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ค าน า 
 

ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีภารกิจที่มีความส าคัญต่อการก าหนดทิศทางในการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม      
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสริมสร้างดุลยภาพ      
ในการพัฒนาทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองด้วยการจัดท าแผน   
ระยะยาวเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครในอนาคต ระยะ ๒๐ ปี ตลอดจนการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารราชการของกรุงเทพมหานครโดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเพ่ิมทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานคร  นอกจากนั้น ยังสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 77 หน่วยงาน จัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจ าปีภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบาย
ประเทศไทย 4.0  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานครและแผน
เฉพาะด้านต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ อันเป็นการเชื่อมโยงให้การบริหารและการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร
อยู่ในระบบเดียวกันเพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพในการด าเนินภารกิจขององค์กร “กรุงเทพมหานคร” 

  ดังนั้น การปฏิบัติราชการของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61            
ด้านแผนจะมุ่งเน้นในเรื่องดังที่กล่าวไว้ข้างต้นโดยมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนแก่บุคลากรของ
กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง  ส่วนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เพ่ิมทักษะให้กับบุคลากรของกรุงเทพมหานครเพ่ือให้การบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร และการให้บริการ
ประชาชนมีประสิทธิภาพตลอดจนพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือรองรับการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บนพื้นฐานของการเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนและมุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชียในปี 2575 
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สารบัญ 
            หน้า 

ค าน า 

สารบัญ 

ส่วนที่ 1 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์        4  
 วิสัยทัศน์         12  
 พันธกิจ          12 
 เป้าหมาย         12 
 ผลการด าเนินงานหลัก         14 

             มาตรการและโครงการ/กิจกรรม 

 ส่วนที่ 1 การบริการสาธารณะ       19 
 ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ       20 
 สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ      30 

ส่วนที่ 2 การน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

           แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 

           มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
 ตาราง ก แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์     36 
 ตาราง ข แสดงภารกิจงานประจ า      60 
 ตาราง ค แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผล  65 

การปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
 มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

 ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจในมิติท่ี 2   73 
มิติที่ 3 ด้านคุณภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจในมิติท่ี 3   74 
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร 

 ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจในมิติท่ี 4   75 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม      76  
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สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 
ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 

ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย การจัดท า      

และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน รวมทั้งการแปลงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ไปสู่   
การปฏิบัติ การประสานแผนปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผล และเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ      
การให้บริการและพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของกรุงเทพมหานคร มีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรหลักด้านการบริหาร
จัดการแผนและเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชี้น าและผลักดนันโยบายและแผนสู่การปฏิบัต ิมีพันธกิจส าคัญคือการบริหาร
แผนของกรุงเทพมหานคร และการบริหารจัดการ ให้บริการและพัฒนาเทคโนโลยีของกรุงเทพมหานคร แบ่งสว่นราชการ
ภายในเป็น ๑๐ สว่นราชการ ประกอบด้วย ส านักงานเลขานุการ กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ กองยุทธศาสตร์-
เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภค-
พ้ืนฐาน กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร ์ กองควบคุมระบบ-
คอมพิวเตอร์ กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ และกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีอัตราก าลัง ๒๘0 ต าแหน่ง               
มีบุคลากรครองต าแหน่งในปัจจุบันจ านวน 254 คน (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕60) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ          
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 404.641 ล้านบาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 691.229 ล้านบาท 

สถานการณ์ด้านการบริหารแผน ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2556 - 2575) แบ่งชว่งการด าเนินการเป็น 4 ช่วงๆ ละ 5 ปี ไดด้ าเนินการมาแล้วในช่วงระยะที่ 1                 
(พ.ศ.2556 - 2560) โดยถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี เพื่อให้หน่วยงาน
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีใช้เป็นกรอบการด าเนินการ แตพ่บว่ายุทธศาสตร์บางด้าน หน่วยงานยังไม่มี              
การแปลงไปสู่การปฏิบัติ และยังไม่สามารถติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลได้ตามที่ก าหนดก าหนด        
ข้อมูลพ้ืนฐานเมืองที่จะใช้ในการรายงานความก้าวหน้ายังขาดเจ้าภาพในการจัดเก็บและท ารายงานประจ าปี 
ประกอบกับสถานการณ์โลก ประเทศไทย และกรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และการเมือง  สถานการณ์โลก เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 (17 เป้าหมาย) สถานการณ์ประเทศไทย 
เช่น การมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ข้อเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงและปัญหาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวเนื่อง และกฎหมายใหม่ ๆ ฯลฯ ส าหรับสถานการณ์กรุงเทพมหานคร 
ปัญหาหลายเรื่องยังมีอยู่ที่ต้องแก้ไข หลายเรื่องต้องปรับตัวรองรับ เช่น ด้านเทคโนโลยี และนโยบายผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครชุดปัจจุบัน กรุงเทพมหานครได้ก้าวเข้าสู่การด าเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครช่วงระยะที่ 2 
(พ.ศ.2561  - 2564) จ าเป็นต้องศึกษาสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือทบทวนตัวชี้วัดเมือง และเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจแกบุ่คลากรหน่วยงานในการวางแผน แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 2 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี และติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ซึ่งการจะขับเคลื่อนภารกิจงานแผนระดับกรุงเทพมหานครให้เป็นไป      
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อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในขององค์กร ทั้งพัฒนาองค์ความรู้บุคลากร       
ด้านแผน ด้านสนับสนุน พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังและทรัพยากรอ่ืนด้วย 

 
 

สถานการณ์ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้แปลง
วิสัยทัศน์ "มหานครแห่งเอเชีย" ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) มาสู่การ
ปฏิบัติ เพื่อมุ ่งสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานครสู ่การเป็นเมืองชั้นน าทางเศรษฐกิจ ภาคบริการ ความ
ปลอดภัย ความสวยงาม สะดวกสบาย น่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั ้งนี ้จะปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นหัวใจหลักและเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ไปสู่เป้าหมาย
เชิงวิสัยทัศน์ดังกล่าว ประกอบกับประเทศไทยอยู ่ระหว่างการปฏิรูปสู ่การเป็นประเทศที่ขับเคลื ่อนด้วย
นวัตกรรม ในการนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการปฏิรูปประเทศไทยสู่ DIGITAL THAILAND คือ การที่
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ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์และทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามกรอบนโยบายของรัฐบาล โดยก าหนดทิศทางการพัฒนาและเป้าหมายใน 4 ระยะ 
ดังนี้ 

  

ทั้งนี้การขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมในระยะเร่งด่วน (ระยะที่ 1 : 1 ปี 6 เดือน) มุ่งเน้นการวางรากฐานด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล และสร้างรากฐานการพัฒนาดิจิทัล ตั้งแต่การพัฒนาความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน          
การปฏิรูปการด าเนินการภาครัฐ และการพัฒนาทุนมนุษย์ รวมถึงการวางรากฐานด้านกฎ กติกา มาตรฐานด้านดิจิทัล 
เพ่ือรองรับการเชื่อมต่อโดยตรงกับศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

เพ่ือตอบสนองการพัฒนาตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และวางรากฐานสู่การเป็นมหานคร
แห่งเอเชีย ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) กรุงเทพมหานครต้องปฏิรูปกระบวน
ทัศน์การท างานและการให้บริการของกรุงเทพมหานครด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพ่ือให้เกิด
ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพ่ือ
ยกระดับการให้บริการประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาทุนมนุษย์ของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี
สารสนเทศและมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลในฐานะหน่วยงานกลางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรุงเทพมหานคร  มีพันธกิจทั้งในด้านการบริหารจัดการและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน และให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานอ่ืนและ/หรือให้บริการ
ประชาชน จึงก าหนดแนวทางการด าเนินงาน การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมุ่งสร้างความเข้มแข็งของ
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โครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความพร้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบ และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ส าหรับสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในแต่ละมิติของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และตอบสนองนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการ
เตรียมความพร้อมด้านทุนมนุษย์ของกรุงเทพมหานคร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละหน่วยงาน 

