
องค์กร (Strategy) 
   1.1 บุคลากรในองค์กรขาดการรับรู้และเข้าใจ
เก่ียวกับแผนระดับต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร
รวมทั้งนโยบายและแผนเฉพาะทางด้านต่างๆ ใน
ระดับชาติที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในปัจจบุัน  (W1.1) 
   1.2 บุคลากรขาดความเข้าใจกลยุทธ์/ตัวชี้วัดของ
หน่วยงานในภาพรวม รับทราบเฉพาะในส่วนที่
รับผิดชอบ (W1.2) 
   1.3 ขาดการทำงานเชิงรุก เน้นแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
รวมทั้งการดำเนินงานมีลักษณะเป็นงานประจำมากกว่างาน
เชิงยุทธศาสตร์ (W1.3) 
   1.4 ยังไม่มีการใช้การวิจัยและพัฒนาในการ
ปฏิบัติงานเท่าที่ควร (W1.4) 
   1.5 ตัวชี้วัดความสำเร็จบางส่วนไม่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน (W1.5) 

2. โครงสร้าง (Structure) 
   2.1 มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสม
กับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 107 
ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 (S2.1) 
   2.2 องค์กรมีโครงสร้างด้าน IT ที่เอ้ือต่อการปรับตัวให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลง (S2.2) 
   2.3 มีโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครและศูนย์ฝึก
อาชีพกรุงเทพมหานคร กระจายไปตามพ้ืนที่ต่างๆ  ใน
กรุงเทพมหานคร และมีหลักสูตรที่หลากหลาย เป็นศูนย์กลาง 
การเรียนรู้ มีบริการฝึกอาชีพตลอดจนมีการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน (S2.3) 
   2.4 มีการจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว 
และแก้ไขปัญหาหนี้สินครบทุก 50 เขต (S2.4) 
   2.5 มีศูนย์วิจัยและส่งเสริมด้านการเกษตร โรงเรียน
เกษตรทฤษฎีใหม่ (S2.5) 
   2.6 มีศูนยบ์ริการผู้สูงอายุดินแดง บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 
เพ่ือจัดสวัสดิการสังคมรวมทัง้พัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้สูงอายุ

2. โครงสร้าง (Structure) 
   2.1 ขาดการบูรณาการงานตามภารกิจระหว่าง
ส่วนราชการ (W2.1) 
   2.2 โครงสร้างขององค์กรเป็นแบบสายการบังคับ
บัญชาและมีการกำหนดตำแหน่งทางการบริหารมาก
เกินความจำเป็นทำให้ ต้องรอการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร หลายลำดับช้ันส่งผลให้งานเกิดความล่าช้า   
(W2.2) 
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 จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness) 
ในด้านที่อยู่อาศัย บำบัด ฟ้ืนฟู ดูแล และส่งเสริมสุขภาพ 
(S2.6) 
  
3. ระบบในการดำเนินงาน (System) 
   3.1 เริ่มมีการนำระบบ IT เข้ามาใช้อำนวยความสะดวก
ในการทำงานตามภารกิจของหน่วยงาน (S3.1) 
   3.2 มีการวางแผนการติดตามการทำงานรายเดือน          
รายไตรมาส และรายปี โดยนำระบบสารสนเทศ 
เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน (S3.2) 
   3.3 มีความชัดเจนในการมอบหมายงานและกระจาย
งาน (S3.3) 
   3.4 มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
ในภาพรวม (S3.4) 
   3.5 มีคู่มือการปฏิบัติงาน (S3.5)  
   3.6 มีระบบการเรียนการสอนแบบ Online (S3.6) 

3. ระบบในการดำเนินงาน (System) 
   3.1 ระบบ IT ยังไม่สามารถสนับสนุนการทำงาน 
ในภาพรวมของหน่วยงาน (W3.1) 
   3.2 ขาดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง การจัดเก็บ
ข้อมูลเฉพาะด้าน และการเชื่อมโยงข้อมูลอย่าง
เป็นเครือข่าย ระหว่างสำนักและสำนักงานเขต เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามภารกิจ (W3.2)    
   3.3 การแบ่งงานและการกระจายงานระหว่าง 
ส่วนราชการยังขาดความสอดคล้องกับภารกิจและ
อำนาจหน้าที่ (W3.3) 
  3.4 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงานยังไม่มีประสิทธิภาพ 
ไม่เพียงพอและทั่วถึงทกุกลุ่มเป้าหมาย (W3.4) 

4. บุคลากร (Staff) 
   4.1 บุคลากรมีองค์ความรู้ที่หลากหลายมีความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน มีทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์ ที่
ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน (S4.1) 
   4.2 มีการพัฒนากลุ่ม และสร้างเครือข่ายต่างๆ  
ในกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง (S4.2) 
   4.3 บุคลากรมีความเข้าใจในบทบาทของตนเองและ
หน่วยงาน (S4.3) 
   4.4 บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม (S4.4) 
   4.5 บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง (S4.5) 
   4.6 บุคลากรได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนา - 
ในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ (S4.6) 

4. บุคลากร (Staff) 
   4.1 บุคลากรขาดมุมมองและความคิดสร้างสรรค์
ในการพัฒนางานขึ้นใหม่ (W4.1) 
   4.2 บุคลากรบางส่วนยังขาดความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายส่งผลให้งาน/ผลงานไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร (W4.2) 
   4.3 บุคลากรมี Mindset หรือมุมมองที่แตกต่างกัน 
ขาดการยอมรับซ่ึงกันและกัน ยังขาดการยอมรับความ
คิดเห็นของคนอ่ืน (W4.3) 
   4.4 บุคลากรขาดทักษะภาษาอังกฤษ และขาดความรู้
ด้านไอทีไม่ค่อยยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่  ๆที่
เกิดขึ้น       
   4.5 เจ้าหน้าที่ในสายงานวิชาชีพของหน่วยงาน(W4.5) 
ขาดความก้าวหน้าในเส้นทางสายอาชีพ (Career Path) 
(W4.6)  

5. ความเชี่ยวชาญหรือความชำนาญเฉพาะด้านของ
องค์กร (Skill) 
   5.1 เป็นองค์กรที่มีความรู้ ความชำนาญและ 
ประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต (S5.1) 

5. ความเชี่ยวชาญหรือความชำนาญเฉพาะด้าน
ขององค์กร (Skill) 
   5.1 ขาดความเชี่ยวชาญในการทำหน้าที่เป็นพ่ี
เลี้ยงให้กับหน่วยงาน  (W5.1) 
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 จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness) 
   5.2 เป็นองค์กรที่สามารถให้คำปรึกษาแนะนำเรื่อง การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่หน่วยงาน (S5.2) 
   5.3 เป็นองค์กรทีมี่ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า (S5.3) 
   5.4 ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้
ทักษะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่  (S5.4)  

   5.2 บุคลากรมุ่งเน้นการทำงานตามหน้าทีค่วาม
รับผิดชอบ ทำให้ขาดการริเริ่มสร้างสรรค์งานใหม่ๆ  
(Creative Thinking) (W5.2) 
 

6. การหมุนเวียนงาน การส่ือสาร และการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร (Style) 
   6.1 มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงาน
ภายนอก (S6.1) 
   6.2 ให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อม 
ในการทำงานที่ดี (S6.2) 
   6.3 ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงาน และรับฟัง
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ (S6.3) 

6. การหมุนเวียนงาน การส่ือสาร และการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร (Style)  
   6.1 ขาดการหมุนเวียนงานให้เรียนรู้งานใหม่  
(Rotation) (W6.1) 
   6.2 ทิศทาง/แนวทางในการทำงานของผู้บริหาร
เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับจากผู้บริหารระดับสูง 
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานของ
เจ้าหน้าท ี(W6.2) 
   6.3 แนวทางการปฏิบัติงาน ขาดการถ่ายทอด
ความรู้ การรับรู้และแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่าง 
ส่วนราชการ ขาดการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน 
(บุคลากรจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รู้
เฉพาะงานในหน้าที่ของตนเอง) เม่ือมีผู้มาขอรับบริการ
ต่างๆ  ของสำนักพัฒนาสังคม ก็ไม่สามารถตอบข้อซักถามได้
ในทันที (W6.3) 
   6.4 ขาดการจัดเก็บองค์ความรู้ ทักษะหรือเทคนิค
การทำงานด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และเป็นระบบ 
เม่ือบุคลากรมีการเกษียณหรือลาออก องค์ความรู้
ดังกล่าวก็จะหายไป (W6.4) 

7. วัฒนธรรมในการทำงานขององค์กร(Shared Value) 
   7.1  การทำงานเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร (S7.1) 
   7.2 บุคลากรมีความเคารพรุ่นพ่ีรุ่นน้อง  มีความผูกพัน
และมีความรักหน่วยงาน  (S7.2) 
   7.3 กล้าแสดงความคิดเห็นในการทำงานระหว่าง
หน่วยงานอย่างชัดเจน (S7.3) 
   7.4 มีความพร้อมในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย (S7.4)  
   7.5 ยึดหลักการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม
ขององค์กรและประชาชนเป็นหลัก (S7.5) 
   7.6 มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามความเห็นของส่วนร่วม (S7.6) 

7. วัฒนธรรมในการทำงานขององค์กร  
(Shared Value) 
   7.1 ยังมีข้อจำกัดในการสื่อสารทำความเข้าใจกัน
ภายในองค์กรและการสื่อสารออกไปภายนอก 
(W7.1)  
   7.2 การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการในบาง
เรื่องไม่บรรลุผลตามเป้าหมายเนื่องจากขาดความ
ร่วมมือจากคนในองค์กรการทำงานเป็นไปในลักษณะ
ต่างคน ต่างทำ (W7.2) 
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 จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness) 
   7.7 บุคลากรมีจิตอาสา จิตสาธารณะในการ –ให้บริการ
และมีความมุ่งม่ันในการประกอบวิชาชีพเพ่ือสังคม (S7.7) 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 

สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานของสำนักพัฒนาสังคม ซ่ึงมีผลต่อการกำหนด
ยทุธศาสตร์ขององค์กร โดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกตามหลัก PESTEL Analysis และตามหลัก 
SWOT Analysis ดังนี้ 

โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค (Threat) 
1. การเมือง (Political) 
   1.1 นโยบายรฐับาลมีผลต่อหน้าทีค่วามรับผิดชอบ
ของสำนักพัฒนาสังคม และรัฐบาลมีการกำหนด
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ 11 
ด้าน รวมทั้งมีแนวทางในการพัฒนา กทม.ที่ชัดเจนและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  (O1.1) 
   1.2 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจได้ให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ
หน่วยงานด้านยุทธศาสตร์ โดยบูรณาการระหว่าง 3 
หน่วยงาน คือ หน่วยงานด้านงบประมาณ ด้านแผน และ
ด้านบุคลากร โดยปรับปรุงกระบวนการให้มีการ
เชื่อมต่อและบูรณาการระหว่างแผนงาน แผนเงินและ
แผนคน (O1.2) 
   1.3 การพัฒนาระบบ Big Data เป็นเครื่องมือสำคัญ
ในกระบวนการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์ 
รวมทั้งภารกิจของหน่วยงาน (O1.3) 
   1.4 กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่ใช้การบริหารงาน
เชิงยุทธศาสตร์โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นหลักในการปฏิบัติ
ราชการ (O1.4) 
   1.5 ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งระดับชาติ
และนานาชาติทำให้ได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ 
รวมทั้งความรู้ที่จะนำมาพัฒนาองค์กร (O1.5) 
   1.6 ผู้บริหารฝ่ายการเมืองกำหนดทิศทางการ –
ทำงานที่ชัดเจน (O1.6) 

1. การเมือง (Political) 
   1.1 การขาดความชัดเจนต่อรูปแบบทางการเมือง
ของกรุงเทพมหานครหลังจากการเลือกต้ังครั้งต่อไปทำ
ให้มีผลต่อการทำข้อเสนอเชิงนโยบาย (T1.1) 
   1.2 รัฐบาลกลางเข้ามาควบคุมและตรวจสอบ 
การทำงานของกรุงเทพมหานครมากขึ้นทำให้ 
ขาดอิสระในเชิงนโยบาย (T1.2) 
   1.3 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทำให้การ
ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ขาดความต่อเนื่อง  
การเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงบ่อย ทำให้นโยบาย 
ขาดความต่อเนื่อง (T1.3) 
   1.4 มีนโยบายเร่งด่วนทั้งจากรัฐบาลและฝ่ายการเมือง
เข้ามาทำให้มีภาระงานเพ่ิมขึ้น (T1.4) 
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โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค (Threat) 
   1.7 การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือผูบ้ริหาร กทม.  
แต่ละครั้งช่วยกระตุ้นการทำงานของเจ้าหน้าที่เนื่องจาก
มีนโยบายใหม่ ๆ เข้ามา (O1.7) 
   1.8 สภากรุงเทพมหานครพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ของหน่วยงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นหลักตามแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจำปี (O1.8) 
   1.9 ผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญ และ
ไว้วางใจได้มีโอกาสคิดและทำงานใหม่ๆ (O1.9) 

โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค (Threat) 
2. เศรษฐกิจ (Economic) 
   2.1 เศรษฐกิจถดถอยประชาชนมีรายได้ลดลง  
เกิดการว่างงานมากขึ้น ทำให้สำนักพัฒนาสังคม 
มีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (O2.1) 
   2.2 การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลทำให้ 
สำนักพัฒนาสังคมได้สนับสนุนและปฏิบัติงานระดับชาติ 
เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น (O2.2) 
   2.3 ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนในด้านการส่งเสริมอาชีพเชิง
ธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (O2.3) 
 

2. เศรษฐกิจ (Economic) 
   2.1 เศรษฐกิจถดถอยทำให้รายได้ของประชากร
ลดลง ค่าครองชีพของคนกรุงเทพมหานครสูงขึ้นทำให้
เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนและมีปัญหา  
การเหลื่อมล้ำในสังคมเพ่ิมขึ้น (T2.1) 
   2.2 เศรษฐกิจถดถอยทำให้รายได้ของประชากร
ลดลง ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคนมีฐานะกับคน
ยากจน เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมมากขึ้น (T2.2) 
   2.3 เศรษฐกิจที่ชะลอตัวทำให้งบประมาณสนับสนุน
ดำเนินงานไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับแผนงาน จึง
ไม่สามารถผลักดันการดำเนนิงานตามแผนได้ โดยเฉพาะ
โครงการสำคัญไม่ได้รับงบประมาณ 
ตามแผนที่กำหนด (T2.3) 
   2.4 งบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ  
ในการจัดหาซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ทันสมัย มาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย 
รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้รองรับการ
ทำงานในยุคดิจิทัล (T2.4) 
   2.5 ประชาชนยังขาดความเข้าใจการดำเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (T2.5) 
   2.6 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน า 
2019 ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว (T2.6)  

3. สังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture) 3. สังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture) 
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โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค (Threat) 
   3.1 ความคาดหวังและความต้องการของประชาชนใน
สังคมต่อการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ มีมากขึ้น 
รวมทั้งความต้องการในการรับรู้ข่าวสาร หน่วยงาน
ภาครัฐจึงต้องทำงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (O3.1) 
   3.2 ความต่ืนตัวในเรื่องการมีส่วนร่วมทำให้สามารถ
สร้างภาคีเครือข่ายในด้านการวางแผนทั้งหน่วยงานของ 
กทม. หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(O3.2) 
   3.3 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้หน่วยงานภาครัฐ
ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับการดำเนินงานในด้านต่างๆ รวมทัง้ปรับเปลี่ยน
วิสยัทัศน์องค์กรให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม (O3.3) 
   3.4 สภาพสังคมที่เหลื่อมล้ำ ไม่เสมอภาค ส่งผลให้ 
ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการร่วมมือแก้ไขปัญหา 
(O3.4) 
   3.5 กระแสความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิมนษุยชน 
การเปิดเผยข้อมูลขององค์กร และการตรวจสอบความ
โปร่งใส ล้วนเป็นกระแสที่องค์กรต้องปรับตัว (O3.5) 
   3.6 ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้าน
สวัสดิการและการพัฒนาของสำนักพัฒนาสังคมได้อย่าง
ทั่วถึง โปร่งใสและเป็นธรรม (O3.6) 
   3.7 ชุมชนและภาคประชาชนมีความเข้มแข็งและเข้า
มามีส่วนร่วมในการดำเนินการต่างๆ  มากขึ้น (O3.7) 

   3.1 การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเมืองและการ
เคลื่อนย้ายถิ่นฐานประชากรเข้าสู่เมืองทำให้ กทม.
เผชิญปัญหาและมีภารกิจเพ่ิมขึ้น (T3.1) 
   3.2 สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทำให้ต้อง
ปรับวัฒนธรรมการทำงาน (T3.2) 
   3.3 การทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืนของ
กรุงเทพมหานครยังขาดการบูรณาการอย่างจริงจัง 
(T3.3)  
    
 

4. เทคโนโลยี (Technology) 
   4.1 การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ต 
ทีท่ันสมัยและราคาถูก ทำให้เป็นโอกาสในการประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นกับภารกิจของหน่วยงาน(O4.1) 
   4.2 เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถสืบค้นและวิเคราะห์
ข้อมูลต่าง ๆ สะดวกมากขึ้น (O4.2) 
   4.3 มีเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
สามารถนำมาใช้ ในการพัฒนางานเพ่ิมขีดความสามารถ