 

สรุปผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 
 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลด าเนินงานภายใต้ภารกิจหลักในการผลักดันแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 มีการก ากับ 
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงานให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
ไดก้ าหนดตัวชี้วัดไว้ 39 ตัวชี้วัด และมีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัดรวม 49 โครงการ/กิจกรรม โดยเป็น
ตัวชี้วัดในมิติท่ี 1 จ านวน 28 ตัวชี้วัด แยกเป็นตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 12 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดงานประจ า        
16 ตัวชี้วัด  สามารถด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้สูงกว่าเป้าหมาย 17 ตัวชี้วัด  และมีผลด าเนินงาน     
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คิดเป็นค่าคะแนน 4.762 จากคะแนนเต็ม 5 มีโครงการ/กิจกรรมส าคัญ ดังนี้  
 ภารกิจด้านการบริหารจัดการแผน 

1. การจัดท าแผนบูรณาการที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี โดยจัดท าแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565)  และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 
2561 แล้วเสร็จ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 77 หน่วยงาน 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี โดยจัดท ารายงานผล
การด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ รายงานผลการด าเนินงานตาม
ปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2558 และร่างรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2559 

3. การติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 10 มาตรการเร่งด่วน และผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้ง ๖ มหานคร เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ 
 4. การศึกษาวิจัยเพ่ือใช้ข้อมูลและข้อเสนอแนะประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ และการประเมินผล            
จ านวน 6 เรื่อง ได้แก่  
               4.1 การศึกษาวิจัยรูปแบบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขของเอเชียการศึกษาวิจัยรูปแบบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกรุงเทพมหานครเป็น
ศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของเอเชีย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
     4.2 การศึกษาวิจัยการประเมินผลระบบจัดการพลังงานอาคาร (BEMS) ของกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๙ 
     4.3 การศึกษาเรื่องการจัดการมูลฝอยจากการก่อสร้างและรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเชิงพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร  
     4.4 การวิจัยเรื่องการวิเคราะห์โครงข่ายสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน : กรณีศึกษาการเชื่อมต่อระหว่าง
โครงข่ายถนนสายหลัก ถนนสายรอง และระบบขนส่งมวลชนทางรางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
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     4.5 การวิจัยเรื่องการจัดการแหล่งท่องเที่ยวกับการสร้างรายได้ของชุมชน : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ  
     4.6 การศึกษาเรื่องแนวทางการจัดค่ายสร้างสรรค์ เพ่ือเตรียมความพร้อมเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน  
ทั้งนี้ งานศึกษาวิจัยข้างต้นด าเนินการโดยบุคลากรของหน่วยงาน ไม่ได้ใช้งบประมาณ เป็นการพัฒนาทักษะการ
ศึกษาวิจัยของเจ้าหน้าที่ ซึ่งรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะได้น าเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานครและเวียน
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประโยชน์ในการน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงโครงการและกิจกรรม รวมทั้งเป็น
แนวทางในการปรับปรุงงานในยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 การบริหารจัดการ การให้บริการและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับให้บริการประชาชน ดังนี้ 
                5.1 ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน กทม.ให้สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐของส านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)  

    5.2 การจัดท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเพ่ือประชาคมเมืองโดยพัฒนาโปรแกรม 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเพ่ือประชาคมเมืองจัดท าเอกสารคู่มือการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
กรุงเทพมหานครเพ่ือประชาคมเมือง และเผยแพร่ระบบที่พัฒนาขึ้นบนอินเทอร์เน็ตสามารถเรียกผ่าน Web Brower 
ที่ http:\\cmc.bangkok.go.th/bmago 

6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานระดับกรุงเทพมหานคร 
โดยปฏิบัติงานสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรุงเทพมหานคร เพ่ือ
พิจารณาก าหนดกรอบ แนวทาง และความเหมาะสมในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่างๆ
ของกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานเขตเพ่ือบริการประชาชน โดยให้บริการในการแก้ไข
ปัญหาการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่ส านักและส านักงานเขตแจ้งปัญหาและการให้บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    7.1 ปรับปรุงโครงข่ายสื่อสารข้อมูลหลัก (Backbone Network) โดยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์กระจาย

สัญญาณหลัก (Core switch) ของทุกหน่วยงานท าให้สามารถเพ่ิมความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลจาก 1 Gbps เป็น 10 
Gbps ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศโดยรวม 

    7.2 จัดท าระบบรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ของหนว่ยงานกรุงเทพมหานคร โดยติดตัง้อุปกรณ ์Web 
Application Firewall ซึ่งสามารถป้องกันการถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    7.๓ ให้บริการสนับสนุนการจัดท าเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานครโดย
ระบบ Content Management System (CMS) ทั้งการอบรมในห้องเรียนและนอกสถานที่ (On-site) รวมทั้ง             
ให้ค าปรึกษาแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้กิจกรรมนี้ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) 
ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
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การพัฒนาบุคลากร 
8. การพัฒนาบุคลากรด้านแผนและด้านเทคโนโลยีสารสารสนเทศ โดยจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา  
    8.1 ด้านแผน 
          8.1.1 การสัมมนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งของอาเซียน      

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ระดับประเทศ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) และผลการพัฒนา     
ด้านโครงสร้างที่ผ่านมาให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ 
ส านักการโยธา ส านักการจราจรและขนส่ง ส านักผังเมือง ส านักการระบายน้ า ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร                    
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล และส านักงานเขต จ านวน 188 คน 

    8.2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
                    8.2.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน   
ในปีงบประมาณ 2559 - 2560 โดยจัดการสัมมนา และการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 
                              - การสัมมนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลัก มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาครบตามระยะเวลาที่ก าหนดจ านวน 97 คน จากกลุ่มเป้าหมายจ านวน 105 คน  

   - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประยุกต์และบูรณาการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ มีผู้เข้าร่วม
การสัมมนาครบตามระยะเวลาที่ก าหนดจ านวน 244 คน จากกลุ่มเป้าหมายจ านวน 256 คน  

 - การฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พ้ืนฐานและการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและน าไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน ประกอบด้วย 2 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น และหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
กรุงเทพมหานครขั้นสูง (Advanced GIS) มีผู้เข้ารับการอบรมรวมจ านวน 150 คน   

- การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (Com-03) มีผู้เข้ารับ       
การอบรมจ านวน 263 คน   

- การฝึกอบรมระบบข้อมูล และข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ ของกรุงเทพมหานคร       
(ระบบ MIS) (กพพ.) มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 774 คน  

- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
- การสัมมนาเชิงวิชาการนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ 
- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างและออกแบบผังความคิด (Mind Map) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
- การสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง

ประจ าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (CIO)  
- การฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ใน

ปีงบประมาณ 25๖๐ ได้แก่ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพไอที (ITPE)  

8.2.2 จัดท าระบบ e-Learning ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
http://www.bangkokgis/giselearning.com 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT  Analysis) 
จุดแข็ง (Strength) 
๑. เป็นผู้น าด้านการวางแผน ด้านการติดตามและประเมินผลและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. บุคลากรมีความรู้และทักษะด้านการวางแผน ด้านการติดตามและประเมินผล และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. บุคลากรมีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
4. มีระบบการติดตามงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน (ระบบติดตามประเมินผลโครงการ ระบบ 
    ติดตามประเมินผลพ้ืนที่สีเขียว ระบบติดตามงานด้านผู้สูงอายุ) 
5. มีโครงข่ายสื่อสารหลักครอบคลุมทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 
6. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพียงพอต่อการใช้งาน 
7. เป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการระบบสารสนเทศและเชื่อมโยงระบบสารสนเทศกับหน่วยงานของ 
   กรุงเทพมหานคร 
 
จุดอ่อน (Weakness) 
1. ยังไม่มีการใช้การวิจัยและพัฒนา (Research &Development) ด้านแผนและด้านเทคโนโลยีในการ 
    ปฏิบัติงานเท่าที่ควร 
2. ภารกิจเชิงนโยบายที่เร่งด่วนมีผลกระทบต่อภารกิจประจ า 
3. การพัฒนาองค์ความรู้ด้านแผนขาดความต่อเนื่อง 
4. ขาดความชัดเจนในการก าหนดทิศทางด้านแผน การติดตามประเมินผลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. การบริหารงานยังไม่มีความชัดเจนในการก ากับดูแล ควบคุมทิศทางการปฏิบัติงาน 
6.ข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผล (Daily Plans) มีความผิดพลาดจากการน าเข้าจึงไม่สามารถ 
   เป็นเครื่องมือในการจ าแนกข้อมูลและวิเคราะห์ผลในภาพรวมเพ่ือน ามาใช้ในการติดตามประเมินผล  
7. ขาดระบบเครือข่ายการสื่อสารส ารองในบางพ้ืนที่ โดยเฉพาะเขตชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร 
8. สถานที่ท างานของส่วนราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (กพพ. กบพ. และกคพ.) ตั้งอยู่ที่ กทม. 2 ไม่เอ้ืออ านวย 
    ต่อการปฏิบัติงาน  
9. ช่องทางในการเข้าถึงเครือข่ายไร้สายของกรุงเทพมหานครยังขาดประสิทธิภาพ และไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ 
      ให้บริการของทุกส่วนราชการ 
10. ข้อมูลเชิงลึกในด้าน/สาขา/พ้ืนที่ ที่เกี่ยวข้องยังไม่เพียงพอต่อการวางแผน การวิเคราะห์และการติดตามประเมินผล  
11. ระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันและไม่ครอบคลุม 
       ในทุกมิติรวมทั้งยังไม่ตอบสนองต่อกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12. ยังไม่มีการบังคับใช้มาตรฐานที่ส าคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น มาตรฐานข้อมูล มาตรฐานการ 
      เชื่อมโยงระบบ มาตรฐานการพัฒนาระบบและมาตรฐานความปลอดภัย เป็นต้น  
13. โครงสร้างหน่วยงานในปัจจุบันยังไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
      ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โอกาส (Opportunity) 
1. รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศ โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
     และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.o ซึ่งจะใช้นวัตกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
     และสังคม (DE) และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ ไทย (DG) ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปของ 
     สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นแนวทางในการบริหารงาน 
2. ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Divided) ของประชาชน ส่งผลต่อความต้องการใช้ 
    บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน 
3. เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในงานปฏิบัติงาน 
4. กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานครและแผนเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับแผนระดับชาติ 
    รวมทั้ง มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน  
5. กรุงเทพมหานครใช้การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นหลักในการปฏิบัติราชการ  
 
อุปสรรค (Threat) 
1. ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบด้านเทคโนโลยี 
    สารสนเทศทดแทนระบบที่เสื่อมสภาพ (Obsolete) ตามอายุการใช้งาน 
2. กฎระเบียบไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานด้านแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจ าหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  
    มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน  
4. สถานที่ในการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์มีพ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 
5. กรุงเทพมหานครถูกก าหนดให้เป็นหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญของประเทศท่ีต้องกระท าตาม 
    วิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการท า 
    ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 
6. ประชาชนมีความคาดหวังต่อบริการภาครัฐที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น  
7. บุคลากรของกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานด้านแผนหรือเกี่ยวข้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนต าแหน่ง ท าให้ขาดความรู้ ทักษะ 
    ประสบการณ์ในการจัดท าแผน ส่งผลกระทบต่อการประสานงานด้านแผนไม่เป็นตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
8.  สถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์ 
     และงบประมาณ 
9.  หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ไม่สอดคล้องและเชื่อมโยงกันส่งผลต่อ 
     การน ามาวิเคราะห์เพ่ือสะท้อนภาพของกรุงเทพมหานคร 
10. กรุงเทพมหานครไม่มีอ านาจหน้าที่เบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาเมือง 
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วิสัยทัศน์ 
 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นองค์กรหลักด้านบริหารจัดการแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
เพ่ือชี้น าและผลักดันนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 

พันธกิจ 
 1. บริหารแผนกรุงเทพมหานครเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ 

    ๑.1 ศึกษา วิเคราะห์วิจัยเพื่อการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย จัดท าและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 
          ด้านบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
           ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมและด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร 
    1.2 ประสานและสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
    1.3 ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผน 
2. บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรุงเทพมหานคร 
     2.1  เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร 
     2.2  สนับสนุนและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ 
3. ประสานการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอ านาจ 
4. ประสานนโยบายและภารกิจกับรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
5.  พัฒนาองค์กรและทรัพยากรทางการบริหาร และองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการ      
    ท างานขององค์กร 

เป้าหมาย 
 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลด าเนินการตามพันธกิจภายใต้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี     
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย และยุทธศาสตร์ด้านที่ 7          
การบริหารจัดการเมืองมหานคร ดังนี้ 
 ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย  
            มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล 
  เป้าหมายที่ 5.2.1 ประชาชนกรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการท างาน
ของกรุงเทพมหานครโดยการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม 
  เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.1 รับฟังความคิดเห็นประชาชนผ่าน "สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร" 

  มิติที่ 5.3 กระจายอ านาจสู่ประชาชน   
  เป้าหมายที่ 5.3.1 ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่จ าเป็นและให้อ านาจในการ
ก าหนดนโยบายตัดสินในในการจัดบริการสาธารณะระดับพ้ืนที่  
           เป้าประสงค์ท่ี 5.3.1.2 เพ่ิมอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการท ากิจการสาธารณะ 
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 ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร  
  มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล  
           เป้าหมายที่ 7.2.1 กรุงเทพมหานครมีระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  
  เป้าประสงค์ที ่7.2.1.1 พัฒนาระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  
  เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.2 หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปี  

  มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  เป้าหมายที่ 7.3.1 บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นที่เชื่อม่ันของประชาชน 
  เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมือ
อาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

  มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เป้าหมาย ที่ 7.5.1 กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส  
  เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.1 บริการอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการ
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการให้บริการประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ/หรือ ภาคเอกชน 
  เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น 
  เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.3 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี
ประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการบริการประชาชน และการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร 

เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.4 มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          
อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้อง          
กับมาตรฐานที่ก าหนด 
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ผลการด าเนินงานหลัก (ตัวช้ีวัดตามภารกิจงานยุทธศาสตร์) 
1. ร้อยละความส าเร็จในการทบทวนและปรับปรุงระเบียบการพัฒนากรุงเทพมหานคร ร้อยละ 80 (กยบ.) 
2. ร้อยละของตัวชี้วัดระดับเมืองตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปีได้รับการปรับปรุงแก้ไข 