4. เทคโนโลยี (Technology) 
   4.1 ขาดการสนับสนุนนำเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติราชการ เทคโนโลยี
นำมาใช้ยังขาดความทันสมัย รวมทั้งไม่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีทดแทนระบบที่เสื่อมสภาพ 
(Obsolete) ตามอายุการใช้งาน (T4.1) 
   4.2 การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุม
และจำกัดสทิธิการเข้าถึง (T4.2) 
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โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค (Threat) 
ในการแข่งขันขององค์กร (O4.3) 
   4.4 ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยี
มีความต้องการใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
มากขึ้น ทำให้ภาครัฐต้องปรับตัวและใช้เทคโนโลยีในการ
กระจายข้อมูลข่าวสารมากขึ้น (O4.4) 

   4.3 เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด 
(Disruptive Technology) ทำให้หน่วยงานต้องมีการ
ปรับตัวให้เท่าทัน หากไม่สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพจะทำให้ 
กทม.เป็นองค์กรล้าหลัง (T4.3) 
   4.4 ความเสี่ยงในการใช้งานเทคโนโลยีมีมากขึ้น 
เสีย่งต่อการถูกโจมตีระบบ ต้องเตรียมพร้อมเรื่องระบบ -
รักษาความปลอดภั 
ยทั้งระบบ ข้อมูล การชำระเงิน มากขึ้น 
(T4.4) 

5. ส่ิงแวดล้อม (Environment) 
   5.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ และภัย
พิบัติต่างๆ  ทำให้ต้องปรับตัวเพ่ือรับมือกับ
สภาพแวดล้อมมากขึ้น (O5.1) 
   5.2 มีการให้ความสำคัญกับการรณรงค์สิ่งแวดล้อม 
การวางแผนการจัดการกับทรัพยากรเพ่ือลดการใช้
ทรัพยากรขององค์กร (O5.2) 

5. ส่ิงแวดล้อม (Environment) 
   5.1 ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร ส่งผล
กระทบต่อการทำงาน (T5.1) 
   5.2 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมสง่ผลต่อการทำงานขององค์กร
ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องทันสมัย
และทันต่อสภาพแวดล้อมที่ เปลีย่นแปลง    
(T5.2) 

6. กฎหมาย (Legal) 
   6.1 กฎหมายที่เก่ียวข้องในระดับชาติให้ความสำคัญกับ
การนำแผนและยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นเครื่องมือ 
ในการบริหารราชการและปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศทำให้เกิดสภาพบงัคับใน
การผลักดันให้หน่วยงานจัดทำและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ส่งผลให้การดำเนินงานมีความชัดเจนและ
ถูกให้ความสำคัญในการนำไปปฏิบัติ (O6.1) 
   6.2 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานได้รับการแก้ไข
เพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่นพ.ร.บ.
จัดซ้ือจัดจ้าง กฎหมายด้านการจัดสวัสดิการและการให้
การสงเคราะห์ เป็นต้น (O6.2) 

6. กฎหมาย (Legal) 
   6.1 กฎหมาย/ข้อบัญญัติ/ระเบียบของ
กรุงเทพมหานครหลายฉบับเป็นอุปสรรค/ข้อจำกัดต่อ
การผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ รวมทั้งยังไม่ได้รับ
การปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับภารกิจและการ 
ดำเนินงานในปัจจุบัน การปรับปรุงกฎหมายเป็น
กระบวนการต้องใช้เวลาทำให้ไม่ทันต่อสถานการณ์(T6.1) 
   6.2 กฎหมาย/ข้อบัญญัติ/ระเบียบของ
กรุงเทพมหานครยังไม่ปรับเปลี่ยนเพ่ือให้การ
กระบวนการจัดสรรงบประมาณและกระบวนการ
บริหารยุทธศาสตร์เชื่อมโยงกันและสามารถ 
บูรณาการกันได้  (T6.2) 
   6.3 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะผลักดันให้เกิด
การแก้ไขปัญหาของกรุงเทพมหานครมีอย่างจำกัด 
การกระจายอำนาจล่าช้า และการกระจายอำนาจ
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โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค (Threat) 
เฉพาะ บางเรื่องเท่านั้น ซ่ึงส่งผลต่อการวางแผนพัฒนา
ให้ไม่สามารถผลักดันการแก้ปัญหาของ
กรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (T6.3) 

 จากข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักพัฒนาสังคมดังกล่าวข้างต้น เม่ือพิจารณาน้ำหนักคะแนน
ของแต่ละประเด็นที่ประมวลจากแบบสอบถามแล้ว สามารถสรุปสภาพแวดล้อมภายในอันได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน และ 
สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ โอกาส อุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขจดุอ่อนและอุปสรรค ได้ดังนี้  

จุดแข็ง (Strength)  

 สำนักพัฒนาสังคมมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง บทบาทและอำนาจหน้าที่ ใหม่ให้เป็นปัจจุบันสอดคล้อง
กับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมของ
กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดของประเด็นที่เป็นจุดแข็งแต่ละด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการกำหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร 
     การกำหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของหน่วยงานมีความชัดเจน ครอบคลุมทุกภารกิจและ
กลุม่เป้าหมาย โดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน ซ่ึงเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการกำหนด
ทิศทาง เป้าหมายและจัดทำแผนของหน่วยงาน  
 2. ด้านความเชี่ยวชาญหรือความชำนาญเฉพาะด้าน   
     ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมพบว่า สำนักพัฒนาสังคมมีบุคลากรที่มีองค์ความรู้ที่หลากหลายมีความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน มีทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์ ที่ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน เช่น สายงานพัฒนา
ชุมชน สายงานสังคมสงเคราะห์ สายงานด้านวิชาการทางการเกษตร เป็นต้น  มีการพัฒนากลุ่มและสร้างเครือข่าย
ต่างๆ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาความรู้และทักษะให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน
บุคลากรมีความเคารพรุ่นพ่ีรุ่นน้อง มีความผูกพันรักหน่วยงาน มีจิตอาสา จิตสาธารณะในการให้บริการและมี
ความมุ่งม่ันในการประกอบวิชาชีพเพ่ือสังคม 
 3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  
    ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมพบว่า สำนักพัฒนาสังคมมีศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศทีเ่อ้ือต่อการปรับตัว
ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง และมีจุดแข็งในด้านความเชี่ยวชาญหรือความชำนาญ ขององค์กรเฉพาะด้านให้เกิด
ประโยชน์ในการสร้างงาน 
    จุดแข็งทั้ง 3 เรื่องดังกล่าวข้างต้นควรนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยในภาพรวม สำนักพัฒนาสังคม
ต้องใช้จุดแข็งในเรื่องการกำหนดทิศทาง เป้าหมายและกลยุทธ์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ชัดเจนครอบคลุม 
ทุกกลุ่มเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ในการผลักดันการดำเนินงานตามเป้าหมายขององค์กร โดยจำเป็นต้อง 

จุดอ่อน (Weakness) 

พบว่า บุคลากรขาดการถ่ายทอดความรู้ ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปี กลยุทธ์/ตัวชี้วัดของหน่วยงานในภาพรวม รับทราบเฉพาะในส่วนที่รับผิดชอบ ในขณะที่ยังขาดความรู้  
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ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายและแผนอ่ืนๆ ในระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจของหน่วยงาน เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน เป็นต้น บุคลากรขาดการทำงานเชิงรุกเน้นแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ า 
รวมทัง้การดำเนินงานมีลักษณะเป็นงานประจำมากกว่างานเชิงยุทธศาสตร์ การทำงานระหว่างส่วนราชการยังขาด
การบูรณาการงานระหว่างกัน ในส่วนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของสำนักพัฒนาสังคม ยังไม่สามารถ
สนับสนุนการทำงานในภาพรวม ขาดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง การจัดเก็บข้อมูลเฉพาะด้าน และการเชื่อมโยง
ข้อมูลอย่างเป็นเครือข่าย ระหว่างสำนักและสำนักงานเขต เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
ทีเ่น้นการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งเรื่องการสื่อสารทำความเข้าใจกันภายในองค์กรและการสื่อสาร/
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานยังไม่เพียงพอและทั่วถึง ในขณะที่บุคลากรในสายงานวิชาชีพของ
หน่วยงานยังขาดความก้าวหน้า ในเส้นทางสายอาชีพ (Career Path) 

โอกาส (Opportunities) 

 นโยบายรัฐบาลมีผลต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักพัฒนาสังคม เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ที่ทำให้มีกรอบแนวทางในการพัฒนากรุงเทพมหานครที่ชัดเจนมากขึ้น กรุงเทพมหานคร
มีแนวทางในการพัฒนาระบบ Big Data เพ่ือเป็นเครื่องมือสำคัญในกระบวนการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์ 
มีนโยบายที่ใช้การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นหลักในการปฏิบัติราชการและสภากรุงเทพมหานคร
พิจารณาจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นหลักตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 
การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลทำให้สำนักพัฒนาสังคมได้สนับสนุนและปฏิบัติงานระดับชาติ เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น  
 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้หน่วยงานภาครัฐต้องตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
การดำเนินงานในด้านต่างๆ รวมทั้งปรับเปลี่ยนวสิัยทศัน์องค์กรให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม รวมทั้งการแก้ปัญหา
สังคมที่เหลื่อมล้ำ ไม่เสมอภาค ส่งผลให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการร่วมมือแก้ไขปัญหา ในขณะที่การเปลี่ยนแปลง
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยและราคาถูก ทำให้เป็น
โอกาสในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นกับภารกิจของหน่วยงานได้ ซ่ึงกรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมให้
หน่วยงานในสังกัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้ น 
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในการใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น  

อุปสรรค (Threat) 

 ผู้บริหารกรุงเทพมหานครกำหนดนโยบายหลายๆ ด้าน ให้สำนักพัฒนาสังคมมีการดำเนินงานและรายงานผล
ตามนโยบายและแผนงานระดับต่างๆ จากหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ มีปริมาณมาก ซ่ึงสง่ผลต่อภาระงานที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจทีช่ะลอตัว
ทำให้งบประมาณสนับสนุนดำเนินงานไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับแผนงาน เช่น การจัดหาซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์
ที่ทันสมัย มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้
รองรับการทำงานในยุคดิจิทัล รวมทั้งปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครและปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ในการทำงานของบุคลากร 
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ผลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของหน่วยงาน (SWOT) และการนำไปสู่การปฏิบัติ 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ดังกล่าวข้างต้น สำนักพัฒนาสังคม 
ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสำคัญลำดับแรกๆ ที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน โดยดำเนินการตามเทคนิค 
(TOWS Matrix) เพ่ือกำหนดเป็นกลยุทธ์หรือแนวทางการดำเนินการเพ่ือพัฒนาองค์กรในภาพรวมของสำนัก
พัฒนาสังคม ได้แก่ SO – strategies (กลยุทธ์เชิงรุก) , WO – strategies (กลยุทธ์เชิงแก้ไข) ,ST – strategies 
(กลยุทธ์เชิงป้องกัน) และ WT - strategies (กลยุทธ์เชิงรับ) ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาของหน่วยงาน ผ่านแนวทาง
ทีพั่ฒนาทั้งหมด 8 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการทำงานในภาพรวมของหน่วยงานสอดคล้อง
กับกลยุทธ์เชิงรุก (SO – strategies) 

    สำนักพัฒนาสังคมมีศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศตามการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ เป็นหน่วยงานหลัก 
ทีด่ำเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี (ICT) ของหน่วยงาน เป็นโครงสร้างที่เอ้ือต่อการปรับตัวให้ เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลง ในโลกยุคข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี ในขณะทีภ่ารกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสำนักพัฒนาสังคม 
มีข้อมูลที่ ต้องจัดเก็บในปริมาณมาก แต่ยังมีการจัดเก็บในรูปแบบเอกสารเป็นส่วนใหญ่ การจัดทำฐานข้อมูลยังไม่เป็นระบบ 
การทำให้ข้อมูลทันสมัย (Update) และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางของกรุงเทพมหานคร (Data warehouse)  
เช่น ข้อมูลจำนวนชุมชน , ข้อมูลผู้สูงอายุที่รับเบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุ , ข้อมูลผู้สูงอายุที่ เข้ารับการฝึกอาชีพกับ
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร , ข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญา เป็นต้น 

    สำนักพัฒนาสังคมมีแนวคิดที่นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ จัดทำระบบฐานข้อมูลกลาง จัดเก็บฐานข้อมูลเฉพาะด้าน และการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสังคม การสงเคราะห์ การส่งเสริมอาชีพ และการพัฒนาชุมชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถให้บริการแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการทำงานของทุกส่วนราชการของสำนักพัฒนาสังคม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีความสัมพันธ์
กับแผนทุกระดับ ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 และการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น  

2. ส่งเสริมและจัดบริการทางสังคม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในชีวิตของประชาชนสอดคล้อง 
กับกลยุทธ์เชิงรุก (SO – strategies)  

 สภาพสังคมทีเ่หลื่อมล้ำ ไม่เสมอภาค ส่งผลให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการร่วมมือแก้ไขปัญหา และกระแส
ความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิมนุษยชน การเปิดเผยข้อมูลขององค์กร และการตรวจสอบความโปร่งใส ล้วนเป็นกระแส
ที่องค์กรต้องปรับตัวทำให้สำนักพัฒนาสังคมซ่ึงมีภารกิจด้านการจัดสวัสดิการสังคมและการสงเคราะหส์ำหรับผู้สูงอายุ 
คนพิการและ ผู้ด้อยโอกาสอย่างเหมาะสมและทั่วถึง ได้แก่  

  1) กลุ่มผู้สูงอายุ ได้รับจัดสวัสดิการในรูปแบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือนแบบขั้นบันได
ให้แก่ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียน และสวัสดิการในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น สถานสงเคราะหผ์ู้สูงอายุ คือ ศูนย์บริการผู้สูงอายุ
ดินแดง (รูปแบบ Day Center) และบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 (รูปแบบสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุรับเฉพาะหญิง จำนวน 
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140 คน) ค่าจัดการศพตามประเพณี ค่าครองชีพประจำวัน ทุนประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องในการรักษา  
พยาบาล และ ด้านเครื่องอุปโภค บริโภค เป็นต้น  

  2) กลุ่มคนพิการ ได้รับเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่คนพิการ ทุนประกอบอาชีพ ค่าครองชีพประจำวัน 
และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องในการรักษาพยาบาล รวมทัง้จัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับคนพิการ เช่น วันคนพิการสากล  

  3) กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้จัดสวัสดิการแก่เด็ก โดยส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 
ให้สามารถผ่านเกณฑ์ มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร กรณีจัดสวัสดิการในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือสงเคราะห์ช่วยเหลือ
กลุ่มเด็กด้อยโอกาส เด็กในสภาพยากลำบาก เด็กพิกา ร เด็กเร่ร่อน และเด็กยากจนในชุมชนพ้ืนที่  50 เขตของ
กรุงเทพมหานคร โดยมีศูนย์สร้างโอกาสเด็ก จำนวน 7 ศูนย์ รองรับการช่วยเหลือกลุ่มเป้ าหมายดังกล่าว รวมทั้งจั ด
สวัสดิการในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว สตรี ประชาชน ผู้ ติดเชื้อ และผู้ ด้อยโอกาสที่มีอายุ ต้ังแต่ 
18 ปีขึ้นไป จนถึงอายุต่ำกว่า 60 ปี ที่ประสบปัญหายากลำบาก ในด้านทุน ประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องในการ
รักษาพยาบาล ค่าครองชีพประจำวัน ทุนการศึกษา เครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น  

3. การเตรียมความพร้อม ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงรุก (SO – strategies)  
โครงสร้างด้านประชากรของประเทศไทยเข้าสู่การเป็น “สังคมสูงวัย” (Aged society) ต้ังแต่ปี 2548 คือ 

มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงถึงร้อยละ 10 และตามการคาดประมาณประชากรของสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่  “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” 
(Complete aged society) เม่ือประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป  มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด 
และในปี 2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super aged society) เม่ือประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป   
มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากรทัง้หมด (แหล่งข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2562) การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุทำให้หน่วยงานภาครัฐตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการดำเนินงานในด้านต่างๆ  
รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์องค์กรให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม ซ่ึงสำนักพัฒนาได้ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ 
ในรูปแบบการจัดสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คือ ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง (รูปแบบ Day Center) และบ้านผู้สูงอายุ
บางแค 2 (รูปแบบสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุรับเฉพาะหญิง จำนวน 144 คน)  และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานทำเพ่ิมขึน้ 
โดยจัดฝึกอบรมวิชาชีพและพัฒนาทักษะด้านอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างรายได้/การมีงานทำ 

4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา สร้างอาชีพท่ีมีมาตรฐาน ทันสมัยและตรงตามความต้องการของผู้เรียน 
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงรุก (SO – strategies)  

สำนักพัฒนาสังคมมีความพยายามที่จะส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ     
ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง และแรงงานนอกระบบ ได้มีโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพ ทักษะ 
ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ เพ่ือให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ เสริมรายได้ เพ่ิมความม่ันคง
ให้ชีวิต และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ โดยมีแห่งเรียนรู้ อาทิ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 
จำนวน 10 แห่ง ศูนย์ส่งเสริมอาชีพครบวงจรจำนวน 5 แห่ง ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 แห่ง   
(ณ สำนักงานเขต) ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมการเกษตรกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ศูนย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนว
พระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (ให้การสนับสนุน) จำนวน 1 โรงเรียน
และจำนวน 3 ศูนย์ เป็นต้น  
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จากจุดแข็งดังกล่าวจึงควรมีการเพ่ิมช่องทางการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ได้แก่ การปรับปรุง
หลักสตูรการฝึกอาชีพ “การเรียนรู้รูปแบบใหม่ (E-learning)” การเปิดพ้ืนที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกอาชีพในสถานการณ์จริง 
เช่น ศูนย์แสดงสินค้าบางกอกแบรนด์และบริการของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (นครภัณฑ์) และเพ่ิมช่องทาง
การตลาดรูปแบบใหม่ (E-commerce) ซ่ึงสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยประชาชนมีรายได้ลดลง เกิดการว่างงาน
มากขึ้น ทำให้ประชาชนมีความต้องการในการเรียนรู้และฝึกอาชีพมากขึ้น รวมทั้งปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในด้านการส่งเสริมอาชีพเชิงธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์  