ร้อยละ 100 (กยบ. กยค. กยภ. กยล. กยม. และ กสศ.) 
3. ร้อยละของตัวชี้วัดระดับหน่วยงานได้รับการติดตามและรายงานผลอย่างเป็นระบบ (ร้อยละ 100) 
4. จ านวนรายงานผลตามภารกิจหลักท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 8 ฉบับ/เรื่อง 

4.1  รายงานผลด้านนโยบายและแผน ดังนี้ 
 4.1.1  การศึกษาวิเคราะห์การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจที่กรุงเทพมหานคร 
           ได้รับการถ่ายโอนจากรัฐบาล จ านวน 1 ฉบับ (กยค.) 
 4.1.2  การด าเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร/แผนปฏิบัติราชการ 
           กรุงเทพมหานครประจ าปี จ านวน 2 ฉบับ (กยบ. กยค. กยภ. กยล. กยม. และ กสศ.) 
 4.1.3  การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายของ 
           ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ฉบับ (กยบ. กยค. กยภ. กยล. และ กยม.) 
 4.1.4  การประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ  
           พ.ศ. 2561 จ านวน 1 ฉบับ (กยล.) 
  4.1.5  การศึกษาวิจัยที่สนับสนุนการบริหารมหานคร จ านวน 2 เรื่อง (กยล.) 

                4.2  รายงานผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                       4.2.1 การส ารวจงานให้บริการประชาชนตามภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
                               ที่ควรจัดท าเป็นบริการอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ฉบับ (กสศ.) 

5.   ร้อยละความส าเร็จในการบริหารแผนยุทธศาสตร์แบบบรูณาการ ร้อยละ 100 
      5.1 การปรับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี  
            (กยบ. กยค. กยภ. กยล. กยม. และ กสศ.) 
       5.2 การจดัท าแผนปฏิบัตริาชการกรุงเทพมหานครประจ าปีด้วยกระบวนการบรูณาการ 
             (กยบ. กยค. กยภ. กยล. กยม. และ กสศ.) 
      5.3 ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องตามแนวทางที่ส านักยุทธศาสตร์- 
            และประเมินผลก าหนด (กยบ. กยค. กยภ. กยล. กยม. และ กสศ.) 
      5.4 การจัดท า (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (กยม.) 

 6.  ร้อยละของบุคลากรหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการอบรม/สัมมนาได้รับการพัฒนาและมี 
                ความสามารถตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละ 80 (กยล. กยภ. กยม.) 

7.   ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการประชาชน/สนับสนุนงานตามภารกิจ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
     จ านวน 3 ระบบ (กคพ. กบพ. และ กสศ.) 

          8.  ความส าเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพ่ือสนับสนุนงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 
               ตามเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 80  
               7.1 ระบบบริหารจัดการการใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการเชื่อมโยง (กพพ.) 
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            9.   ความส าเร็จของการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ร้อยละ 80 
              9.1 การจัดหาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (กคพ.)  

    9.2 การพัฒนาศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร (Data Center) (กคพ.) 
               9.3 การพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร (กสศ.) 
               9.4 การปรับปรุงระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ตามโครงการระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (กพพ.) 

10. ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจ าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (CIO) ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 80 (กสศ.) 
 
 

------------------------------------------- 
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ความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์ พันธกิจ กับยุทธศาสตร์ เป้าหมาย เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นองค์กรหลักด้านบริหารจัดการแผนและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือชี้น าและผลักดันนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ 

พันธกิจ 
1. บริหารแผนกรุงเทพมหานครเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ 
2. บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรุงเทพมหานคร 
3. ประสานการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอ านาจ 
4. ประสานนโยบายและภารกิจกบัรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
5.  พัฒนาองค์กรและทรัพยากรทางการบริหาร และองค์ความรู้ที่เกีย่วข้องเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการ         
    ด าเนินงานขององค์กร      

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 5 
มหานครประชาธิปไตย 

มิติที่ 5.3 กระจายอ านาจสู่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 7  
การบริหารจัดการมหานคร 

มิติที่ 7.2 การบรหิารแผน 

มิติที่ 7.3 การบรหิารทรัพยากรบคุคล
มืองสีขาว 

มิติที่ 7.5 เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล 
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สรุปการพัฒนาด้านการบริหารแผนในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจะด าเนินการโครงการบริการสาธารณะและการบริหารจัดการ      
จ านวน 23 โครงการ 16 กิจกรรม ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 389,781,080 บาท ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านที่ 5     
มหานครประชาธิปไตย และด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร ดังนี้ 
 ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย ด าเนินการ 3 กิจกรรม ตามมิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล จะด าเนิน
กิจกรรมทบทวนและปรับปรุงระเบียบการพัฒนากรุงเทพมหานคร (เป้าประสงค์ท่ี 5.2.1.1 มาตรการ ที่ 3 )      
มิติที ่5.3 กระจายอ านาจสู่ประชาชน  จะจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการกระจายอ านาจ     
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และกิจกรรมติดตามการด าเนินงานตามภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอน
จากรัฐบาล (เป้าประสงค์ท่ี 5.3.1.2 มาตรการที่ 1)    

 ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร ด าเนินการ 23 โครงการ 13 กิจกรรม ตามมิติที่ 7.2                 
การบริหารแผนและประเมินผล จ านวน 6 โครงการ 8 กิจกรรม โดยด าเนินการโครงการทบทวนและปรับปรุง
ตัวชี้วัดระดับเมืองตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี กิจกรรมจัดท ารายงานประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 (เป้าประสงค์ท่ี 7.2.1.1 มาตรการที่ 1 7 8 ) และการศึกษาวิจัยงานด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
(มาตรการที่ 9 ของหน่วยงาน) การส่งเสริมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน การประชุม   
แนวดิ่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน การด าเนินการโครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี 
พ.ศ.2563 และโครงการวิจัยท าแผนการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(เป้าประสงค์ท่ี 7.2.1.2 มาตรการที่ 2 และ 4) มิติที่ 7.3  การบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวน 4 โครงการ    
โดยด าเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านการศึกษาวิจัยแก่นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการประเมินผลการพัฒนาเมือง โครงการเสริมสร้างและทักษะเพ่ือ
การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าแผนพัฒนาของกรุงเทพมหานคร และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (เป้าประสงค์ที่ 
7.3.1.1 มาตรการที่ 1) มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 14 โครงการ 5 กิจกรรม โดยด าเนินการ
กิจกรรมส ารวจงานให้บริการประชาชนตามภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ที่ควรจัดท าเป็นบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ และจัดท าระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้บริการประชาชน/สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
(เป้าประสงค์ท่ี 7.5.1.1 มาตรการที่ 1 และ 2) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้งานระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการเชื่อมโยง (เป้าประสงค์ท่ี 7.5.1.2 มาตรการที่ 3) โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิ
สารสนเทศของกรุงเทพมหานคร โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย     
และโปรแกรมประยุกต์ตามโครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 
(เป้าประสงค์ท่ี 7.5.1.3 มาตรการที่ 2 และ 4) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบ ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
(Advanced) โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสร้าง Extension บนโปรแกรมส านักงาน โครงการค่าใช้จ่ายในการ
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ฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี 
(COM-03) และโครงการฝึกอบรมระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS) 

สรุปการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปีงบประมาณ 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
\ 
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม 
ส่วนที่ ๑ การบริการสาธารณะ  
ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย 

มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.1 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร” 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ประชาชนตระหนักและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการ
เสนอนโยบายและตรวจสอบการท างานของกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 80 
(คณะกรรมการชุมชน/

กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรม) 
 

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 

มาตรการที่ 3  ศึกษาและทบทวนช่องทางสนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอนโยบาย 
                   และตรวจสอบการท างานของกรุงเทพมหานคร 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละของความส าเร็จในการทบทวนและปรับปรุงระเบียบการ
พัฒนากรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 80 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. การทบทวนและปรับปรุงระเบียบการพัฒนากรุงเทพมหานคร ไม่ใช้งบประมาณ กยบ. 
 

มิติที่ 5.3  กระจายอ านาจสู่ประชาชน 

เป้าประสงค์ที ่ 5.3.1.2  เพิ่มอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการท ากิจการสาธารณะ 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละของความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการ
ด าเนินการตามภารกิจที่รับการถ่ายโอนตามแผนกระจายอ านาจฯ 
และแผนปฏิบัติการรับการถ่ายโอนภารกิจ อ านาจหน้าที่ตาม
แผนการกระจายอ านาจ 

ร้อยละ 80 
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มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 

มาตรการที่ 1  รับการถ่ายโอนภารกิจ อ านาจ หน้าที่ตามแผนการกระจายอ านาจ 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 จ านวนรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์การติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอน
จากรัฐบาล  

1 ฉบับ 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยทุธศาสตร์ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) ส่วนราชการ 

1. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการกระจายอ านาจ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

กยค. 

2. กิจกรรมการติดตามผลการด าเนินงานภารกิจที่กรุงเทพมหานคร
ได้รับการถ่ายโอนจากรัฐบาลตามแผนการกระจายอ านาจฯ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

กยค. 

 

ส่วนที่ ๒ การบริหารจัดการ  

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 
เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.1  พัฒนาระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละของตัวชี้วัดระดับเมืองที่ได้รับการจัดเก็บข้อมูล    
อย่างเป็นระบบ 

ร้อยละ 100 

2 ร้อยละของตัวชี้วัดระดับหน่วยงานได้รับการติดตาม       
และรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

ร้อยละ 100 

 

มาตรการสนับสนนุเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 ศึกษา ทบทวนและปรับตัวชี้วัดระดับเมืองตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละของตัวชี้วัดระดับเมืองตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปีได้รับการปรับปรุงแก้ไข 

ร้อยละ 100 
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ          
(ล้านบาท) 

ส่วนราชการ 

1. โครงการศึกษา ทบทวนและปรับตัวชี้วัดระดับเมืองตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 

3.000  
 

กยบ. กยม. กยล. 
กยภ.กยค. และ กสศ. 

 
มาตรการที่ 7 จัดท ารายงานการประเมินผลตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปีเป็นประจ า 

        และมีการรายงานต่อประชาชน 
ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 จ านวนรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 

2 ฉบับ 

2 ร้อยละความส าเร็จในการจัดท ารายงานการประเมินผลการ
ด าเนินการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 100 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ส่วนราชการ 

1. กิจกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ไม่ใช้งบประมาณ กยบ. กยม. กยล. 
กยภ.กยค. และ กสศ. 

2. กิจกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินการตามนโยบาย
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ไม่ใช้งบประมาณ กยบ. กยม. กยล. 
กยภ. และ กยค.  

3. กิจกรรมการติดตามและรายงานผลตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน    
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ไม่ใช้งบประมาณ กยบ. 

 
มาตรการที่ 8 ประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 
ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 จ านวนรายงานผลการประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต    
ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

1 ฉบับ 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ส่วนราชการ 

1. กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ไม่ใช้งบประมาณ กยล. 
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มาตรการของหน่วยงานที่ 9 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ในการประเมินผลแผนและโครงการ 
ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 จ านวนผลงานการศึกษาหรือวิจัยที่สนับสนุนการบริหารมหานคร 2 เรื่อง 
 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ส่วนราชการ 

1.  กิจกรรมการศึกษาหรือวิจัยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้งบประมาณ กยล. 
 

เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.2  หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 

ร้อยละ 100 

 

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 2 จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ร้อยละ 100 

2 ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี ด้วยกระบวนการบูรณาการ 

ร้อยละ 100 

3 จ านวนหน่วยงานที่จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่
สอดคล้องกับแผนระดับกรุงเทพมหานครตามแนวทางท่ีส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลก าหนด 

77 หน่วยงาน 

 
 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ส่วนราชการ 

1. กิจกรรมการปรับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ไม่ใช้งบประมาณ กยบ. กยม. กยล. 
กยภ.กยค. และ กสศ. 

2. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 

0.604 กยบ. กยม. กยล. 
กยภ.กยค. และ กสศ. 

3. กิจกรรมการส่งเสริมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของหน่วยงาน 

ไม่ใช้งบประมาณ กยบ. กยม. กยล. 
กยภ.กยค. และ กสศ. 
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ส่วนราชการ 

4. กิจกรรมการจัดประชุมแนวดิ่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไม่ใช้งบประมาณ กยค. 
5. กิจกรรมศึกษาดูงานสารสนเทศเพ่ือการวางแผน ไม่ใช้งบประมาณ กยค. 
 
มาตรการที่ 4 จัดท าแผนยุทธศาสตร์เฉพาะด้าน 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละความส าเร็จในการจัดท า (ร่าง) แผนการขับเคลื่อน
กรุงเทพมหานครภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ร้อยละ 100 

 
 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ส่วนราชการ 

1. โครงการศึกษาวิจัยท าแผนการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานคร
ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.025 กยม. 

 

มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม 
                             จริยธรรมท่ีเหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่
ความเป็นมืออาชีพ 

ร้อยละ 30 

 

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการให้บริการ 
                   ในแต่ละสายงานให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพและสอดคล้องกับการเป็นมหานครแห่งเอเชีย 
ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละของบุคลากรหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการอบรม/สัมมนา
ได้รับการพัฒนาและมีความสามารถตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

ร้อยละ 80 
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ส่วนราชการ 

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการศึกษาวิจัยแก่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

0.590 กยล. 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการประเมินผลการพัฒนาเมือง 0.737 กยม. 
3. โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะเพื่อการพัฒนาบุคลากร
ด้านการจัดท าแผนพัฒนาของกรุงเทพมหานคร 

0.600 กยภ. 

4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
ปฏิบัติงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
ด้านไอที  

0.438 กบพ. 

 

มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑  บริการอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อมโยงข้อมูล   
เพื่อการให้บริการประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ/หรือ ภาคเอกชน 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้บริการประชาชน และ/หรือ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

มีรายงานการส ารวจ 

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 

มาตรการที่ 1 ส ารวจงานให้บริการประชาชนตามภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่ควรจัดท าเป็น 
                  บริการอิเล็กทรอนิกส์ 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 จ านวนรายงานผลการส ารวจงานให้บริการประชาชนตาม
ภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่ควรจัดท าเป็น
บริการอิเล็กทรอนิกส์ 

1 รายงาน 

 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ส่วนราชการ 

1. กิจกรรมส ารวจงานให้บริการประชาชนตามภารกิจหรืออ านาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานครที่ควรจัดท าเป็นบริการอิเล็กทรอนิกส์ 

ไม่ใช้งบประมาณ กสศ. 
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มาตรการที่ 2 พัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับให้บริการประชาชน 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 จ านวนระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 ระบบ 

2 ร้อยละความส าเร็จของการจัดหาระบบเพ่ือปรับปรุงการ
ให้บริการประชาชน 

ร้อยละ 80 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ส่วนราชการ 

1.  กิจกรรมระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร         
ผ่าน Smart Device 

ไม่ใช้งบประมาณ กบพ. 