5. การส่งเสรมิองค์ความรู้ บริหารจัดการความรู้ด้านพัฒนาสังคม สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงแก้ไข 
(WO – strategies) 

    โครงสร้างใหม่ของสำนักพัฒนาสังคมแบ่งส่วนราชการภายใน เป็น 5 ส่วนราชการ ซ่ึงแต่ละส่วน
ราชการก็มีบุคลากรที่มีองค์ความรู้ที่หลากหลายมีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน มีทกัษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ในหนา้ที่ของตนเอง เช่น สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน
ผู้สนใจ สำนักงานสวัสดิการสังคมก็จะมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นหลัก ทำให้การทำงานมีลักษณะ
แบ่งแยกตามภารกิจหลักของส่วนราชการ เป็นส่วนๆ ขาดการบูรณาการทำงานร่วมกัน ส่งผลให้ขาดการถ่ายทอด
ความรู้ การรับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนราชการ รวมทั้งยังขาดการจัดเก็บองค์ความรู้ ทักษะหรือเทคนิค
การทำงานด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และเป็นระบบ เม่ือบุคลากรมีการเกษียณหรือลาออก องค์ความรู้ดังกล่าวก็
จะหายไป แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งระบบโครงข่าย
อินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยและราคาถูก จึงเป็นโอกาสทีจ่ะนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในการบริหารจัดการความรู้ 

6. เพ่ิมช่องทางการส่ือสารและประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ (WO – strategies)  
 ปรับปรุงระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือแก้ไขจุดอ่อนด้านระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ผลการดำเนินงานของหน่วยงานซ่ึงยังไม่มีประสทิธิภาพเพียงพอและทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงจะเป็นการนำโอกาสด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Social media ที่ประชาชนและบุคลากรในหน่วยงานสามารถเข้าถึง
ได้ง่ายมาใช้เป็นเครื่องมือสือ่สารต่างๆ เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน และเป็นช่องทางเชื่อมโยงข้อมูล
ข่าวสารระหว่างประชาชนและหน่วยงาน เช่น การนำข้อคิดเห็นจากประชาชนไปปรับปรุงคุณภาพการการปฏิบัติ
ราชการและการให้บริการประชาชน 
      สำนักพัฒนาสังคมจึงดำเนินการโครงการการประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบและประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสวสัดิการและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ โครงการจัดทำฐานข้อมูล
แรงงานนอกระบบและกิจกรรมพัฒนาระบบเรียกดูข้อมูลสถิติของสำนักพัฒนาสังคม เป็นต้น 

7. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชุมชน และการแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัยของประชาชนสอดคล้องกับกลยุทธ์    
เชิงป้องกัน (ST – strategies) 

ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งผลถึงประเทศไทยและการดำเนินชีวิตของคนกรุงเทพฯ มีภาวะการว่างงาน
มากขึ้น รายได้ของประชากรลดลง ค่าครองชีพของคนกรุงเทพมหานครสูงขึ้นทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคน
จนและเกิดปัญหาการเหลื่อมล้ำในสังคมเพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกันสำนักพัฒนาสังคมได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
ให้มีความเหมาะสมกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 107 ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 
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นับเป็นจุดแข็งที่องค์กรได้มีภารกิจเพ่ิมเติมในการส่งเสริม สนับสนุนเก่ียวกับการจัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่
ประชาชน และเพ่ือเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จงึคิดดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างฐานข้อมูล
เชิงพ้ืนที่ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร, โครงการศูนย์ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ
แบบครบวงจร Senior Complex Center เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวในเบ้ืองต้น รวมทั้งมีปริมาณบุคลากรสายงาน
นักพัฒนาชุมชนที่ มีความเชี่ยวชาญในอาชีพเพ่ิมขึ้น ทำให้เป็นกำลังขับเคลื่ อนการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการพัฒนาเมืองและเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง
ในกรุงเทพมหานคร  

8. ส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับกลยุทธ์
เชิงป้องกัน (ST – strategies) 

 ปัจจุบันช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมีมากขึ้น และเกิดปัญหาการเหลื่อมล้ำในสังคมเพ่ิมขึ้น 
ประชาชนพยายามเรียนรู้ การดำเนินชีวิตประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ยังขาดความเข้าใจถึง
หลักปรัชญาดังกล่าว ในขณะที่ภารกิจของสำนักพัฒนาสังคมสามารถตอบสนองเรื่องดังกล่าวได้เนื่องจากมีศูนย์ศึกษาและ
ส่งเสริมการเกษตรกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ศูนย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (ให้การสนับสนุน) จำนวน 1 โรงเรียนและ จำนวน 3 ศูนย์ เพ่ือส่งเสริม
ความรู้ ด้านการเกษตรให้แก่ เกษตรกร ครู นักเรียนและผู้ทีส่นใจ จากจุดแข็งดังกล่าวจึงควรมีการส่งเสริมความรู้  
ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้มากขึ้นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ สื่อ Social Media 
เป็นต้น เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่เป็นรูปธรรม 
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               จากผลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของหน่วยงาน (SWOT) และการนำไปสู่แนวทาง  
การพัฒนาท้ัง 8 เรื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักพัฒนาสังคม ได้มีการจัดลำดับความสำคัญและ   
เร่งดำเนินการโครงการเร่งด่วนท่ีสอดคล้องกับการวิเคราะห์ SWOT ดังตารางต่อไปน้ี 

ปัจจัยภายใน /
ปัจจัยภายนอก 

S W 

O 

SO – strategies (กลยุทธ์เชิงรุก) 
1. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา      
(บ้านบางแค 2) 
(มิติที่ 3.1) (S1.2), (S2.6), (S5.1), 
(O3.3),(O2.2)  
2. โครงการสร้างมาตรฐานสินค้าด้าน
การเกษตรของกรุงเทพมหานคร 
(มิติที่ 6.1) (S2.5), (O2.3) 
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัย
เรียนกรุงเทพมหานคร 
(มิติที่ 3.1) (S1.2), (O3.4) 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ 
Digital Marketing 
(มิติที่ 6.1) (S1.2), (O2.3) 
5. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือ
ยกระดับสู่ผู้ผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม 
(มิติที่ 6.1) (S1.2), (O2.3) 
6. โครงการสร้างมาตรฐานสินค้าด้าน
การเกษตรของกรุงเทพมหานคร 
(มิติที่ 6.1) (S4.1), (O2.1), (O2.3) 
7. โครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้าน
การเกษตร 
(มิติที่ 6.1) (S4.1), (O2.1), (O2.3) 
8. โครงการตลาดสุขใจ (Bangkok Green 
 Farm) 
(มิติที่ 6.1) (S1.2), (O1.7), (O2.1) 
9. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

WO – strategies (กลยุทธ์เชิงแก้ไข) 
1. กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอก
ระบบในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
(มิติที่ 3.2)  (W3.2), (O4.1), (O4.4) 
2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบ
และประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับสวัสดิการทางสังคมและแหล่งทุนในการ
ประกอบอาชีพ 
(มิติที่ 3.2) (W3.4), (O4.1), (O4.4) 
3. โครงการศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือคน
เร่ร่อนไร้ที่พ่ึงในพ้ืนที่สาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร 
(มิติที่ 3.1) (O3.4), (W7.2) 
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ปัจจัยภายใน /
ปัจจัยภายนอก 

S W 

ของกรุงเทพมหานคร 
(มิติที่ 6.1) (S1.2), (O1.7), (O2.1) 
10. โครงการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในกรุงเทพมหานคร                     
(มิติที ่31) (S4.1), (O2.1) 
11. โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์
กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2020 
(มิติที ่1) (S1.2), (O2.1) 
12. โครงการตลาดชุมชน (มิติที่ 1) (S1.2), 
(O1.7), (O2.1) 
13. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ 
(มิติที่ 7) (S1.2) (O4.4) 
14. กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลสถิติ
นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของ
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง 10 
แห่ง 
(มิติที่ 7) (S1.2) (O1.3) (O4.2) 
  

T 

ST – strategies (กลยุทธ์เชิงป้องกัน) 
1. โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการชุมชน
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
(มิติที ่5.1) (S4.2), (T3.3) 
2. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสวัสดิการ
ชุมชนสู่กรรมการชุมชนรุ่นใหม่ 
(มิติที่ 5.1) (S4.2), (T3.3) 
3. โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่    
(มิติที่ 6.1) (S4.1), (S 4.2),  (T2.5) 
 

WT - strategies (กลยุทธ์เชิงรับ) 

                      - ไม่มี - 
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วสัิยทัศน์ 
สำนักพัฒนาสังคม เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม 

พันธกิจ 
1. พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านการจัดบริการสังคมโดยตระหนักถึงความเสมอภาคและเคารพในศักด์ิศรี

ของความเป็นมนุษย ์
2. จัดการศึกษาและสร้างอาชีพให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านพัฒนาสังคมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
4. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กรและประชาชน 

เป้าหมาย 
 1. ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน 

 มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพ
ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กด้อยโอกาส 
 เป้าประสงค์ที่ 3.1.2.1 เด็กด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาสมวัย 
 2. ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย 
 มิติที่ 5.1 การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 เป้าประสงค์ที่ 5.1.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับโอนภารกิจจากรัฐบาลใน
การให้บริการสาธารณะตามที่กฎหมายกำหนด 

 3. ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 
  มิติที ่6.1  เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 
 เป้าประสงค์ที ่6.1.1.2  ยกระดับ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ 
 เป้าประสงค์ที ่6.1.1.3 พัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานคร เพ่ือสินค้า
เกษตรได้มาตรฐานปลอดภัย และเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น  

 4. ด้านที ่7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.3  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ เป็นมืออาชีพ  

   เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรงุเทพมหานครและสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจสำหรับ
ผูบ้ริหารกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น 

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก  

- ตัวชีว้ัดเจรจาตกลง  

 1. ร้อยละของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราของกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี 
 2. ร้อยละของสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยจากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
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 3. การเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและแหล่งเงินทุนของแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมาย 
      (3.1) ร้อยละความสำเร็จของฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมาย 
      (3.2) ร้อยละของแรงงานนอกระบบในฐานข้อมูลเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและแหล่งเงินทุน 

- ตัวชีว้ัดภารกิจยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565 

 1. ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย 
 2. ร้อยละของเครือข่ายประชาสังคมกรุงเทพมหานครที่เข้ารับการอบรมสัมนนามีความรู้ด้านสวัสดิการ
ชุมชนเพ่ิมขึ้น 
 3. มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพ่ือให้เครือข่ายชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจและ
ติดตามตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร 
 4. จำนวนกิจกรรมที่เครือข่ายชุมชนดำเนินการ 
 6. ร้อยละของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรุงเทพมหานครและประสงค์จะเข้าอบรม
ผ่านการฝึกอบรมและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 7. ร้อยละของผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
คุณภาพผลผลิตและการส่งเสริมการขาย 
 8. ร้อยละของสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยจากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
 9. จำนวนสินค้าเกษตรที่สามารถพัฒนาให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
 10. จำนวนช่องทางการตลาดที่จำหน่ายสินค้าเกษตร 
 11. จำนวนแหล่งผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 12. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ 
 13. กิจกรรมการจดัทำฐานข้อมูลสถิตินักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของโรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานครทั้ง 10 แห่ง 

- ตัวชีว้ัดภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 1. ร้อยละของคนเร่ร่อนไร้ที่พ่ึงในพ้ืนที่สาธารณะของกรุงเทพมหานครได้รับความช่วยเหลือ 
 2. จำนวนบ้านพักผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น 1 แห่ง 
 3. จำนวนคนพิการที่ต้องการทำงานและได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานระดับสำนักและสำนักงานเขต 
 4. การจัดกิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  1) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมขึ้น 
  2) ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมขึ้น 
 5. ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถ    
นำความรู้ไปปฏิบัติได้ 
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มาตรการและโครงการยุทธศาสตร์ 
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565 

ส่วนท่ี 1 การบริการสาธารณะ  (เนื้อหาส่วนนี้จะครอบคลุมเฉพาะด้านที่ 1 – 6 ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565)  
ด้านท่ี 3 มหานครสำหรับทุกคน 
มติิท่ี 3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กด้อยโอกาส 
เป้าประสงค์ท่ี 3.1.2.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักด์ิศรี 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา
ของกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตโดยรวม
อยู่ในเกณฑ์ดี 

  ร้อยละ 100 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการ การจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ 

ลำดบัท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา
ของกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตโดยรวม
อยู่ในเกณฑ์ดี 

  ร้อยละ 100 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์
คนชรา (บ้านบางแค 2) 

- สสส. 
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เป้าประสงค์ท่ี 3.1.2.1 เด็กด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาสมวัย 
ตัวชี้วดัเป้าประสงค์ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
มีพัฒนาการสมวัย 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการ ส่งเสริมให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย  
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
มีพัฒนาการสมวัย 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 

450,900.- สสส. 

 
เป้าประสงค์ท่ี 3.2.1.1 แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินกู้ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ลำดบัท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละความสำเร็จของฐานข้อมูลแรงงานนอก
ระบบกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

2 ร้อยละของแรงงานนอกระบบในฐานข้อมูล
เข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและแหล่งเงินทุน 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 
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มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการ สำรวจและรวบรวมข้อมูลแรงงานนอกระบบในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละความสำเร็จของฐานข้อมูลแรงงานนอก
ระบบกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 
กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

- กน. 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการ ประชาสัมพันธ์ แรงงานฯ กลุ่มเป้าหมายให้ได้รับทราบสิทธิและสวัสดิการภาครัฐจัดให้และเข้าถึงแหล่งทุน 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละของแรงงานนอกระบบในฐานข้อมูล
เข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและแหล่งเงินทุน 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบรับทราบ/เข้าถึง
สวัสดิการทางสังคม แหล่งเงินทุนและสิทธิประโยชน์ตาม
กฎหมายต่างๆ  

- สสช. 

 
 
 



 

ด้านท่ี 5 มหานครประชาธิปไตย 
มิติท่ี 5.1 การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เป้าประสงค์ท่ี 5.1.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับโอนภารกิจจากรัฐบาลในการให้บริการสาธารณะ
ตามที่กฎหมายกำหนด 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 เครือข่ายประชาสังคมกรุงเทพมหานคร 
เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ 
และติดตามตรวจสอบการทำงานของ
กรุงเทพมหานคร 

 ทุกสำนักและ
สำนักงานเขตมี

เครือข่าย
ประชาคมเป็น
ภาคีสำคัญใน

การแก้ไข
ปัญหาและ

พัฒนา
กรุงเทพมหานคร 

ทุกสำนักและ
สำนักงานเขต
มีเครือข่าย

ประชาคมเป็น
ภาคีสำคัญใน

การแก้ไข
ปัญหาและ

พัฒนา
กรุงเทพมหานคร 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการ ส่งเสริมให้เครือข่ายประชาสังคมมีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบการทำงาน
ของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง 
ตัวชี้วดัมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละของเครือข่ายประชาสังคม
กรุงเทพมหานครที่เข้ารับการอบรมสัมมนามี
ความรู้ด้านสวัสดิการชุมชนเพ่ิมขึ้น 

  ร้อยละ 80 

2 มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพ่ือให้
เครือข่ายชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผน ตัดสินใจและติดตามตรวจสอบการ
ทำงานของกรุงเทพมหานคร 

  1 ช่องทาง 

3 จำนวนกิจกรรมที่เครือข่ายชุมชนดำเนินการ   1 กิจกรรม/
สำนักงาน 
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 
1. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสวัสดิการชุมชนสู่กรรมการ
ชุมชนรุ่นใหม่ 

134,900.- สพช. 

2. โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 

3,488,000.- สพช. 

3. กิจกรรมการดำเนินการเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนของ
เครือข่ายชุมชน 

- สพช. 
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ด้านท่ี 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 
มิติท่ี 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทนุ 
เป้าประสงค์ท่ี 6.1.1.2 ยกระดับ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุชนให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร 
(Bangkok Brand) และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
ได้รับการพัฒนาคุณภาพผลผลิต 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการ เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาใน
การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
ขึ้นทะเบียนกับกรุงเทพมหานครและ
ประสงค์จะเข้าอบรมผ่านการฝึกอบรมและ
สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ Digital Marketing 569,800.- สสช. 

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑช์ุมชนด้วยความคิด
สร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร 
(Bangkok Brand) และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการส่งเสริมการขาย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือยกระดับสู่ผู้ผลิตสินค้าเชิง
นวัตกรรม 

301,600.- สสช. 

 
เป้าประสงค์ท่ี 6.1.1.3 พัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานคร เพ่ือสินค้าเกษตรได้
มาตรฐานปลอดภัย และเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้าน
การเกษตรที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัยจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ร้อยละ 15 ร้อยละ 15 ร้อยละ 100 

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการ ส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีในการผลิตตามแนวทางเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
รวมทั้งส่งเสริมให้ทำการเกษตรที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่ ปริมาณน้ำและความต้องการของตลาดในพ้ืนที่ 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละของสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
ได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 

โครงการสร้างมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรของ
กรุงเทพมหานคร 

- สสช. 
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มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการ พัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิม 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 จำนวนสินค้าเกษตรที่สามารถพัฒนาให้มี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น 

จำนวนสินค้า
เกษตร 30 
ผลิตภัณฑ์ที่

เข้ารว่ม
โครงการที่มี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น 

จำนวนสินค้า
เกษตร 30 

ผลิตภัณฑ์ที่เข้า
ร่วมโครงการที่
มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

จำนวนสินค้า
เกษตร 30 
ผลิตภัณฑ์ที่

เข้าร่วม
โครงการที่มี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น 

2 จำนวนช่องทางการตลาดที่จำหน่ายสินค้าเกษตร 3 ช่องทาง 3 ช่องทาง 3 ช่องทาง 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 

1. โครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 144,700.- สสช. 