2.  กิจกรรมระบบรับจองคิว BFC ออนไลน์ (โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ส าหรับปรับปรุง และทดแทนระบบทะเบียนราษฎร
และบัตรประจ าตัวประชาชนของศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 4 ส านักงานเขต (ส านักงานเขตพระโขนง สาทร หนอง
แขม และวังทองหลาง) 

ใช้งบประมาณใน 
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ส าหรับปรับปรุง และทดแทนระบบ
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว

ประชาชนของศูนย์บริการ
กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 

ส านักงานเขต (ส านักงานเขตพระ
โขนง สาทร หนองแขม และวัง

ทองหลาง 

กคพ. 

3.  กิจกรรมการจัดท า Application จุดเร่งด่วนการระบายน้ า ไม่ใช้งบประมาณ กสศ. 
 

โครงการ/กิจกรรมประจ า 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ส่วนราชการ 

1. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับปรับปรุง และทดแทน
ระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ส านักงานเขต (ส านักงาน
เขตพระโขนง สาทร หนองแขม และวังทองหลาง) 
30,338,600.-บาท  

30.338 กคพ. 

2. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ส าหรับปรับปรุงและทดแทน
ระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 7 
ส านักงานเขต (ส านักงานเขตบางซื่อ ดอนเมือง สายไหม บางกะปิ 
คลองสามวา ประเวศ  และบางแค) 

42.391 กคพ. 

3. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ส าหรับปรับปรุง และ
ทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชนของ   
จุดบริการด่วนมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  

1.533 กคพ. 
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โครงการ/กิจกรรมประจ า 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ส่วนราชการ 

4. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ พร้อม
ระบบคิวและระบบการประเมินความพึงพอใจ เพื่อติดตั้ง ณ ศูนย์
บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast &Clear : BFC)  

66.953 กคพ. 

5. โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือบูรณาการฐานข้อมูล
ประชาชนและการบริการภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 

5.955 กคพ. 

 

มาตรการของหน่วยงานที่ 4 เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบแผนภาพ (Infographic) แก่ผู้สนใจผ่านทาง 
                                   เว็บไซต์ 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 จ านวนข้อมูลสารสนเทศบนแผนภาพ (Infographic) ที่เป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยจัดท าและเผยแพร่บนเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร 

16 แผนภาพต่อปี 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมประจ า 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ส่วนราชการ 

1.  กิจกรรมการให้บริการข้อมูลสารสนเทศบนแผนภาพ (infographic) ไม่ใช้งบประมาณ กสศ. 
 
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๒  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ      
                              ทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจ 
                                 ส าหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการ   
และมีฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับ
หน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร 

มีรายงานการส ารวจ 
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มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 3  พัฒนาระบบสารสนเทศส่วนกลางเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 
ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ความส าเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงาน
ในภาพรวมของกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ส่วนราชการ 

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้งานระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการเชื่อมโยง 

49.989 กพพ. 

 
 

เป้าประสงค์ 7.5.1.3  โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับ 
                            การบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับภารกิจของการ
บริหารจัดการเมือง 

ร้อยละ 30 ของประสิทธิภาพ 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 พัฒนามาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรุงเทพมหานครที่จ าเป็นให้ครบถ้วน 
                  และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
 
มาตรการที่ 2 พัฒนาปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
                  ของกรุงเทพมหานคร 
มาตรการที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ 
                  และครอบคลุมทุกส่วนราชการ 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ความส าเร็จของการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ร้อยละ 80 
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ส่วนราชการ 

1. โครงการจัดหาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและระบบสนับสนุน
การปฏิบัติงานของสภากรุงเทพมหานคร 

28.697 กคพ. 

2. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของ
กรุงเทพมหานคร   

91.019 กคพ. 

3. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์      
ตามโครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ         
ของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 

49.000 กพพ. 

 

มาตรการของหน่วยงานที่ 5  พัฒนาปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกรุงเทพมหานคร (ด้านภูมิสารสนเทศกลาง)  
                                     เพ่ือให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูล
ภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการ    
ผังเมืองของกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 100 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ส่วนราชการ 

1. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและ
พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร 

14.655 
(26.855) 

กสศ. 

 
เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.4 มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
                              และมีการพัฒนาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                              ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนด 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 บุคลากรมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานสากล 

ร้อยละ 80 ของผู้ผ่านเกณฑ์
ประเมิน  
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มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                     และการสื่อสารตามมาตรฐานที่ก าหนด 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 80 
ของผู้ผ่านเกณฑ์ประเมิน 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมประจ า 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ส่วนราชการ 

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบ ซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advanced) 

0.363 กบพ. 

2. โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสร้าง Extension บนโปรแกรมส านักงาน 0.433 กบพ. 
3. โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 0.452 กสศ. 
4. โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติ
คณะรัฐมนตรี (COM-03) 

0.297 กพพ. 

5. โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์
ของกรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS) 

0.222 กพพ. 

 

มาตรการที่ 4 เพ่ิมศักยภาพ CIO ของกรุงเทพมหานครให้สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระบบราชการ 
                     ให้รองรับเศรษฐกิจดิจิตัล 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจ าหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร (CIO) ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละ 80 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) 0.485 กสศ. 
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สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/

อ่ืนๆ 

ส่วนราชการ
รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมการทบทวนและปรับปรุงระเบียบการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  (ม 5.2.1.1.3) 

ไม่ใช้งบประมาณ - กยบ. 

2 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการกระจาย
อ านาจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (ม 5.3.1.2.1) 

ไม่ใช้งบประมาณ - กยค. 

3 กิจกรรมการติดตามผลการด าเนินงานภารกิจที่
กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนรัฐบาลตาม
แผนการกระจายอ านาจฯ (ม 5.3.1.2.1) 

ไม่ใช้งบประมาณ - กยค. 

4 โครงการศึกษา ทบทวนและปรับตัวชี้วัดระดับเมือง
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี         
(ม 7.2.1.1.1) 

3,000,000.- กทม. กยบ. กยม. 
กยล. กยภ. 

กยค. และ กสศ. 
5 กิจกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการ

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ม 7.2.1.1.7) 

ไม่ใช้งบประมาณ - กยบ. กยม. 
กยล. กยภ. 

กยค. และ กสศ. 
6 กิจกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการ

ด าเนินการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(ม 7.2.1.1.7) 

ไม่ใช้งบประมาณ - กยบ. กยม. 
กยล. กยภ. 

กยค. และ กสศ. 
7 กิจกรรมการติดตามและรายงานผลตัวชี้วัดระดับ

หน่วยงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ไม่ใช้งบประมาณ - กยบ. 

8 กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ม 7.2.1.1.8) 

ไม่ใช้งบประมาณ - กยล. 

9 กิจกรรมการศึกษาหรือวิจัยงานด้านสาธารณสุข     
และสิ่งแวดล้อม (มน 7.2.1.1.9) 

ไม่ใช้งบประมาณ - กยล. 

10 กิจกรรมการปรับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร      
ระยะ 20 ปี (ม 7.2.1.2.2) 

ไม่ใช้งบประมาณ - กยบ. กยม. 
กยล. กยภ. 

กยค. และ กสศ. 
11 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 (ม 7.2.1.2.2) 
604,700.- กทม. กยบ. กยม. 

กยล. กยภ. 
กยค. และ กสศ. 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/

อ่ืนๆ 

ส่วนราชการ
รับผิดชอบ 

12 กิจกรรมการส่งเสริมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงาน        
(ม 7.2.1.2.2) 

ไม่ใช้งบประมาณ - กยบ. กยม. 
กยล. กยภ. 

กยค. และ กสศ. 
13 กิจกรรมการจัดประชุมแนวดิ่งนักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน (ม 7.2.1.2.2) 
ไม่ใช้งบประมาณ - กยค. 

14 กิจกรรมศึกษาดูงานสารสนเทศเพ่ือการวางแผน        
(ม 7.2.1.2.2) 

ไม่ใช้งบประมาณ - กยค. 

15 โครงการศึกษาวิจัยท าแผนการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานคร
ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ม 7.2.1.2.4) 

1,025,500.- กทม. กยม. 

16 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการศึกวิจัยแก่นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน (ม 7.3.1.1.1) 

590,000.- กทม. กยล. 

17 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการประเมินผล
การพัฒนาเมือง (ม 7.3.1.1.1) 

737,500.- กทม. กยม. 

18 โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะเพ่ือการพัฒนา
บุคลากรด้านการจัดท าแผนพัฒนาของ
กรุงเทพมหานคร (ม 7.3.1.1.1) 

600,800 กทม. กยภ. 

19 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (ม 7.3.1.1) 

438,000 กทม. กบพ. 

20 กิจกรรมส ารวจงานให้บริการประชาชนตามภารกิจ
หรืออ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่ควรจัดท า
เป็นบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ม 7.5.1.1.1) 

ไม่ใช้งบประมาณ - กสศ. 

21 กิจกรรมระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร (ม 7.5.1.1.2) 

ไม่ใช้งบประมาณ - กบพ. 

22 กิจกรรมระบบรับจองคิวออนไลน์ (ม 7.5.1.1.2) งบประมาณอยู่ใน
โครงการประจ า

ล าดับที่ 1 

กทม. กคพ. 

23 กิจกรรมการจัดท า Application จุดเร่งด่วนการ
ระบายน้ า (ม 7.5.1.1.2) 

ไม่ใช้งบประมาณ - กสศ. 

24 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้งานระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการเชื่อมโยง (ม 7.5.1.2.3) 

49,989,300.- กทม. กพพ. 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/

อ่ืนๆ 

ส่วนราชการ
รับผิดชอบ 

25 โครงการจัดหาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของสภากรุงเทพมหานคร 
(ม 7.5.1.3.4) 

28,697,200.- กทม. กคพ. 

26 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของ
กรุงเทพมหานคร (ม 7.5.1.3.4) 

91,019,700.- กทม. กคพ. 

27 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและโปรแกรม
ประยุกต์ตามโครงการระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2      
(ม 7.5.1.3.4) 

49,000,000.- กทม. กพพ. 

28 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิ
สารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือ
การผังเมืองของกรุงเทพมหานคร (มน 7.5.1.3.5) 

14,655,300.- 
(26,855,300.-) 

กทม. กสศ. 

29 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง 
(CIO) (ม 7.5.1.4.4) 

484,500.- กทม. กสศ. 

รวมงบประมาณ 240,843,500 กทม. สยป. 
 

 

รวมโครงการ/กิจกรรม  จ านวน.....13....โครงการ....16....กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ........13...........โครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ.....16................โครงการ/กิจกรรม 
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โครงการ/กิจกรรมประจ า 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/

อ่ืนๆ 

ส่วนราชการ
รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับปรับปรุง 
และทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว
ประชาชนของศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร จ านวน 4 
ส านักงานเขต (ส านักงานเขตพระโขนง สาทร หนอง
แขม และวังทองหลาง) (ม 7.5.1.1.2) 

30,338,600.- กทม. กคพ. 

2 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ส าหรับปรับปรุง
และทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว
ประชาชน  จ านวน 7 ส านักงานเขต (ส านักงานเขต
บางซื่อ ดอนเมือง สายไหม บางกะปิ คลองสามวา 
ประเวศและบางแค) (ม 7.5.1.1.2) 

42,391,460.- กทม. กคพ. 

3 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ส าหรับปรับปรุง 
และทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว
ประชาชนของจุดบริการด่วนมหานคร ณ ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร (ม 7.5.1.1.2) 

1,533,020.- กทม. กคพ. 

4 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ประกอบ พร้อมระบบคิวและระบบการประเมินความ
พึงพอใจ เพ่ือติดตั้ง ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใส
สะอาด (Bangkok Fast &Clear : BFC) (ม 7.5.1.1.2) 

66,952,800.- กทม. กคพ. 

5 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบูรณาการ
ฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐของ
กรุงเทพมหานคร (ม 7.5.1.1.2) 

5,955,000.- กทม. กคพ. 

6 กิจกรรมการให้บริการข้อมูลสารสนเทศบนแผนภาพ 
(infographic) (มน 7.5.1.1.4 ) 

ไม่ใช้งบประมาณ - กสศ. 

7 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบ 
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
(Advanced) (ม 7.5.1.4.2) 

363,300.- กทม. กบพ. 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/

อ่ืนๆ 

ส่วนราชการ
รับผิดชอบ 

8 โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสร้าง Extension        
บนโปรแกรมส านักงาน (ม 7.5.1.4.2) 

433,000.- กทม. กบพ. 

9 โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (ม 7.5.1.4.2) 

452,000.- กทม. กสศ. 

10 โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติ
คณะรัฐมนตรี (COM-03) (ม 7.5.1.4.2) 

297,500.- กทม. กพพ. 

11 โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูลและข่ายงานระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS) 
(ม 7.5.1.4.2) 

221,900 กทม. กพพ. 

รวมงบประมาณ 148,938,580.- กทม. สยป. 
 

 

 

 

รวมโครงการ/กิจกรรม จ านวน...10 โครงการ.......1......กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ..........10.........โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ........1........โครงการ/กิจกรรม 
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การน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 
มิติที่ 1 ประสิทธผิลตามพันธกจิ 

 

 
ตาราง ก. แสดงภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ 
ด้านที่  5 มหานครประชาธิปไตย 
มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.1 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร” 

ล าดับที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ประชาชนตระหนักและให้ความส าคัญกับการมีสว่นร่วมในการเสนอนโยบายและ
ตรวจสอบการท างานของกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 80 
(คณะกรรมการชุมชน/กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรม) 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ศึกษาและทบทวนช่องทาง
สนับสนนุให้ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการเสนอ
นโยบายและตรวจสอบการ
ท างานของกรุงเทพมหานคร 
(5.2.1.1.3) 

1. ร้อยละของความส าเร็จ     
ในการทบทวนและปรับปรุง
ระเบียบการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
   - ระเบียบการพัฒนากรุงเทพมหานคร หมายถึง ระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.๒๕๓๘ ซึ่งต้องมีการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองใน
ปัจจุบัน รวมทั้งเป็นช่องทางให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาท
สนับสนุนการพัฒนาเมือง 
   - ความส าเร็จของการทบทวนและปรับปรุง หมายถึง 
ความส าเร็จในร่างระเบียบการพัฒนากรุงเทพมหานคร      
ที่พร้อมน าเรียน ผว.กทม.พิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบ 
 

ค่าเป้าหมาย 
   ร้อยละ 80 

1. กิจกรรมการทบทวนและปรบัปรุง
ระเบียบการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
(กยบ.) (ไม่ใช้งบประมาณ)  
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  วิธีการค านวณ 
      พิจารณาจากผลส าเร็จของการด าเนินการที่ก าหนดไว้ใน
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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มิติที่ 5.3 กระจายอ านาจสู่ประชาชน 
เป้าประสงค์ที่ 5.3.1.2 เพิ่มอ านาจหนา้ที่ของกรุงเทพมหานครในการท ากิจการสาธารณะ 