2. โครงการตลาดสุขใจ (Bangkok Green Farm) - สสช. 
 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการ ส่งเสริมแหล่งผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 จำนวนแหล่งผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

เพ่ิมแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
เกษตร จำนวน 

2 แหล่ง 

เพ่ิมแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง

เกษตร จำนวน 
2 แหล่ง จากปี 

2563 

เพ่ิมแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง

เกษตร 
จำนวน 1 

แหล่ง จากปี 2564 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกรุงเทพมหานคร - สสช. 
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ส่วนท่ี 2 การบริหารจัดการ (เน้ือหาส่วนน้ีจะครอบคลุมเฉพาะด้านท่ี 7 ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565) 
ด้านท่ี 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติท่ี 7.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ท่ี 7.3.1.1 มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือเชื่อมโยงข้อมูล
เพ่ือการให้บริการประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชน 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ลำดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้บริการ
ประชาชนและ/หรือ เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการ  พัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละของจำนวนสื่อการเรียนรู้แบบคลิปวีดีโอที่
เผยแพร่ในระบบออนไลน์เพ่ิมขึ้น 

  เพ่ิมขึ้นจากปี 
2564 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 
1. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ 
 

- สสช. 

 
เป้าประสงค์ท่ี 7.3.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุก
หน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจสำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
เพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ลำดับที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหารระดับหน่วยงานและ
ระดับกรุงเทพมหานคร 

  ร้อยล 50 

 



 

33 
 

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการท่ี 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามกระบวนการทำงาน
ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล
สถิตินักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ
ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง 
10 แห่ง 

  ร้อยละ 100 

 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 
1. กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลสถิตินักศึกษาทีเ่ข้ารับการฝึกอบรม
วิชาชีพของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง 10 แห่ง 
 

- สสช. 
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โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 
ภารกิจท่ี 1  
ตัวชี้วัดภารกิจสำคัญของหน่วยงาน ร้อยละของคนเร่ร่อนไร้ที่พ่ึงในพ้ืนที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร
ได้รับความช่วยเหลือ 
เป้าหมาย/ความสำเร็จตามภารกิจ ร้อยละ 100 
ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2561-2565) 
 ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน 
 มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ 
และเด็กด้อยโอกาส 
 เป้าประสงค์ที่ 3.1.2.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักด์ิศรี 
 

ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรมสำคัญ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1 โครงการศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือคนเร่ร่อนไร้

ที่พ่ึงในพ้ืนที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร 
 

2,700,000.- สสส. 

 
ภารกิจท่ี 2 
ตัวชี้วัดภารกิจสำคัญของหน่วยงาน จำนวนคนพิการที่ต้องการทำงานและได้รับการจ้างงานจากหน่วยงาน
ระดับสำนักและสำนักงานเขต 
เป้าหมาย/ความสำเร็จตามภารกิจ 6 คน/หน่วยงาน 
ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2561-2565) 
 ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน 
 มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ 
และเด็กด้อยโอกาส 
 เป้าประสงค์ที่ 3.1.2.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักด์ิศรี 

ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรมสำคัญ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1 โครงการจ้างงานคนพิการเพ่ือปฏิบัติงานในสำนัก

พัฒนาสังคมและสำนักงานเขต 50 เขต 
38,556,000.- 

 
สสส. 

 
ภารกิจท่ี 3 
ตัวชี้วัดภารกิจสำคัญของหน่วยงาน  
 1. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุชนเพ่ิมขึ้น 
 2. ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมขึ้น 
เป้าหมาย/ความสำเร็จตามภารกิจ 
 1.  ไม่น้อยกว่า 7 ครั้ง 
 2. เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2563 
ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565 
 ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 
 มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุน 
 เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.2 ยกระดับ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ 
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ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรมสำคัญ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1 โครงการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร 

(Bangkok Brand) 2022 
 

6,000,000.- สสช. 

2 โครงการจัดงานตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร 4,200,000.- สสช. 
 

 
ภารกิจท่ี 4 
ตัวชี้วัดภารกิจสำคัญของหน่วยงาน ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับสินค้าเกษตรที่
     ผ่านการฝึกอบรมและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้  
เป้าหมาย/ความสำเร็จตามภารกิจ ร้อยละ 80  
ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565 
 ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 
 มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุน 
 เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.3 พัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานคร เพ่ือสินค้าเกษตร
ได้มาตรฐานปลอดภัย และเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 

ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรมสำคัญ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1 โครงการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน

กรุงเทพมหานคร 
 

128,000.- สสช. 

2 โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 

80,000.- สสช. 
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สรุปโครงการและงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565 
(เรียงลำดับตามยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565) 

ลำดับท่ี ชื่อโครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ 
ส่วนราชการ 
ท่ีรับผิดชอบ 

1 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุในสถาน
สงเคราะห์คนชรา (บ้านบางแค 2) 

- สสส. 

2 โครงการสร้างมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรของ
กรุงเทพมหานคร 

- สสช. 

3 กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

- กน. 

4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบและ
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับส
สวัสดิการทางสังคมและแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ 

- กน. 

5 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 

450,900.- สสส. 

6 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสวัสดิการชุมชนสู่กรรมการ
ชุมชนรุ่นใหม่ 

134,900.- สพช. 

7 โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 

3,488,000.- สพช. 

8 กิจกรรมการดำเนินการเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนของ
เครือข่ายชุมชน 

- สพช. 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ Digital Marketing 569,800.- สสช. 
10 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือยกระดับสูผู่้ผลิตสินค้า

เชิงนวัตกรรม 
301,600.- สสช. 

11 โครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 144,700.- สสช. 
12 โครงการตลาดสุขใจ (Bangkok Green Farm) - สสช. 

13 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ
กรุงเทพมหานคร 

- สสช. 

14 กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ 
 
 

- สสช. 
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ลำดับท่ี ชื่อโครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ 
ส่วนราชการ 
ท่ีรับผิดชอบ 

15 กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลสถิตินักศึกษาที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมวิชาชีพของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 
ทัง้ 10 แห่ง 

- สสช. 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 5,089,900.-  
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โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 
(เรียงลำดับตามยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565) 

ลำดับท่ี ชื่อโครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ 
ส่วนราชการ 
ท่ีรับผิดชอบ 

1 โครงการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร 
(Bangkok Brand) 2022 

6,000,000.- สสช. 

2 โครงการจัดงานตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร 4,200,000.- สสช. 
3 กิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร - สสช. 

4 โครงการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร 128,000.- สสช. 

5 โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ 80,000.- สสช. 
6 โครงการศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือคนเร่ร่อนไร้ที่พ่ึง

ในพ้ืนที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร 
2,700,000.- สสส. 

7 โครงการจ้างงานคนพิการเพ่ือปฏิบัติงานในสำนักพัฒนา
สังคมและสำนักงานเขต 50 เขต 

24,097,500.- สสส. 

รวม 37,205,500.-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

39 
 

บัญชีรายการโครงการ / กิจกรรมประจำพ้ืนฐาน 
 

ลำดับท่ี แผนงาน/ผลผลิต/งาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 
1 แผนงาน บริหารงานกรุงเทพมหานคร 

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารสำนัก 

ค่าครุภัณฑ์ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธ์ิ
ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง 

25,510 

2. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล แบบ DSLR  
พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด  

40,000 

3. เครื่องตัดสติกเกอร์ 1 เครื่อง 71,000 
4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรอื LED ขาวดำ ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 3 เครื่อง  

26,700 

5. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง 

17,000 

6. โต๊ะอเนกประสงค์ 1 ตัว 3,800 

7. โต๊ะไม้ขาเหล็กแบบพับได้ ขนาด 60x120 ซม. 2 ตัว 8,400 

8. เตียงเหล็กแบบ 2 ชั้น ขนาด 3 ฟุต 1 เตียง 12,300 
9. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
(OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิถ์ูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง 

25,510 

10. โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,  
ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 17 ตัว 

105,400 

11. โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการ
ต้น 5 ตัว 

44,000 

12. เก้าอ้ีทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, 
ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 2 ตัว 

5,600 

13. ตู้ไม้แบบ 2 บานประตู 4 ตู้ 17,120 

14. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน       
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ทีมี่
ลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง 

102,040 
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ลำดับท่ี แผนงาน/ผลผลิต/งาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 
  15. เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว -ดำ) 

ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง 
105,000 

16. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 
ขนาด 26,000 บีทียู 2 เครื่อง 

72,000 

17. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 
ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง 

138,300 

18. เครื่องโทรศัพท์ 3 เครื่อง 3,900 

19. เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร
ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง 

13,500 

20. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 
ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง 

54,200 

21. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network 
แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 1 เครื่อง 

10,000 

22. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ
แสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธ์ิ
ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง 

25,510 

23. ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 4 ตู้ 23,600 
24. ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 5 ตู้ 34,500 

25. โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน , ปฏิบัติการ, ชำนาญ
งาน, อาวุโส, ชำนาญการ 7 ชุด 

63,000 

26. เครื่องโทรศัพท ์1 เครื่อง 1,300 
27. เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร
ได้ครั้งละ 20 แผ่น 2 เครื่อง 

27,000 

28. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง 

7,500 

ค่าครุภัณฑ์ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) 
หลักสูตรการผลิตส่ือภาพยนตร์ระบบดิจิทัล 
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ลำดับท่ี แผนงาน/ผลผลิต/งาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 
2 แผนงาน ส่งเสริมอาชีพและการพาณิชย์ 

ผลผลิต : ฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
(OS) แบบ GGWA  ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 6 เครื่อง 

231,060 

หลักสูตรซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบ้ืองต้น  

2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มี
ลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 8 เครื่อง 

244,080 

สำนักงาน  

3. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ทีมี่ลิขสิทธ์ิ
ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง 

51,020 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA  
ทีมี่ลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง 

24,510 

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2)  
หลักสูตรเครื่องดื่มและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

 

1. เครื่องชงกาแฟแบบ 2 หัวชง 1 เครื่อง 199,000 

หลักสูตรการผลิตส่ือภาพยนตร์ระบบดิจิทัล  

2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที ่2 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ทีมี่
ลิขสิทธิถ์ูกต้องตามกฎหมาย 7 เครื่อง 

269,570 

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) 
สำนักงาน 

 

1. โต๊ะประชุมขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง 1 ชุด 36,000 
2. ชุดไมค์ประชุมดิจิตอล 1 ชุด 115,000 

3. เครื่องฟอกอากาศ ขนาด 48 ตร.ม. 1 เครื่อง 33,000 
หลักสูตรซอยผมสตรีห้อง 1  
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ลำดับท่ี แผนงาน/ผลผลิต/งาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 
  4. ขาต้ังโทรทัศน์เคลื่อนที่ 1 ชุด 13,000 

หลักสูตรขนมอบ  

5. ตู้แช่เย็น 2 ประตู ขนาด 36 คิว 1 ตู้ 30,000 
6. เตาอบระบบไฟฟ้า 2 เตา 83,000 

หลักสูตรภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ  

7. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล 
ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง 

19,000 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการส่ือสาร  

8. ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกสูง 1 ตู้ 11,000 
หลักสูตรนวดไทยเพ่ือสุขภาพ  

9. เก้าอ้ีนวดฝ่าเท้า 5 ชุด 45,000 
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) 
สำนักงาน 

 

1. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 1 เครื่อง 9,500 

หลักสูตรขนมอบ  
2. เตาอบระบบแก๊ส 2 ประตู 1 เตา 35,000 

หลักสูตรคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้ 

 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง 

127,550 

หลักสูตรอินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ซ  

4. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
(OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครือ่ง 

152,500 

หลักสูตรเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  

5. ปั๊มลม ขนาด 4 สูบ 1 เครื่อง 152,700 
หลักสูตรเส้ือผ้าเพ่ือการค้า  

6. จักรอุตสาหกรรมแบบเย็บผ้า 1 คัน 16,000 
7. จักรเย็บผ้ากระเป๋าหิ้ว ทำลวดลายได้ ไม่น้อยกว่า  20,000 
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ลำดับท่ี แผนงาน/ผลผลิต/งาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 
  37 ลาย 1 คัน  

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) 
หลักสูตรช่างเครื่องเสียง 

 

1. เครื่องผสมสัญญาณเสียงดิจิตอล 1 เครื่อง 125,000 
2. เครื่องขยายเสียง 1 เครื่อง 52,000 

3. เครื่องรับสัญญาณออดิโอ - วีดีโอ 1 เครื่อง 70,000 
สำนักงาน  

4. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) 
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง 

87,500 

5. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง 

8,900 

6. ปั๊มสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 1 เครื่อง 19,500 

หลักสูตรอาหารไทย  
7. ตู้แช่เย็น 4 ประตู 1 ตู้ 52,000 

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) 
สำนักงาน 

 

1. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) 
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง 

87,500 

2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) 
แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 3 เครื่อง 

108,000 

3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง 

8,900 

หลักสูตรอินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ซ  

4. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 
3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง 

28,000 

หลักสูตรการผลิตส่ือภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล  

5. กล้องถ่ายภาพและวิดีโอพร้อมเลนส์ 1 กล้อง 72,000 

6. ชุดไฟแฟลซสตูดิโอและไฟวดีิโอ 1 ชุด 25,000 
7. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 
3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง 

28,000 

หลักสูตรอาหารไทย  
9. พัดลมอุตสาหกรรม 18 นิ้ว 3 ตัว 6,000 
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ลำดับท่ี แผนงาน/ผลผลิต/งาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 
  10. เครื่องดูดควัน 2 เครื่อง 39,400 

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)  

หลักสูตรตัดแต่งขนสุนัข  
1. อ่างอาบน้ำสุนัขสแตนเลส 1 อ่าง 23,000 

2. ปัตตาเลี่ยนตัดขนสุนัข 1 เครื่อง 9,800 

หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและแอนิเมชั่น, 
หลักสูตรอินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมริ์ซ 

 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มี
ลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง 

154,040 

หลักสูตรช่างจักรยานยนต์  
สำนักงาน  

4. รถจักรยานยนต์สูบเดียว เครื่องยนต์ 4 จังหวะ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 115 ซีซี 1 คัน 

54,000 

5. รถจักรยานยนต์สูบเดียว เครื่องยนต์ 4 จังหวะ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี จ่ายน้ำมัน
เชื้อเพลิงด้วยระบบหัวฉีด 1 คัน 

55,000 

6. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network 
แบบที ่1 (18 หน้า/นาที) 1 เครื่อง 

10,000 

7. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 
2 เครื่อง 

64,800 

8. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล
ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง 

19,900 

หลักสูตรเส้ือผ้าสตรี 2  

9. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) 
แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง 

64,800 

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาสน์)  
หลักสูตรตัดแต่งขนสุนัข  

1. ปัตตาเลี่ยนตัดขนสุนัขแบบไร้สาย 1 เครื่อง 20,800 
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ลำดับท่ี แผนงาน/ผลผลิต/งาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 
  หลักสูตรบาริสต้า  

2. เครื่องชงกาแฟแบบ 2 หัวชง 1 เครื่อง 199,000 

3. เครื่องบดกาแฟ 1 เครื่อง 21,000 
หลักสูตรนวดไทยเพ่ือสุขภาพ (ห้อง 1)  

4. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) 
แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง 

46,100 

5. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มี
ลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง 

192,550 

หลักสูตรการประดิษฐ์ของท่ีระลึก  

6. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนาด 36,000 บีทียู 
1 เครื่อง 

46,100 

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)  

สำนักงาน  
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA  
ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง 

24,510 

2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) 
แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง 

64,800 

3. พัดลมอุตสาหกรรมแบบปรับระดับได้ ขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว 5 ตัว 

13,500 

4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง 

8,900 

หลักสูตรอาหารไทย, หลักสูตรขนมอบ  

5. ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต 1 ตู้ 65,100 

หลักสูตรสร้างแบบเส้ือผ้าสตรี 1  
6. จักรอุตสาหกรรมเข็มเด่ียวระบบดิจิตอล 1 คัน 40,000 

หลักสูตรเส้ือผ้าสตรี  

7. จักรอุตสาหกรรมเข็มเด่ียว 2 คัน 58,000 
หลักสูตรนวดไทยเพ่ือสุขภาพ (ห้อง 2)  
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ลำดับท่ี แผนงาน/ผลผลิต/งาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 
  8. เครื่องบดสมุนไพร 1 เครื่อง 11,500 

หลักสูตรพิมพ์ดีดไทยและคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น  

9. เครื่องพิมพ์สี แบบติดต้ังถังหมึกพิมพ์ในตัว 1 เครื่อง 8,900 
หลักสูตรอินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ซ  

10. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
(OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิถ์ูกต้องตามกฏหมาย 5 เครื่อง 

127,550 

หลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  

11. ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟุต 1 ตู้ 6,700 

หลักสูตรแต่งผมสตรี ซอยผมสตรี (ห้อง 2)  
12. เก้าอ้ีเสริมสวย 3 ชุด 33,000 

13. ชุดกระจกพร้อมเคาท์เตอร์เสริมสวย 3 ชุด 25,500 
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ประเวศ)  

สำนักงาน  

1. ชุดไมโครโฟนห้องประชุม 1 ชุด 93,600 
2. เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 4 เครื่อง 58,400 

3. โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 180 x 60 x 75 ซม. 20 ตัว 70,000 

หลักสูตรอาหารและโภชนาการ  
4. เครื่องดูดควัน 2 เครื่อง 39,400 

หลักสูตรเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ  
5. ปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับล้างแอร์ 2 เครื่อง 30,000 

6. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดต้ัง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 
บีทยีู 1 เครื่อง 

19,500 

หลักสูตรอุตสาหกรรมเส้ือบุรุษ, หลักสูตร
อุตสาหกรรมกางเกงบุรุษ 

 

7. เก้าอ้ีบุนวม 20 ตัว 24,000 

หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพ่ืองานสำนักงาน  
8. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  
1 เครื่อง 

15,000 

หลักสูตรศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม  
9. เก้าอ้ีกลมห้องปฏิบัติการ 25 ตัว 32,500 
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ลำดับท่ี แผนงาน/ผลผลิต/งาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 
  หลักสูตรการจัดดอกไม้ใบตองและแกะสลัก  

10. เก้าอ้ีกลมห้องปฏิบัติการ 25 ตัว 32,500 

3 แผนงาน พัฒนาทางสังคมและชุมชนเมือง 
ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพและบริการชุมชน 

รายจ่ายอ่ืน 1. ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตม่ันคง 1,963,000 

ผลผลิต : สงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
รายจ่ายอ่ืน 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์  

และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 
4,599,000 

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสตรี ครอบครัว  
และผู้ด้อยโอกาส 

4,197,700 

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ 4,632,000 

4. ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ
กรุงเทพมหานคร 

383,000 

5. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าทีเ่พ่ือปฏิบัติงาน
ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

1,418,800 

6. โครงการค่าใช้จ่ายบริหารจัดการบ้านพักผู้สูงอายุ 
บึงสะแกงาม (งบบูรณาการ) 

18,000,000.- 

ผลผลิต : บ้านพักและศูนย์บริการผู้สูงอายุ 
ค่าครุภัณฑ์ 1. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์

และเครื่องพ่วงอิเลคโทรดแบบสุญญากาศ 1 เครื่อง 
340,000 

2. เครื่องอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์ 1 เครื่อง 215,000 
3. โต๊ะสำหรับบริหารมือ ข้อมือ และแขน 1 ชุด 36,000 

4. หูฟังทางการแพทย์ 1 เครื่อง 4,900 

5. ถังน้ำฝนพร้อมเครื่องพ่นน้ำแบบแช่ แขน ขา  
และสะโพก 1 เครื่อง 

245,200 

6. ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ดิจิตอล ความจุไม่น้อยกว่า 14 ลิตร 12,000 

7. เครื่องผสมสัญญาณพาวเวอร์มิกเซอร์ไม่น้อยกวา่   
8 ช่องสัญญาณ 1 เครื่อง 

16,400 

8. ชุดเครื่องเสียง 1 เครื่อง 28,600 

9. เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 25,100 

10. ป๊ัมน้ำอัตโนมัติ กำลังไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ 1 เครื่อง 15,400 
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การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565 
ตาราง ก แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565 
องค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร  
ด้านท่ี 3 มหานครสำหรับทุกคน 
มิติท่ี 3.1 การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก สวัสดิการ และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กด้อยโอกาส 
เป้าประสงค์ท่ี 3.1.2.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

การจัดสวัสดิการด้านทีอ่ยู่อาศัย
ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่
ต้องการความช่วยเหลือ  
(ม.ตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2561 - 2565) 

ร้อยละของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์
คนชราของกรุงเทพมหานครมี
คุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี 
(ผลผลิต) 
(เจรจา 1) 

นิยาม 
ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ทีอ่าศัยอยู่ในสถาน
สงเคราะห์คนชราบ้านบางแค ๒ ทั้งหมด 
สถานสงเคราะห์คนชราของกรุงเทพมหานคร หมายถึง บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 
คุณภาพชีวิตโดยรวม หมายถึง การรับรู้และความพึงพอใจในการ
ดำรงชีวิต โดยใช้เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้ 
ความเป็นตัวของตัวเอง ความสำเร็จและความคาดหวังในอดีต ปัจจุบัน  

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์
คนชรา (บ้านบางแค 2) 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
(สสส.) 

ลำดับ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
1 การจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ ร้อยละ 100 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  

และอนาคต การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การเผชิญหน้าความตาย และการ
มีปฏิสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด 
คุณภาพชีวิตอยู่ในเกณฑ์ดี หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพชีวิตรวมทั้ง 
6 องค์ประกอบ มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์คุณภาพชีวิตระดับดี ตามเกณฑ์
แบบประเมินคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (WHOQOL-OLD)* 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 
วิธีคำนวณ  
จำนวนผู้สูงอายทุี่ได้รับการประเมินและพบว่ามีคุณภาพชวีิตโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ดี x 100 

จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 
วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
ตรวจสอบจากรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ 
1. รายงานผลการประเมินคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านบางแค ๒  
2. การจัดเก็บฐานข้อมูลผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราฯ๓. ข้อมูล
แบบวัด/แบบสอบถาม 
 ** กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/สมบูรณ์ จะถูกหักคะแนนรายการ
ละ 1 คะแนน 
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*หมายเหตุ แบบประเมินคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (WHOQOL-OLD) ของ WHO เป็นแบบวัดซ่ึงแปลมาจากแบบวัดคุณภาพ ชีวิตของ ผู้สูงอายุ (WHOQOL-OLD MANUAL) ของ World Health 
Organization (2006อ้างถึงใน สิริมา 36 อินประเสริฐ, 2560) เป็นแบบวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) แบบวดัคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนี้ผ่านการแปลจากผู้เชี่ยวชาญ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย จากนั้นนํามาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคณุวุฒิ จำนวน 3 ท่าน และเครื่องมือได้รับการทดสอบแล้วพบว่ามีความเที่ยงตรง (validity) ที่ดี 
โดยมีค่า content validity = 0.759 ประกอบด้วยข้อคำถาม 24 ข้อ  แบ่งเป็นคุณภาพชีวิต 6 ด้านดังนี้ 
          1) ความสามารถในการรับรู้ ประกอบด้วย ข้อ 1 2 10 20 
          2) ความเป็นตัวของตัวเอง ประกอบด้วย ข้อ 3 4 5 11 
          3) ความสำเร็จและความคาดหวัง ประกอบด้วย ข้อ12 13 15 19 
          4) การมีปฏิสัมพันธท์างสังคม ประกอบด้วย ข้อ 14 16 17 18 
 5) การเผชิญความตาย ประกอบด้วย ข้อ 6 7 8 9 
 6) การมีปฏิสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด ประกอบด้วย ข้อ 21 22 23 24 
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การแปลผล 
          1) คะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวมมีคะแนนต้ังแต่ 24-120 คะแนน โดยแบ่งได้เป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
          24-56      คะแนน       แสดงถึง คุณภาพชีวิตไม่ดี 
          57-89      คะแนน       แสดงถึง คุณภาพชีวิตปานกลาง 

90-120    คะแนน       แสดงถึง คุณภาพชีวิตดี 
 

องค์ประกอบ คุณภาพชีวิตไม่ดี คุณภาพชีวิตปานกลาง คุณภาพชีวิตดี 

1.ความสามารถในการรับรู้ 4-9 10-15 16-20 

2.ความเป็นตัวของตัวเอง 4-9 10-15 16-20 

3.ความสำเร็จและความคาดหวัง 4-9 10-15 16-20 

4.การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 4-9 10-15 16-20 

5.การเผชิญความตาย 4-9 10-15 16-20 

6.การมีปฏิสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด 4-9 10-15 16-20 
คุณภาพชีวิตโดยรวม 24-56 57-89 90-120 
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เกณฑ์การให้คะแนน  “ร้อยละของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราของกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี”  

ระดับความสำเร็จ เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินงาน คะแนนท่ีได้รับ 

5 
ร้อยละ 100  

ของค่าเป้าหมาย 

จำนวนผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราของกรุงเทพมหานครไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100  

มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี 
15 

4 ร้อยละ 90 

ของค่าเป้าหมาย 

จำนวนผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราของกรุงเทพมหานครไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90  

มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี 
13 

3 ร้อยละ 80 

ของค่าเป้าหมาย 

จำนวนผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราของกรุงเทพมหานครไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80  

มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี 
11 

2 รอ้ยละ 70 

ของค่าเป้าหมาย 

จำนวนผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราของกรุงเทพมหานครไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70  

มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี 
9 

1 รอ้ยละ 60 

ของค่าเป้าหมาย 

จำนวนผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราของกรุงเทพมหานครไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖0  

มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี 
7 
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องค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุง เทพมหานคร  

ด้านท่ี 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 
มิติท่ี 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 
เป้าประสงค์ท่ี 6.1.1.3 พัฒนาระบบการผลิตภาคเกษตรของกรุงเทพมหานคร เพ่ือสินค้าเกษตรได้มาตรฐานปลอดภัย และเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วดัมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี
ในการผลิตตามแนวทางเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ทำการเกษตรที่สอดคลอ้ง
กับศักยภาพพ้ืนที่ ปริมาณน้ำและ
ความต้องการของตลาดในพ้ืนที ่
(ม.ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี 
พ.ศ.2565 

รอ้ยละของสินค้าเกษตร 
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการ
รับรองมาตรฐานปลอดภัยจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(ผลผลิต) 
(เจรจา 2) 
 

นิยาม  
สินค้าเกษตร หมายถึง ผลิตผลทางการเกษตร เช่น ข้าว พืชผัก ผลไม้ 
ฯลฯ ทีผ่ลิตโดยเกษตรกรกรุงเทพมหานคร  
ณ ปัจจุบันมีพ้ืนที่เกษตรกรรม 26 เขต ได้แก่ 
1) เขตบางขุนเทียน 2) เขตจอมทอง 3) เขตราษบูรณะ 4) เขตทุ่งครุ     
5) เขตบางบอน 6) เขตบางแค 7) เขตภาษีเจริญ 8) เขตหนองแคม       
9) เขตตลิ่งชัน 10) เขตทวีวัฒนา 11) เขตลาดกระบัง 12) เขตหนองจอก   
13) เขตคลองสามวา 14) เขตประเวศ 15) เขตมีนบุรี 16) เขตบางกะปิ  
17) เขตสะพานสูง 18) เขตคันนายาว 19) เขตบึงกุ่ม 20) เขตวังทองหลาง  

กิจกรรมการสร้างมาตรฐาน
สินค้า ด้านการเกษตรของ
กรุงเทพมหานคร  
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
(สสช.) 
 

ลำดับ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัย ร้อยละ 100 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วดัมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  21) เขตสวนหลวง 22) เขตสายไหม 23) เขตบางเขน 24) เขตลาดพร้าว 
25) เขตหลักสี ่26) เขตดอนเมือง 
สินค้าเกษตรท่ีเข้าร่วมโครงการ หมายถึง สินค้าเกษตรที่เกษตรกร
ได้รับการเชิญชวนและเข้าร่วมรับการประเมินรับรองมาตรฐานปลอดภัย
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้ สำนักพัฒนาสังคม กำหนด
แนวทางและการดำเนินการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเกษตรกร เข้าร่วม
รับการประเมินรับรองมาตรฐาน ฯ ในช่องทางต่าง ๆ  
มาตรฐานปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมายถึง มาตรฐาน
ปลอดภัยการรับรองสินค้าเกษตรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ได้แก่ 

- มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี GAP (Good 
Agricultural Practice) คือ การผลิตในระดับฟาร์มของสินค้าเกษตร
สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี โดยได้รับการ
ตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยตรวจและหน่วยรับรองของสำนักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ให้การรับรอง เช่น GAP พืช มีข้อกำหนด 8 ประการ ดังนี้ 
1. น้ำ น้ำทีใ่ช้ในกระบวนการผลิตต้องมาจากเเหล่งที่ไม่มีสภาพแวดล้อมซ่ึง 
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อผลผลิต  
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  2. พ้ืนที่ปลูก ไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมซ่ึงก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุ
หรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผลผลิต 
3. วัตถุอันตรายทางการเกษตร จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ในสถานที่เก็บที่
มิดชิดและใช้ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการเก็บเก่ียว มีแผนควบคุมการผลิต 
เพ่ือให้ได้ผลผลิตคุณภาพโดยใช้หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
5. การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวผลผลิตที่ มีอายุ
เหมาะสม ผลผลิตมีคุณภาพตามความต้องการของตลาดและข้อตกลง
ของประเทศคู่ค้า 
6. การพักผลิตผล การขนย้ายในเเปลงปลูกและการเก็บรักษาผลผลิต 
มีการจัดการด้านสุขลักษณะเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนที่มีผลต่อความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค 
7. สุขลักษณะส่วนบุคคล ผู้ปฏิบั ติงานต้องมีความรู้  ความเข้าใจใน
สุขลักษณะส่วนบุคคล เพ่ือสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกสุขลักษณะ 
8. การบันทึกข้อมูลและการตามสอบ มีการบันทึกข้อมูลการ
ปฏิบัติงานการใช้สารเคมี ข้อมูลผู้รับซ้ือและปริมาณผลผลิต เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการตามสอบ 
     - มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  คือ การให้การรับรอง แก่ผลผลิตจาก 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม 

  ระบบเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงปฏิบัติตามข้อกำหนดการตรวจรับรอง ครอบคลุม
ต้ังแต่แหล่งที่มาของพันธุ ์ ปัจจัยการผลิต วิธีการใช้ปจัจัยการผลิต วิธีการ
ดูแลรักษา วิธีการป้องกันการปนเปื้อนสภาพแวดล้อม ตลอดจนวิธีการ
เก็บเก่ียวผลผลิตคัดแยก ทำความสะอาด เก็บรักษาผลิตผล การบรรจุขาย 
และการจัดการระหว่างขนส่ง ซ่ึงได้รับการตรวจสอบและรับรองโดย
หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น มาตรฐานการผลิตพืช
อินทรีย์ (ORGANIC) 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 
 
วิธีคำนวณ  
มาตรฐานปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 จำนวนสินค้าเกษตรที่ได้รับมาตรฐานฯ X 100 
              จำนวนสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
ตรวจสอบจาก 
1. โครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วดัมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม 

  2. สรุปรายการสินค้าเกษตรที่ เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมฯ ทั้งหมด และที่ได้รับ
มาตรฐานปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
3. รายงานสรุปผลการสำรวจสินค้าเกษตรในเขตพ้ืนที่  
4. เอกสารหลักฐาน แนวทางและการดำเนินการประชาสัมพันธ์และเชิญชวน
เกษตรกร เข้าร่วมรับการประเมินรับรองมาตรฐาน ฯ ในช่องทางต่าง  ๆ
5. หนังสือตอบโต้ระหว่างส่วนราชการในการรายงานผลการดำเนินงาน 
6. รายละเอียดและข้อมูลของมาตรฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
** กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/สมบูรณ์  
จะถูกหักคะแนนรายการละ 1 คะแนน 
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เกณฑ์การให้คะแนน   ร้อยละของสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ระดับความสำเร็จ เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินงาน คะแนน              
ท่ีได้รับ 

5 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ของสินค้าเกษตรทีเ่ข้าร่วมโครงการฯได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรฯ 25 

4 
 

ร้อยละ 90  ร้อยละ 80.00 - 99.99 ของสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรฯ 20 

3 
 
 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 60.00 - 79.99 ของสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรฯ  (ค่ากลาง 
ร้อยละ 63.81) 

15 

2 
 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 40.00 - 59.99 ของสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรฯ 10 

1 
 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 20.00 - 39.99 ของสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรฯ  5 
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องค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร  

ด้านท่ี 3 มหานครสำหรับทุกคน (แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2561 - 2565)) 
มิติท่ี 3.2 เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ 
เป้าประสงค์ท่ี 3.2.1.1 แรงงานนอกระบบทราบสิทธทิางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินกู้ 

 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

1. สำรวจและรวบรวมข้อมูล
แรงงานนอกระบบในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 
 
2. ประชาสัมพันธ์ แรงงานฯ 
กลุ่มเป้าหมายให้ได้รับทราบสิทธิ
และสวัสดิการภาครัฐจัดให้และ
เข้าถึงแหล่งทุน 

การเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและ
แหล่งเงินทุนของแรงงานนอกระบบ
กลุ่มเป้าหมาย (เจราจา 3) 
 
1) ร้อยละความสำเร็จของ
ฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ
กลุ่มเป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

นิยาม 
การเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและแหล่งเงินทุน หมายถึง การรับทราบ/
เข้าถึงข้อมูลสวัสดิการทางสังคมและแหล่งเงินทุน จากการจัดกจกรรมให้
ความรู้แรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายต่างๆ ซ่ึงจัดขึ้นเพ่ือก่อให้เกิดความม่ัง
คงในการดำรงชีวิต อาทิ สิทธิในการประกันตน ของแรงงานนอกระบบ
ตามกฎหมายประกันสังคม มาตร 40 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรประกัน
สุขภาพของรัฐ สิทธิตามพระราชบัญญัติการออมแห่งชาติ กอช.หรือกองทุน 

1. กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูล
แรงงานนอกระบบในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 
(ไม่ใช้งบประมาณ) (กน.) 
2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้
แรงงานนอกระบบรับทราบ/
เข้าถึงข้อมูลสวัสดิการทางสังคม 
แหล่งเงินทุนและสิทธิประโยชน์ 

ลำดับ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
1 สัดส่วนของแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมายรับทราบสวัสดิการและแหล่งเงินทุน ร้อยละ 100 

2 กรุงเทพมหานครมีข้อมูลแรงงานนอกระบบตามที่กำหนด มี 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม 

(ม.ตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2561 - 2565) 

2) ร้อยละของแรงงานนอกระบบใน
ฐานข้อมูลเข้าถึงสวัสดิการทาง
สังคมและแหล่งเงินทุน 
(ผลผลิต) 

อ่ืนๆ ที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกัน การให้บริการสินเชื่อของธนาคารต่างๆ 
กองทุนที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ เช่น กองทุนพัฒนาชุมชน
กรุงเทพมหานคร กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯลฯ การให้บริการของ
สถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) ของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ
ในระดับชุมชน การส่งเสริมเรื่องการบริหารจัดการรายได้ สร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านการเงิน ส่งเสริมวินัยการออมเงินและการบริหารหนี้สิน เพ่ือให้แรงงานนอกระบบ
และประชาชนทั่วไปสามารถบริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้มีงานทำที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปและไม่ได้รับความ
คุ้มครองและไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทำงาน ทำให้ไม่ได้รับการ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
(ทีม่า : สำนักงานสถิติแห่งชาติ) 
แรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง แรงงานนอกระบบ 4 กลุ่ม ดังนี้ 
ปี 2565 กลุ่มอาชีพเสริมสวย ตัดผม ทำเล็บ นวด สปา  
ปี 2564 กลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และกลุ่มเกษตรกร 
ปี 2561 - 2563 กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ 6 กลุ่มเขต 
ฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง กลุ่มของข้อมูล 
รายบุคคลของแรงงานนอกระบบฯ ทีจ่ัดเก็บรวบรวมไวร้ะบบฐานข้อมูล 

ตามกฎหมายต่างๆ 
(ไม่ใช้งบประมาณ)  
(สสช.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม 

  ประกอบตัวชี้วัด 5.2 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยมีรายละเอียด
อย่างน้อย ดังนี้ ชื่อ-สกุล อาชีพ ที่อยู่ปัจจบุัน ทีอ่ยู่ตามทะเบียนราษฎร์ 
หมายเลขโทรศัพท์ที่มีการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน 
และข้อมูลการเข้าถึงสวสัดิการทางสงัคมและแหล่งเงินทุน 
ค่าเป้าหมาย 
1) ระดับ 5 (ทุกกลุ่มเป้าหมาย) 
2) ร้อยละ 50 
วิธีคำนวณ 

ตรวจสอบผลการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์ระดับความสำเร็จ 
วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 

ตรวจสอบหลักฐานในรูปแบบเอกสารหรือรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
1. คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ 
2. แผนปฏิบัติงาน  
3. ฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมาย  4 กลุ่มเป้าหมาย 
4. แบบฟอร์มการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย 
5.การรายงานสรุปผลการสำรวจการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและแหล่ง
เงินทุนของกลุ่มเป้าหมาย 
** กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/สมบูรณ์ จะถูกหักคะแนนรายการละ 1 คะแนน 
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เกณฑ์การให้คะแนน  “การเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและแหล่งเงินทุนของแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมาย” 
1) ร้อยละความสำเร็จของฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมาย 
2) ร้อยละของแรงงานนอกระบบในฐานข้อมูลเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและแหล่งเงินทุน 

ระดับความสำเร็จ เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินงาน คะแนนท่ีได้รับ 

5 ร้อยละ 100 
๑) ปรับปรุงข้อมูลแรงงานนอกระบบ 4 กลุ่มเป้าหมายให้เป็นปัจจุบัน 
๒) ร้อยละ 50 ของแรงงานนอกระบบในฐานข้อมูลทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและแหล่ง
เงินทุน         

30 

4 ร้อยละ 90 
๑) ปรับปรุงข้อมูลแรงงานนอกระบบ 3 กลุ่มเป้าหมายให้เป็นปัจจุบัน 
๒) ร้อยละ 40 ของแรงงานนอกระบบในฐานข้อมูลทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและแหล่ง
เงินทุน               

25 

3 ร้อยละ 80 
๑) ปรับปรุงข้อมูลแรงงานนอกระบบ 2 กลุ่มเป้าหมายให้เป็นปัจจุบัน 
๒) ร้อยละ 30 ของแรงงานนอกระบบในฐานข้อมูลทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและแหล่ง
เงินทุน 

20 

2 ร้อยละ 70 
 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ให้แก่แรงงานนอกระบบในฐานข้อมูลจำนวน 4 กลุ่ม 
เป้าหมายให้ทราบคุณสมบัติและวิธีการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและแหล่งเงินทุน  

15 

1 ร้อยละ 60 
จัดทำฐานข้อมูลและปรับปรงุข้อมูลแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมายให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 4 กลุม่ เป้าหมาย 
ได้แก่ กลุ่มผูข้ับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ กลุม่ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย กลุ่มเกษตรกร         และ
กลุ่มอาชีพเสริมสวย ตัดผม ทำเล็บ นวด สปา 

10 
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หมายเหตุ ผลการดำเนินงานต้องสำเร็จท้ัง ๒ ข้อย่อย จึงจะได้รับระดับความสำเร็จน้ัน ๆ หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ ให้หน่วยงานได้รับระดับความสำเร็จก่อน
หน้าแทนหมายเหตุ  
สามารถแบ่งกลุ่มอาชีพของแรงงานนอกระบบได้ ดังนี้  

1. เกษตรกรรม ได้แก่ เกษตรกรรมหลักที่รับจ้าง (ทำนา ทำสวน ทำไร่) เลี้ยงสัตว์ ป่าไม้ เลีย้งสัตว์น้ำ ประมง 
2. รับจ้างทั่วไปนอกบ้านหรือรับจ้างอิสระ ได้แก่ รับจ้างส่งของ รับจ้างดูแลสวน รับจ้างถ่ายรูป รับแปลเอกสาร/บทความ/วารสาร รับเขียนแบบ รับจ้างทำนา รับจ้าง

ก่อสร้าง รับจ้างเดินสายไฟ รับจ้างทำสวนยาง รับจ้างปลูกผัก รับจ้างฉีดยา (ฆ่าหญ้า นาข้าว) และอ่ืน ๆ  
3. ก่อสร้าง ได้แก่ รบัเหมาก่อสร้าง-ตบแต่ง งานก่อสร้างถนน-สะพาน งานก่อสร้างชลประทาน งานวางท่อประปา ช่างไม้ ช่างปูน ช่างไฟฟ้า 
4. ผู้รับจ้างทำงานในครอบครัวส่วนบุคคล ได้แก่ พ่ีเลี้ยงเด็ก ดูแลผู้ป่วยหรือผูสู้งอายุตามบ้าน รับจ้างทำความสะอาดบ้าน แม่บ้าน รับจ้างทั่วไป 
5. ผูข้ับรถรับจ้าง ได้แก่ รถสามล้อเครื่อง รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเล็ก รถแท็กซ่ี รถบรรทุก รถไถ รถแมคโค ขับรถรับจ้างรวม 
6. ผูป้ระกอบวิชาชีพเฉพาะที่มีฝีมือ ได้แก่ 6.1 ฝีมือสูง ได้แก่ วิศวกร สถาปนิก แพทย ์เภสัชกร ทนายความ ประเมินราคา พนักงานบัญชี 6.2 ฝีมือปานกลาง ได้แก่ 

โปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์ นักดนตรี-นักร้อง นายแบบ-นางแบบ-นักแสดง นวดสุขภาพ หัตถกรรมจากเหง้าไม้ไผ่ ่ หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์จากมือ ช่างฝีมือ ทำอิฐก่อสร้าง โรงกลึง6.3 ฝีมือ
ทัว่ไป มัคคุเทศก์ พนักงานต้อนรับ-ท่องเทีย่ว แต่งผม-เสริมสวย ผลิต-จำหน่ายอาหารในตลาด-แผงลอย ช่างซ่อม ผลิตปุ๋ย ผลิตผลิตภัณฑท์ี่ไม่ใช่อาหาร ร้านอาหาร โรงแรม ลูกจ้างทัว่ไป 

7. งานรับจ้าง ได้แก่ รบัจ้างทั่วไป ค้าขายอิสระ รับงานไปทำที่บ้าน ทำงานอยู่กับบ้าน ช่างอิสระ 
(ทีม่า : แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555 - 2559) ทัง้นี้ ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายแรงงานนอกระบบสำหรับปีต่อ ๆ ไป ดังนี้ 

ปี อาชีพ 

2566 พนักงานร้านอาหาร พนักงานโรงแรม 
2567 มัคคุเทศก์ พนักงานต้อนรับ พนักงานท่องเทีย่ว 

2568 ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุตามบ้าน รับจ้างทำความสะอาดบ้าน แม่บ้าน 

2569 ช่างฝีมือ หัตถกรรม 
2570 ช่างซ่อม 
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ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร (ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565) 

ด้านท่ี 3 มหานครสำหรับทุกคน 
มิติท่ี 3.1 การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก สวัสดิการ และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กด้อยโอกาส 
เป้าประสงค์ท่ี 3.1.2.1 เด็กด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาสมวัย 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริมให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมี
พัฒนาการสมวัย 
(ม.ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี 
พ.ศ.2565) 

รอ้ยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียน มีพัฒนาการสมวัย 
(ผลลัพธ์) 
 
 
 

นิยาม 
เด็กก่อนวัยเรียน หมายถึง เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียนกรุงเทพมหานคร  
พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ 
ประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ตามคู่มือเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย Developmental Surveillance 
and Promotion Manual (DSPM) ฉบับสรุปสาระสำคัญจาก DSPM 
ฉบับสมบูรณ์ 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 95 
 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร  
(งบประมาณ 450,900.-บาท) 
(สสส.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม 

  วิธีคำนวณ 
เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ ประเมินและเฝ้าระวัง
โดยวิธีสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กและพบว่ามีพัฒนาการ

สมวัย  x 100  
เด็กที่ได้รับการตรวจประเมินทั้งหมด 
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ด้านท่ี 5 มหานครประชาธิปไตย 
มิติท่ี 5.1 การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เป้าประสงค์ท่ี 5.1.2.1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำบริการหรือกิจกรรมสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริมให้เครือข่ายประชาสังคม
มีส่วนร่วมในการวางแผน 
ตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบ
การทำงานของกรุงเทพมหานคร
อย่างต่อเนื่อง 
(ม.ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี 
พ.ศ.2565) 

ร้อยละของเครือข่ายประชาสังคม
กรุงเทพมหานครที่เข้ารับการอบรม
สัมมนามีความรู้ด้านสวสัดิการ
ชุมชนเพ่ิมขึ้น 
(ผลลัพธ์) 

นิยาม 
1. เครือข่ายประชาสังคม กรุงเทพมหานคร หมายถึง กรรมการชุมชนรุ่น
ใหม่และข้าราชการผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานกองทุนสวัสดิการชุมชนที่
เข้ารับการอบรมสัมมนา  
2. มีความรู้เพ่ิมขึ้น หมายถึง ผ่านการทดสอบด้วยแบบทดสอบความรู้
ก่อนและหลังการอบรม (Pre Test - Post Test)  
 
ค่าเป้าหมาย     
ร้อยละ 80  
 
วิธีการคำนวณ 
               จำนวนผู้เข้ารับการอบรมสัมมนามีความรู้เพ่ิมขึ้น x 100 
                            จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 
 

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน
สวัสดิการชุมชนสู่กรรมการ
ชุมชนรุ่นใหม่ 
(งบประมาณ 134,900.-บาท) 
(สพช.) 
(ชื่อเดิมตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.
2565 : โครงการผู้นำชุมชนคน
รุ่นใหม่ (NEW GEN) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่าย
ประชาสังคมมีส่วนร่วมในการ
จัดทำบริการหรือกิจกรรม
สาธารณะต่างๆ เช่น ห้องสมุด 
พิพิธภัณฑ์ ลาน กิจกรรมชุมชน 
โรงเรียนประชาธิปไตย ฯลฯ 
(ม.ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี 
พ.ศ.2565) 

มีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
เพ่ือให้เครือข่ายชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการวางแผน ตัดสินใจและ
ติดตามตรวจสอบการทำงานของ
กรุงเทพมหานคร 
(ผลผลิต) 

นิยาม 
ช่องทางในการติดต่อส่ือสาร หมายถึง ช่องทางกลุ่มเครือข่ายชุมชน
กรุงเทพมหานคร เช่น Facebook , Line , Website ฯลฯ ที่ให้เครือข่าย
ชุมชนของแต่ละสำนักงานเขตเข้ามีส่วนรว่มในการวางแผน ตัดสินใจ และ
ติดตามตรวจสอบการทำงาน 
เครือข่ายชุมชนท่ีเข้าร่วม หมายถึง ผู้แทนเครือข่ายชุมชนในแต่ละ
สำนักงานเขต 
 
ค่าเป้าหมาย      
1 ช่องทาง 
 
วิธีคำนวณ  
นับจำนวนช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 
 

โครงการปฐมนิเทศ
คณะกรรมการชุมชนและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
(งบประมาณ 3,488,000.-) 
(สพช.) 
(ชื่อเดิมตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.
2565 : โครงการแผนชุมชนสู่
คนปฏิบัติ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่าย
ประชาสังคมมีส่วนร่วมในการ
จัดทำบริการหรือกิจกรรม
สาธารณะต่างๆ เช่น ห้องสมุด 
พิพิธภัณฑ์ ลาน กิจกรรมชุมชน 
โรงเรียนประชาธิปไตย ฯลฯ 
(ม.ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี 
พ.ศ.2565) 

จำนวนกิจกรรมที่เครือข่ายชุมชน
ดำเนินการ 
(ผลผลิต) 

นิยาม 
กิจกรรมการพัฒนาชุมชนของเครือข่ายชุมชน หมายถึง กิจกรรม/
โครงการที่เครือข่ายการพัฒนาชุมชนดำเนินการ  
 
ค่าเป้าหมาย      
1 กิจกรรม/สำนักงานเขต 
 
วิธีคำนวณ  
นับจำนวนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนของเครือข่ายชุมชน 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการดำเนินการเก่ียวกับ
การพัฒนาชุมชนของเครือข่าย
ชุมชน 
(ไม่ใช้งบประมาณ)  
(สพช.) 
(ชื่อเดิมตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี  
พ.ศ.2565 : โครงการแผน
ชุมชนสู่คนปฏิบัติ) 
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ด้านท่ี 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 
มิติท่ี 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 
เป้าประสงค์ท่ี 6.1.1.2 ยกระดับ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เสริมสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษาในการเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(ม.ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี 
พ.ศ.2565) 

ร้อยละของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ 
ชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับ 
กรุงเทพมหานครและประสงค์ 
จะเข้าอบรมผ่านการฝึกอบรมและ 
สามารถนำความรู้ไปใช้ในการ 
ประกอบธุรกิจ 
(ผลลัพธ์) 

นิยาม 
 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความรู้และทักษะในการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์เล็กทรอ
นิกส์และการตลาดออนไลน์  รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความรู้และทักษะในการ
เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล  และพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์เพ่ือยกระดับสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม นับเป็นการเพ่ิม
โอกาสทางการค้าในระดับอาเซียนและก้าวไปสู่ความเป็นสากล 
 
ค่าเป้าหมาย     
ร้อยละ 90 

 
วิธีการคำนวณ 

จำนวนผู้ผ่านการอบรมฯที่สามารถนำความรู้ไปใช้ฯ  x 100                                      
จำนวนผู้ผ่านการอบรมฯ ทั้งหมด 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการสู่ Digital 
Marketing 
(งบประมาณ 569,800.-บาท) 
(สสช.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย
ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
(ม.ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี 
พ.ศ.2565) 

ร้อยละของผลิตภัณฑ์
กรุงเทพมหานคร (Bangkok 
Brand)  และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
ได้รับการพัฒนาคุณภาพผลผลิต
และการส่งเสริมการขาย 
(ผลผลิต) 

นิยาม 
 
1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผลิตภัณฑ์ชุมชนที ่
ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 
2. การส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีความเป็นสินค้า 
เชิงนวัตกรรม หมายถึง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของ 
ผลิตภัณฑ์ของกรุงเทพมหานคร ด้วยความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม 
โดยกรุงเทพมหานคร ตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
ค่าเป้าหมาย     
ร้อยละ 100 
 
วธิีการคำนวณ 

 
 
 
 

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
เพ่ือยกระดับสู่ผูผ้ลิตสินค้าเชิง
นวัตกรรม 
(งบประมาณ 301,600.-บาท) 
(สสช.) 

จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนชองกรุงเทพมหานครที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานฯ  x 100 
จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครทั้งหมด 
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เป้าประสงค์ท่ี 6.1.1.3 พัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานคร เพ่ือสินค้าเกษตรได้มาตรฐานปลอดภัย และเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้
สารเคมีในการผลิตตามแนวทาง
เกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ รวมทั้งส่งเสริมให้ทำ
การเกษตรที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพพ้ืนที่ ปริมาณน้ำและ
ความต้องการของตลาดในพ้ืนที่ 
(ม.ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี 
พ.ศ.2565 

ร้อยละของสินค้าเกษตร 
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการ
รับรองมาตรฐานปลอดภัยจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(ผลผลิต) 
(เจรจา 2) 
 

นิยาม  
 
สินค้าเกษตร หมายถึง ผลิตผลทางการเกษตร เช่น ข้าว พืชผัก ผลไม้ 
ฯลฯ ที่ผลิตโดยเกษตรกรกรุงเทพมหานคร  
ณ ปัจจบุันมีพ้ืนที่เกษตรกรรม 26 เขต ได้แก่ 
1) เขตบางขุนเทียน 2) เขตจอมทอง 3) เขตราษบูรณะ 4) เขตทุ่งครุ   5) 
เขตบางบอน 6) เขตบางแค 7) เขตภาษีเจริญ 8) เขตหนองแคม 9) เขต
ตลิ่งชัน 10) เขตทวีวัฒนา 11) เขตลาดกระบัง 12) เขตหนองจอก 13) เขต
คลองสามวา 14) เขตประเวศ 15) เขตมีนบุรี 16) เขตบางกะปิ 17) เขต
สะพานสูง 18) เขตคันนายาว 19) เขตบึงกุ่ม 20) เขตวงัทองหลาง 21) เขต
สวนหลวง 22) เขตสายไหม 23) เขตบางเขน 24) เขตลาดพร้าว 25) เขต
หลักสี่ 26) เขตดอนเมือง 
 

กิจกรรมการสร้างมาตรฐาน
สินค้า ด้านการเกษตรของ
กรุงเทพมหานคร  
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
(สสช.) 
(ชื่อเดิมตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.
2565 : โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการเกษตรของ
กรุงเทพมหานคร) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  สินค้าเกษตรท่ีเข้าร่วมโครงการ หมายถึง สินค้าเกษตรที่ เกษตรกร
ได้รับการเชิญชวนและเข้าร่วมรับการประเมินรับรองมาตรฐาน
ปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรุงเทพมหานคร  
โดยให้ สำนักพัฒนาสังคม กำหนดแนวทางและการดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเกษตรกร เข้าร่วมรับการประเมิน
รับรองมาตรฐาน ฯ ในช่องทางต่าง ๆ 
มาตรฐานปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมายถึง มาตรฐาน
ปลอดภัยการรับรองสินค้าเกษตรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ได้แก่ 

- มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี GAP (Good 
Agricultural Practice) คือ การผลิตในระดับฟาร์มของสินค้าเกษตร
สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติ  ทางการเกษตรที่ดี โดยได้รับการ
ตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยตรวจและหน่วยรับรองของสำนักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ให้การรับรอง เช่น GAP พืช มีข้อกำหนด 8 ประการ ดังนี้ 
1. น้ำ น้ำทีใ่ช้ในกระบวนการผลิตต้องมาจากเเหล่งที่ไม่มีสภาพแวดล้อมซ่ึง
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อผลผลิต  
2. พ้ืนที่ปลูก ไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมซ่ึงก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุ 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  หรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผลผลิต 
3. วัตถุอันตรายทางการเกษตร จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ในสถานที่เก็บที่
มิดชิดและใช้ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร4. การจัดการ
คุณภาพในกระบวนการเก็บเก่ียว มีแผนควบคุมการผลิต เพ่ือให้ได้ผลผลิต
คุณภาพโดยใช้หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
5. การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวผลผลิตทีมี่อายุเหมาะสม 
ผลผลิตมีคุณภาพตามความต้องการของตลาดและข้อตกลงของประเทศคู่ค้า 
6. การพักผลิตผล การขนย้ายในเเปลงปลูกและการเก็บรักษาผลผลิต 
มีการจัดการด้านสุขลักษณะเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนที่มีผลต่อความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค 
7. สุขลักษณะส่วนบุคคล ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้  ความเข้าใจใน
สุขลักษณะส่วนบุคคล เพ่ือสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกสุขลักษณะ 
8. การบันทึกข้อมูลและการตามสอบ มีการบันทึกข้อมูลการ
ปฏิบัติงานการใช้สารเคมี ข้อมูลผู้รับซ้ือและปริมาณผลผลิต เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการตามสอบ 
     - มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  คือ การให้การรับรอง แก่ผลผลิตจาก
ระบบเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงปฏิบัติตามข้อกำหนดการตรวจรับรอง 
ครอบคลุมต้ังแต่แหล่งที่มาของพันธุ์  ปัจจัยการผลิต วิธีการใช้ปัจจัย 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  การผลิต วิธีการดูแลรักษา วิธีการป้องกันการปนเปื้อ น 
สภาพแวดล้อม ตลอดจนวิธีการเก็บเก่ียวผลผลิตคัดแยก       

ทำความสะอาด เก็บรักษาผลิตผล การบรรจุขาย และการจัดการระหว่าง
ขนส่ง ซ่ึงได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เช่น มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ (ORGANIC) 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 
 
วิธีคำนวณ  
มาตรฐานปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 จำนวนสินค้าเกษตรที่ได้รับมาตรฐานฯ X 100 
              จำนวนสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทัง้หมด 

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
ตรวจสอบจาก 
1. โครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
2. สรุปรายการสินค้าเกษตรที่ เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมฯ ทั้งหมด และทีไ่ด้รับ
มาตรฐานปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  3. รายงานสรุปผลการสำรวจสินค้าเกษตรในเขตพ้ืนที่  
4. เอกสารหลักฐาน แนวทางและการดำเนินการประชาสัมพันธ์และเชิญชวน
เกษตรกร เข้าร่วมรับการประเมินรับรองมาตรฐาน ฯ ในช่องทางต่าง  ๆ
5. รายละเอียดและข้อมูลของมาตรฐานอ่ืน  ๆ(ถา้มี) 
 
** กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/สมบูรณ์  
จะถูกหักคะแนนรายการละ 1 คะแนน 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาสินค้าเกษตรให้มี
มูลค่าเพ่ิม 
(ม.ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี 
พ.ศ.2565) 

1. จำนวนสินค้าเกษตรที่สามารถ 
พัฒนาให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  
(ผลผลิต) 
 
 2.จำนวนช่องทางการตลาด 
ที่จำหน่ายสินค้าเกษตร 
(ผลผลิต) 

นิยาม 
ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตโดยเกษตรกร
กรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เช่น พืชผัก ผลไม้ข้าว ไม้
ดอก ไม้ประดับ ประมง (ปลา กุ้ง หอย ฯลฯ) ปศุสตัว์ (นม เนื้อ แพะ แกะ ฯลฯ) 
มาตรฐานปลอดภัยเป็นท่ียอมรับจากตลาด/ผู้บริโภค หมายถึง ได้รับการ
รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(GAP, Q) สำนักงานอาหารและยา (อย.) เป็นต้น และหน่วยงานภายในของ
กรุงเทพมหานครได้มีการวางจำหน่ายเป็นที่ยอมรับจากตลาดผู้บริโภคทั่วไป 
สินค้าเกษตร หมายถึง ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่เกษตรกรนำมาเข้าร่วม
โครงการ เช่น ผัก ผลไม้ ข้าว ปลา ไม้ดอกไม้ประดับ แปรรูปการเกษตร ฯลฯ 
มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น หมายถึง สามารถจำหน่ายได้ในราคาสูงกว่าเดิม เพ่ิม
มูลค่าโดยการทำ Packaging สวยงาม ได้ตรารับรองมาตรฐานเป็นต้น   
ค่าเป้าหมาย 
1. จำนวนสินค้าเกษตร 30 ผลิตภัณฑ์ทีเ่ข้าร่วมโครงการที่มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น                     
2. จำนวน 3 ช่องทาง    
วิธีคำนวณ 
1. นับจำนวนสินค้าเกษตรทีส่ามารถพัฒนาให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
2. นับจำนวนช่องทางการตลาดทีจ่ำหน่ายสินค้าเกษตร 

1. โครงการส่งเสริมความรู้
เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
(งบประมาณ 144,700.-บาท) 
(สสช.) 
2. โครงการตลาดสุขใจ  
(Bangkok Green Farm)   
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
(สสช.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริมแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
(ม.ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี 
พ.ศ.2565) 

จำนวนแหล่งผลิตสินค้าเกษตรให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
(ผลผลิต) 

นิยาม 
1.แหล่งผลิตสินค้าเกษตร หมายถึง แปลงผลิตสินค้าการเกษตรของ
เกษตรกร/ประชาชน ผู้ค้า ผู้ประกอบการ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่ผลิต
เพ่ือจำหน่ายผลผลิตนั้นไม่ว่าจะได้มากหรือน้อยก็ตาม ซ่ึงแปลงผลิตสินค้า
เกษตรหมายรวมถึงการเกษตรทุกด้าน เช่น ด้านพืช ปลูกผัก สมุนไพร ไม้
ดอกไม้ผล นาข้าว ไร่นาสวนผสม ฟาร์มเห็ด ด้านสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตวแ์พะ
แกะ ด้านประมง บ่อปลา นากุ้ง ปลาสวยงามเป็นต้น  
2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง สถานที่แหล่งผลิตสินค้าเกษตร 
ที่เปิดบริการรับนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ เพ่ือเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งผลิต    
ซ้ือผลผลิต หรือทำกิจกรรม การให้บริการต่างๆที่มีการจัดทำ/จำหน่าย    
ในแปลงผลิตนั้น ทำให้นักท่องเที่ยวมีความเพลิดเพลนิ ส่วนเกษตรกร/
ผูป้ระกอบการ เกิดการเพ่ิมมูลค่าให้แปลงผลิต/ฟาร์ม  มีรายได้จากการ  
ทำกิจกรรมหรือจำหน่ายสินค้าให้บริการแก่นักท่องเที่ยว  
3. สินค้าเกษตร หมายถึง ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่เกษตรกร
นำมาเข้าร่วมโครงการ เช่น ผัก ผลไม้ ข้าว ปลา ไม้ดอกไม้ประดับ แปรรูป
การเกษตร ฯลฯ 
ค่าเป้าหมาย 
- เพ่ิมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน 1 แหล่ง จากปี 2564 

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรของกรุงเทพมหานคร 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
(สสช.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  วิธีคำนวณ 
นับจำนวนแหล่งผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
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ด้านท่ี 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติท่ี 7.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ท่ี 7.3.1.1 มีระบบบริหารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือการให้บริการประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ/หรือ

ภาคเอกชน 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการ
ประชาชน 
(ม.ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี 
พ.ศ.2565) 

ร้อยละของจำนวนสื่อการเรียนรู้
แบบคลิปวีดีโอที่เผยแพร่ในระบบ
ออนไลน์เพ่ิมขึ้น 
(ผลผลิต) 

นิยาม 
ส่ือการเรียนรู้แบบคลิปวีดีโอ หมายถึง เนื้อหาวิชาที่จัดการเรียนการสอน
โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ผสมผสานร่วมกัน เช่น อินเตอร์เน็ต อุปกรณ์
สื่อสาร แพลตฟอร์มการเรียน เป็นต้น โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึง
แหล่งการเรียนรู้นี้ได้อย่างทั่วถึงและสะดวกรวดเร็ว 
การเผยแพร่ในระบบออนไลน์ หมายถึง การนำสื่อการเรียนรู้แบบคลิป
วีดีโอ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่าน Page Facebook : ฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร และเวบไซต์ของสำนักพัฒนาสังคม 
(www.bangkok.go.th/social) 
จำนวนสื่อการเรียนรู้แบบคลิปวีดีโอที่เผยแพร่ในระบบออนไลน์ของปี 
2564 มีจำนวน 564 คลิป 
 
  

กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อ
ออนไลน์ 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
(สสช.) 
(ชื่อเดิมตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.
2565 : โครงการพัฒนาระบบ
การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 
แห่ง  
 

http://www.bangkok.go.th/
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  ค่าเป้าหมาย 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  
 
วิธีคำนวณ 
     จำนวนส่ือการเรียนรู้แบบคลิปวีดีโอท่ีเผยแพร่ในระบบออนไลน์ ปี 2565 x 100 
         จำนวนส่ือการเรียนรู้แบบคลิปวีดีโอท่ีเผยแพร่ในระบบออนไลน์ ปี 2564 
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เป้าประสงค์ท่ี 7.3.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการบริหารงาน 
                              และตัดสินใจสำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติราชการตามกระบวนการ
ทำงานตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน 
(ม.ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี 
พ.ศ.2565) 

ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ
ฐานข้อมูลสถิตินักศึกษาที่เข้ารับ
การฝึกอบรมวิชาชีพของโรงเรียน  
ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง  
10 แห่ง 
(ผลผลิต) 

นิยาม 
ฐานข้อมูลสถิตินักศึกษา หมายถึง ข้อมูลสถิติผู้สมัครเรียน ผู้สำเร็จ
การศึกษา ผู้เรียนจบแล้วมีงานทำ ฯลฯ ในแต่ละภาคเรียนของโรงเรียนฝึก
อาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง 10 แห่ง 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 (มี 1 ฐานข้อมูล) 
 
วิธีคำนวณ 
จำนวนฐานข้อมูลสถิตินักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของโรงเรียน
ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง 10 แห่ง 
 
 
 
 

กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูล
สถิตินักศึกษาที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมวิชาชีพของโรงเรียนฝึก
อาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง 10 
แห่ง 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
(สสช.) 
(ชื่อเดิมตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.
2565 : โครงการระบบบริหาร
จัดการโรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร)  
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ตาราง ค แสดงตัวชี้วัดตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 

ด้านท่ี 3 มหานครสำหรับทุกคน 
มติิท่ี 3.1 การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก สวัสดิการ และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กด้อยโอกาส 
เป้าประสงค์ท่ี 3.1.2.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

การจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย
ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่
ต้องการความช่วยเหลือ 
(ม.ตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2561-2565) 

ร้อยละของคนเร่ร่อนไร้ที่พ่ึงในพ้ืนที่
สาธารณะของกรุงเทพมหานคร
ได้รับความช่วยเหลือ 
(ผลผลิต) 
 

นิยาม 
1. ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือคนเร่ร่อนไร้ที่พ่ึงในพ้ืนที่สาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร หมายถึง ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว คัดกรอง       
ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ส่งต่อ ติดตามตรวจสอบ ลงพ้ืนที่สำรวจ        
การเยี่ยมบ้านและช่วยเหลือคนเร่ร่อนไร้ที่พ่ึงในพ้ืนที่สาธารณะของ
กรุงเทพมหานครด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม และประสาน
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ 
มีความม่ันคงในการดำรงชีวิตสามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ     
2. ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง คนเร่ร่อนไร้ที่พ่ึง ผูท้ีไ่ม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลัก
แหล่ง ไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพและไม่อาจพ่ึงพาบุคคล
อ่ืนได้ในพ้ืนที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร ทัง้ที่มีภูมิลำเนาใน
กรุงเทพมหานครทั้งทีมี่ภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด   

1. โครงการศูนย์ประสานงาน
และช่วยเหลือคนเร่ร่อนไร้ที่พ่ึง
ในพ้ืนที่สาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร 
(งบประมาณ 2,700,000.- 
บาท) 
(สสส.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 
 
วิธีคำนวณ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

จำนวนของคนเร่ร่อนไร้ที่พ่ึงที่ได้รับเรื่องราว คัดกรอง ให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือฯ x 100 
                             จำนวนของคนเร่ร่อนไร้ที่พ่ึงทั้งหมด 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

จัดสรเบี้ยยังชีพสำหรับคนพิการ
ทีต้่องการความช่วยเหลือ 
(ม.ตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2561-2565) 

จำนวนคนพิการที่ต้องการทำงาน
และได้รับการจ้างงานจากหน่วยงาน
ระดับสำนักและสำนักงานเขต 
(ผลผลิต) 
 

นิยาม 
     คนพิการ หมายถึง บุคคลซ่ึงมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่อง
ทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ 
พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใด ประกอบกับ  
มีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความจำเป็นพิเศษ  ที่จะต้องได้รับความ
ช่วยเหลือด้านใด ด้านหนึ่ง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป 
 
ค่าเป้าหมาย 
6 คน/หน่วยงาน 
 
วิธีคำนวณ 
คนพิการที่ได้รับการจ้างงานภายในหน่วยงาน 
สํานักพัฒนาสังคม และสำนักงานเขต 50 เขต x คนพิการ 6 คน 
 

1. โครงการจ้างงานคนพิการ
เพ่ือปฏิบัติงานในสำนักพัฒนา
สังคมและสำนักงานเขต 50 
เขต 
(งบประมาณ 24,097,500.- 
บาท) 
(สสส.) 
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ด้านท่ี 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 
มติิท่ี 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุน 
เป้าประสงค์ท่ี 6.1.1.2 ยกระดับ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับ 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย
ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
(ม.ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี 
พ.ศ.2565) 

การจัดกิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
1) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรม
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมขึ้น 
(ผลผลิต) 
2) ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพ่ิมขึ้น 
(ผลผลิต) 

นิยาม 
1. ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมายถึง ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok 
Brand) 
2. ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หมายถึง ยอดรวมของการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในงาน / กิจกรรมที่สำนักพัฒนาสังคมดำเนินการหรือ
สนับสนุน 
ค่าเป้าหมาย 
- ไม่น้อยกว่า 7 ครั้ง 
- เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2564 
วิธีคำนวณ 
       ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุชนปีงบประมาณปัจจุบัน x 100 
          ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

1. โครงการจัดงานมหกรรม
ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร 
(Bangkok Brand) 2022 
(งบประมาณ 6,000,000.- 
บาท) 
(สสช.) 
2. โครงการจัดงานตลาดชุมชน
กรุงเทพมหานคร 
(งบประมาณ 4,200,000.- 
บาท) 
(สสช.) 
3. กิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์
กรุงเทพมหานคร  
(ไม่ใช้งบประมาณ) (สสช.) 
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เป้าประสงค์ท่ี 6.1.1.3 พัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานคร เพ่ือสินค้าเกษตรได้มาตรฐานปลอดภัย และเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริมใหเ้กษตรกรลดการใช้
สารเคมีในการผลิตตามแนวทาง
เกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ รวมทัง้ส่งเสริมให้ทำ
การเกษตรที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพพ้ืนที ่ปริมาณน้ำและ
ความต้องการของตลาดในพ้ืนที่ 
(ม.ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี 
พ.ศ.2565) 

ร้อยละของเกษตรกร/
ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับสินค้า
เกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และ
สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ 
(ผลลัพธ์) 

นิยาม 
 
1. เกษตรกร/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร หมายถึง เกษตรกร/
ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร กลุ่มเป้าหมายที่สำนักพัฒนาสังคม คัดเลือก
ให้เข้ารับการอบรมโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
เทคโนโลยี/เครื่องมือทางการผลิต การบริหารจัดการ ฯลฯ โดยคาดหวังให้
เป็นแกนหลักในการนำความรู้ที่ได้รับการฝึกปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
การเกษตร 
2. มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี/เครื่องมือทางการผลิต การบริหาร
จัดการ ฯลฯ หมายถึง เกษตรกร/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรที่ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยี/เครื่องมือทางการผลิต การ
บริหารจัดการ ฯลฯ จากการจัดฝึกอบรมการจัดศึกษาดูงาน และการให้
คำปรึกษาแนะนำโดยสำนักพัฒนาสังคมและผ่านเกณฑ์การประเมินผล
ด้านความรู้ความเข้าใจตามที่สำนักพัฒนาสังคมกำหนด 
 
 

1.โครงการส่งเสริมความรู้
เทคโนโลยีด้านการเกษตร  
(งบประมาณ 144,700.- บาท) 
(สสช.) 
2. โครงการจัดงานคลินิกเกษตร
เคลื่อนทีใ่นกรุงเทพมหานคร 
(งบประมาณ 128,000.- บาท) 
(สสช.) 
3. โครงการส่งเสริมการทำ
เกษตรทฤษฎีใหม่ 
(งบประมาณ 80,000.- บาท) 
(สสช. 
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จำนวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการที่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ X 100 
จำนวนเกษตรกรผู้ประกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  เกณฑ์การประเมินผลด้านความรู้ ความเข้าใจ แบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ 
1. การทดสอบความรู้ : การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และการ
ทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
2.การนำความรู้ไปปฏิบัติได้ ประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม 
ประมาณ 3-6 เดือน โดยนักวิชาการเกษตรของสำนักพัฒนาสังคมลง
พ้ืนที่/แปลงเกษตร เพ่ือติดตามว่าเกษตรกร/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรที่
เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับการอบรมไปปฏิบัติได้จริง
หรือไม่ 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 
 
วิธีคำนวณ 
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ตาราง ง แสดงตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจตามองค์ประกอบท่ี 4 และ 5 

องค์ประกอบท่ี 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล 
และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพ่ือนำไปสู่ระบบราชการ 4.0 

 

ตัวชี้วัด นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ 
การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ตามที่ สกก.กำหนด โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบสถานะการขอรับ
สวัสดิการและการสงเคราะห์ 
(กน. / สสส.) 
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องค์ประกอบท่ี 5 ศักยภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 

ตัวชี้วัด นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ 

5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวม 

ตามที่ สงม.กำหนด การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักพัฒนา
สังคม 
(สก.) 
 

5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ
ฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของ
หน่วยงาน (One Platform) 
 

ตามที่ สยป.กำหนด การพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการ
ภารกิจของหน่วยงาน (One Platform) 
(กน.) 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565  
และภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
ชื่อตัวชี้วัดที ่1 ร้อยละของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราของกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี 
ชื่อโครงการที ่1 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา (บ้านบางแค 2) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  

เน้ืองาน คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
รายขั้นตอน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1. พิจารณาให้ความช่วยเหลือผูสู้งอายุที่ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อน 

45 45 
       

 
    

2. จดัสวัสดิการสังคมผ่านโครงการสถานสงเคราะห์
คนชราบ้านบางแค 2 

45 45 
        

 
   

3. ประเมินคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้สูงอาย ุ 10 10             

รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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ชือ่ตัวชีว้ัดที่ 2 ร้อยละของสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ชื่อโครงการที ่2 โครงการสร้างมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  

เน้ืองาน คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
รายขั้นตอน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1. กำหนดหลักสูตรการอบรม 10 10             

2. ประชาสัมพันธ์/รับสมัครผู้เข้าอบรม 20 30             

3. ประสานวิทยากร 20 50             

4. จัดอบรม 40 90             

5. ติดตามสรุปประเมินผล 10 100             

รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่  3 ร้อยละความสำเร็จของฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมาย 
ชือ่โครงการที ่  3 กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  

เน้ืองาน คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
รายขั้นตอน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1. จดัทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 35 35             

2. รวบรวมและประมวลผลข้อมูล 50 50             

3. จัดทำฐานข้อมูล 15 15             

รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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ชื่อตัวชี้วดัที่  4 ร้อยละของแรงงานนอกระบบในฐานข้อมูลเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและแหล่งเงินทุน 
        ชื่อโครงการที ่ 4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบรับทราบ/เข้าถึงข้อมูลสวัสดิการทางสังคม แหล่งเงินทุนและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายต่างๆ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  

เน้ืองาน คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

รายขั้นตอน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1. จัดทำแผนการดำเนินงาน  20 20             

2. สำนักงานเขตสำรวจกลุ่มร้านเสริมสวยฯ 30 50             

3. ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 20 70             

4. ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย 20 90             

5. รวบรวมข้อมูลประเมินผล 10 100             

รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที ่  5 ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย 
ชื่อโครงการที ่5 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  

เน้ืองาน คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
รายขั้นตอน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1. วางแผนการจัดประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการ 20 20                         

2. ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 20 40             

3. ดำเนินการจัดประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการ 20 60             

4. ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 40 100             

รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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ชื่อตัวชีว้ัดที่  6 ร้อยละของเครือข่ายประชาสังคมกรุงเทพมหานครที่เข้ารับการอบรมสัมมนามีความรู้ ด้านสวัสดิการชุมชนเพ่ิมขึ้น 
ชื่อโครงการที ่6 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสวัสดิการชุมชนสู่กรรมการชุมชนรุ่นใหม่ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  

เน้ืองาน คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
รายขั้นตอน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1. จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงานพร้อม 
ขออนุมัติโครงการ 

10 10             

2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ
ดำเนินงาน 

10 20             

3. ประสานกลุ่มเป้าหมายในการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน 20 40             

4. จัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ประกอบการ
ดำเนินงาน 

20 60             

5. ดำเนินการจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานตามที่
กำหนด 

30 90             

6. ติดตามประเมินผล 10 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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ชื่อตัวชีว้ัดที่  7 มีช่องทางในการติดต่อสือ่สารเพ่ือให้เครือข่ายชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจและติดตามตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร 
ชื่อโครงการที ่7 โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  

เน้ืองาน คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
รายขั้นตอน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1. จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงานพร้อม 
ขออนุมัติโครงการ 

10 10             

2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ
ดำเนินงาน 

10 20             

3. ประสานกลุ่มเป้าหมายในการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน 10 40             

4. จัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ประกอบการ
ดำเนินงาน 

10 60             

5. ดำเนินการจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานตามที่
กำหนด 

40 80             

6. ติดตามประเมินผล 20 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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ชื่อตัวชีว้ัดที่  8 จำนวนกิจกรรมที่เครือข่ายชุมชนดำเนินการ 
ชื่อโครงการที ่8 กิจกรรมการดำเนินการเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนของเครือข่ายชุมชน 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  

เน้ืองาน คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
รายขั้นตอน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1. เตรียมแผนการดำเนินการจัดกิจกรรม 20 20             

2. ประสานสำนักงานเขตดำเนินกิจกรรม 10 10             

3. สำนักงานเขตจัดกิจกรรม 30 30             

4. ส่งข้อมูลการจัดกิจกรรม 20 20             

5. ติดตามประเมินผล 20 20             

รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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ชื่อตัวชีวั้ดที่  9 ร้อยละของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนทีข่ึ้นทะเบียนกับกรุงเทพมหานครและประสงค์จะเข้ารับการอบรมผ่านการฝึกอบรมและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ 

ชื่อโครงการที ่9  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ Digital Marketing 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  

เน้ืองาน คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
รายขั้นตอน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1. จัดทำแบบสำรวจรายวิชาเพ่ือบรรจุลงในหลักสูตร
ฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้ารว่มโครงการ 10 10 

 
                 

2. จัดทำและขออนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาสังคม 10 20             

3. ประสานงานด้านวิทยากรและสถานที่ฝึกอบรม 15 35             

4. ขออนุมัติเงินประจำงวด 15 50             

5. ขออนุมัติบุคคลภายนอก 15 65             

6. ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการ 30 95             

7. ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานเสนอต่อ
ผู้บริหาร 5 100     

 
             

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่  10 ร้อยละของผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการส่งเสริมการขาย 
ชื่อโครงการที ่10 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือยกระดับสู่ผู้ผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  

เน้ืองาน คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
รายขั้นตอน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1.ศึกษารายละเอียดข้อมูลปัญหาและความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย  เพ่ือนำมาประกอบกับการวางแผน 

10 10  
           

2.สำรวจข้อมูลความต้องการอบรมเบื้องต้น  เพ่ือ
นำมาใช้ประกอบการบรรจุหัวข้อลงหลักสูตรการอบรม 

20 30  
           

3.ประชุมชี้แจงคณะทำงานเพ่ือร่วมกำหนดกิจกรรม 

วัน เวลา สถานที่ดำเนินการ 

10 40 

 

 

          
4.ประสานงานกับหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง ตลอดจน
วิทยากรเพ่ือดำเนินโครงการฯ 

10 50  
           

5.จัดทำโครงการฯ และขออนุมัติโครงการฯ 10 60             
6.ขออนุมัติเงินประจำงวด 10 70             

7.ประชาสัมพันธ์โครงการฯและรับสมัครจัดเตรียม
กลุ่มเป้าหมาย 

10 80  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  

เน้ืองาน คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

รายขั้นตอน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
(ร้อยละ) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8.ดำเนินโครงการฯ ตามที่กำหนดไว้ 10 90             
9.ติดตามและประเมินผลโครงการฯ 10 100             

รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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ชื่อตัวชี้วดัที่  11  จำนวนสินค้าเกษตรที่สามารถพัฒนาให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
ชือ่โครงการที ่11 โครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  

เน้ืองาน คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
รายขั้นตอน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1. กำหนดหลักสูตรการอบรม 10 10             

2. ประชาสัมพันธ์/รับสมัครผู้เข้าอบรม 20 30             

3. ประสานวิทยากร 20 50             

4. จัดอบรม 40 90             

5. ติดตามสรุปประเมินผล 10 100             

รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่  12  จำนวนช่องทางการตลาดที่จำหน่ายสินค้าเกษตร 
ชื่อโครงการที ่12 โครงการตลาดสุขใจ (Bangkok Green Farm) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  

เน้ืองาน คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
รายขั้นตอน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1.ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 20 20             

2.ติดต่อสถานที่ดำเนินกิจกรรม 30 50             

3.ดำเนินงานตามกิจกรรม  30 80             

4. สรุปประเมินผล 10 90             

รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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ชือ่ตัวชี้วัดที่  13  จำนวนแหล่งผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ชือ่โครงการที ่13 โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงเกษตรของกรุงเทพมหานคร 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  

เน้ืองาน คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
รายขั้นตอน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1.ประสานหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 20 20             

2.ติดต่อสถานที่ดำเนินกิจกรรม 30 50             

3.ดำเนินงานตามกิจกรรม  30 80             

4. สรุปประเมินผล 10 90             

รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่  14  ร้อยละของจำนวนสื่อการเรียนรู้แบบคลิปวีดีโอที่เผยแพร่ในระบบออนไลน์เพ่ิมขึ้น 
ชือ่โครงการที ่14 กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  

เน้ืองาน คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
รายขั้นตอน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 20 30                        

2. ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 20 20             

3. ดำเนินการ 30 50             

4. รายงานสรุปผลการกิจกรรม 10 100             

รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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ชือ่ตัวชี้วดัที่  15  ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลสถิตินักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง 10 แห่ง 
ชือ่โครงการที ่15 กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลสถิตินักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง 10 แห่ง 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  

เน้ืองาน คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
รายขั้นตอน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 20 30                         

2. ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 20 20             

3. ดำเนินการ 30 30             
4. รวบรวมข้อมูลประเมิน 20 20             

5. รายงานสรุปผลการกิจกรรม 10 100             

รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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ชือ่ตัวชี้วัดที่  16  ร้อยละของคนเร่ร่อนไร้ที่พ่ึงในพ้ืนที่สาธารณะของกรุงเทพมหานครได้รับความช่วยเหลือ 
ชือ่โครงการที ่16 โครงการศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือคนเร่ร่อนไร้ที่พ่ึงในพ้ืนที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  

เน้ืองาน คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
รายขั้นตอน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 20 30                         

2. ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 20 20             

3. ดำเนินการ 30 30             
4. รวบรวมข้อมูลประเมิน 20 20             

5. รายงานสรุปผลการกิจกรรม 10 100             

รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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ชือ่ตัวชี้วัดที ่  17  จำนวนบ้านพักผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น 1 แห่ง 
ชือ่โครงการที ่17 โครงการบริหารจัดการบ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  

เน้ืองาน คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
รายขั้นตอน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1. จัดทำรายละเอียดโครงการฯ 20 30                         

2. เสนอขออนุมัติโครงการฯ และอนุมัติ
งบประมาณ 

20 20 
   

 
        

3. ดำเนินการ 40 40             
4. ประเมินผลโครงการ 20 20             

รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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ชือ่ตัวชี้วัดที่  18  จำนวนคนพิการที่ต้องการทำงานและได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานระดับสำนักและสำนักงานเขต 
ชือ่โครงการที ่18 โครงการจ้างงานคนพิการเพ่ือปฏิบัติงานในสำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานเขต 50 เขต 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  

เน้ืองาน คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
รายขั้นตอน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

จ้างคนพิการเพ่ือปฏิบัติงานในสำนักพัฒนาสังคม
และสำนักงานเขต 50 เขต ตามโครงการฯ      

100 100 
                        

     - ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                    

     - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม               

รวม 1 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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ชือ่ตัวชี้วัดที่  19  ร้อยละของผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด 
ชือ่โครงการที ่19 โครงการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ เพ่ือช่วยเหลือเยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  

เน้ืองาน คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
รายขั้นตอน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 20 20                         

2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน 10 10             

3. จัดประชุมหรือกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
ตามโครงการ 

20 20 
     

 
      

4. ดำเนินงานโครงการ 30 30             

5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 10 10             

6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร 

10 10 
           

 

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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ชือ่ตัวชี้วดัที่  20 การจัดกิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
                    - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมขึ้น 
                    - ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมขึ้น 
ชือ่โครงการที ่20 โครงการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2022 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  

เน้ืองาน คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
รายขั้นตอน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1. จัดทำโครงการ/จัดทำแผนการดำเนินงาน 5 5                   

2. จัดทำรายละเอียดโครงการ (TOR) 10 15             

3. ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง 15 30             

4. ขออนุมัติเงินประจำงวดพรัอมทำสัญญา 10 40             

5. ดำเนินการตามโครงการ 30 70             

6. ส่งมอบงาน/ประเมินผลการดำเนินงาน 25 95             

7. รายงานผลการดำเนินงาน 5 100                   

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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ชือ่ตัวชีว้ัดที่  20 การจัดกิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
                    - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมขึ้น 
                    - ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมขึ้น 
ชือ่โครงการที ่21 โครงการจัดงานตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  

เน้ืองาน คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
รายขั้นตอน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1. จัดทำโครงการ / จัดทำแผนการดำเนินงาน 10 10             

2. จัดทำรายละเอียดโครงการ TOR  20 30             

3. ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง 10 40             

4. ขออนุมัติเงินประจำงวดพร้อมทำสัญญา 10 50             

5. ดำเนินการตามโครงการ 20 70             

6. ส่งมอบงาน / ประเมินผลการดำเนินงาน 20 90             
7. รายงานผลการดำเนินงาน 10 100             

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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ชือ่ตัวชี้วัดที่  20 การจัดกิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
                    - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมขึ้น 
                    - ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมขึ้น 
ชือ่โครงการที ่22 กิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  

เน้ืองาน คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
รายขั้นตอน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1. เสนอขออนุมัติโครงการฯ 20 20                         

2. วางแผนการดำเนินงาน 20 40             

3. ดำเนินการตามโครงการ 40 80                         

4. ติดตามประเมินผลและรายงานผลของโครงการฯ 20 100             

รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100             

 
 
 
 
 



 

114 
 

ชือ่ตัวชีว้ัดที ่  21 ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ 
ชือ่โครงการที ่23 โครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  

เน้ืองาน คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
รายขั้นตอน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1. กำหนดหลักสูตรการอบรม 10 10             

2. ประชาสัมพันธ์/รับสมัครผู้เข้าอบรม 20 30             

3. ประสานวิทยากร 20 50             

4. จัดอบรม 40 90             

5. ติดตามสรุปประเมินผล 10 100             

รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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ชือ่ตัวชี้วัดที ่  21 ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ 
ชือ่โครงการที ่24 โครงการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  

เน้ืองาน คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
รายขั้นตอน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1. ขออนุมัติโครงการ  20 20             

2. ขออนุมัติเงินงวด 20 40             

3. ขออนุมัติเงินจัดงาน 20 60             

4. ขอยืมเงินทดรอง 20 80             

5. จัดงาน 10 90             

6. ติดตาม/ประเมินผล 5 95             

7. รายงานผล 5 100             

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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ชือ่ตัวชี้วดัที่  21 ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ 
ชือ่โครงการที ่25 โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฏีใหม่ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  

เน้ืองาน คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
รายขั้นตอน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1. สำรวจสถานที่จัดนิทรรศการฯ และวางแผน
กำหนดรูปแบบการจัดนิทรรศการฯ 

10 10             

2. ดำเนินการจัดซ้ือวัสดุในการจัดนิทรรศการ 40 50             

3. จัดนิทรรศการ 40 90             

4. ประเมินผลโครงการ 10 100             

รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100             

 
 