ล าดับที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการด าเนินการตามภารกิจที่รับ
การถ่ายโอนตามแผนกระจายอ านาจฯ และแผนปฏิบัติการรับการถ่ายโอนภารกิจ 
อ านาจ หนา้ที่ตามแผนการกระจายอ านาจ 

ร้อยละ 80 
 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

รับการถ่ายโอนภารกิจ อ านาจ 
หน้าที่ตามแผนการกระจาย
อ านาจ (5.3.1.2.1) 

2. จ านวนรายงานผลการศึกษา
วิเคราะห์การติดตาม
ประเมินผลการด าเนนิงานตาม
ภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับ
การถ่ายโอนจากรัฐบาล 
(ผลผลิต) 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
   1. ผลการศึกษาวิเคราะห์การติดตามประเมินผลฯ หมายถึง 
การด าเนินการในการติดตามประเมินผลและศึกษาวิเคราะห์
ถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามภารกิจที่ กทม. ได้รับการ
ถ่ายโอนจากรัฐบาล และจัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 
   2. ภารกิจที่ กทม. ได้รับการถ่ายโอนจากรัฐบาล หมายถึง 
ภารกิจตามแผนการกระจายอ านาจฯ ฉบบัที่ 1 และฉบบัที ่2 
 

ค่าเป้าหมาย 
   จ านวน 1 ฉบับ 
 
วิธีการค านวณ 
     นับจ านวนรายงานผลการศกึษาฯ 

1. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการกระจายอ านาจให้แก่
เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตงิาน  (กยค.)       
(ไม่ใช้งบประมาณ)  
2. กิจกรรมการติดตามผลการ
ด าเนินงานภารกิจที่กรุงเทพมหานคร
ได้รับการถ่ายโอนจากรัฐบาลตาม
แผนการกระจายอ านาจฯ (กยค.)     
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
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ด้านที่ 7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 
เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.1 พัฒนาระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ี

ล าดับที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละของตัวชี้วัดระดับเมืองที่ได้รับการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 100 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ศึกษา ทบทวนและปรับตวัชี้วัด
ระดับเมืองตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
(ม 7.2.1.1.1) 

3. ร้อยละของตัวชี้วัดระดับ
เมืองตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี
ได้รับการปรบัปรุงแก้ไข 
(ผลลัพธ์) 

นิยาม 
   ตัวชี้วัดระดับเมือง หมายถึง ตัวชี้วัดระดบัเป้าประสงค์    
ตามแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ซึ่งจะต้อง
ปรับปรุงตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย
ต่างๆ  เชน่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  เปา้หมายการพัฒนาเมือง เป็นตน้
ซึ่งจะต้องมีความเชื่อมโยงระหวา่งเป้าหมาย ผลส าเร็จ และ
มาตรการที่น าไปปฏิบตัิได้อย่างชัดเจน 
    
ค่าเป้าหมาย 
  ร้อยละ 100 
 
วิธีค านวณ 
   จ านวนตัวชี้วัดระดับเมืองที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข x 100 
    จ านวนตัวชี้วัดระดับเมืองทั้งหมดตามแผนพัฒนา กทม.20 ปี 

1. โครงการศึกษา ทบทวนและปรับ
ตัวชี้วัดระดบัเมืองตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (กยบ.)        
งบประมาณ 3,000,000 บาท
(ด าเนินการ)  
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เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.1 พัฒนาระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ี

ล าดับที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละของตัวชี้วัดระดับหน่วยงานได้รับการติดตามและรายงานผลอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 100 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

จัดท ารายงานการประเมินผล
ตามแผนพฒันา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
เป็นประจ า (7.2.1.1.7) 

4. (1) จ านวนรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) 
 

นิยาม 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร หมายถึง  
1. รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕59 ที่สอดคล้องตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ  20 ปี 
2.ร่างรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 
ค่าเป้าหมาย   
2 ฉบับ 
 
วิธีการค านวณ 
จ านวนรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปี 

1. กิจกรรมจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี  
 (กยบ. กยม. กยล. กยภ. กยค. กยค. 
และ กสศ.) (ไม่ใช้งบประมาณ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

จัดท ารายงานการประเมินผล
ตามแผนพฒันา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
เป็นประจ า (7.2.1.1.7) 

4. (2) ร้อยละของความส าเร็จ
ในการติดตามและประเมินผล  
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามนโยบายของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์) 
 

นิยาม 
รายงานการประเมินผลการด าเนินการตามนโยบายของ     
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2561 หมายถึง รายงานผลการด าเนนิงานตาม
นโยบายของผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องตาม 5 นโยบายทนัใจ 
19 ภารกิจ 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ ๑๐๐ 

วิธีการค านวณ 

นับจ านวนครั้งรายงานการประเมินผลการด าเนินการตามนโยบายของ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. กิจกรรมจัดท ารายงานการ
ประเมินผลการด าเนนิการตาม
นโยบายของผู้วา่ราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (กยบ. กยม. กยล. กยภ. 
กยค. และ กสศ.) (ไม่ใช้งบประมาณ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ประเมินผลแผนพฒันาคุณภาพ
ชีวิตผู้สงูอายุกรุงเทพมหานคร 
ระยะที่ 2 (ม.7.2.1.1.8) 

5. จ านวนรายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
(ผลผลิต) 

นิยาม/ค าอธิบาย 
  การติดตาม หมายถึง กระบวนการในการติดตาม
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานเป็นระยะๆ ว่า เป็นไป  
ตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ และมีการรายงานปัญหา  
ที่เกิดขึ้น 
  การประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการใช้ดุลพนิิจ 
และค่านยิมในการพิจารณาตัดสนิคุณค่า ความเหมาะสม 
ความคุ้มค่าหรือผลสัมฤทธิ์ของเหตุการณ์ โครงการหรือสิ่ง
อื่นใดหลังจากที่ได้มีการเปรียบเทียบผลที่วัดได้ โดยวธิีการ
ใดๆ ก็ตามกับเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 การติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการวัดและ
ติดตามผลการปฏิบตัิงานของแผนงานหรือโครงการต่างๆ 
เป็นระยะๆ อยา่งต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อประเมินว่า 
สามารถปฏบิัติงานหรือโครงการให้เป็นไปตามพนัธกิจ 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยมีการรายงาน
ผลให้ผู้บริหารรับทราบ 
 
เป้าหมาย 
1 ฉบับ 
 
วิธีการค านวณ 
  นับจ านวนรายงานการติดตามประเมินผลฯ 

1. กิจกรรมการประเมินผล
แผนพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สงูอายุ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  (กยล.)        
(ไม่ใช้งบประมาณ)  
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

สนับสนนุการวิจัยและพัฒนา
เชิงประยุกต์ในการประเมินผล
แผนและโครงการ (มน 
7.2.1.1.9) 

6. จ านวนผลการศึกษาหรือ
วิจัยที่สนบัสนุนการบริหาร            
มหานคร (ผลผลิต) 

นิยาม/ค าอธิบาย 
    ผลงานการศึกษาหรือวิจัย  หมายถึง งานคน้คว้าอยา่งมี
ระบบและมีวัตถุประสงค์ทีช่ัดเจน เพื่อให้ได้มา   ซึ่งข้อมูล 
หลักการหรือข้อสรุปรวมที่จะน าไปสู่ความกา้วหน้าทาง
วิชาการหรือเอื้อต่อการน าวิชาการนั้นไปประยุกต์ มีลักษณะ
เป็นเอกสารที่มีระเบียบวธิีวิจัยทีเ่หมาะสม โดยมีจุดมุง่หมาย
เบื้องต้นที่จะน าผลงานการศึกษาหรือวิจัยไปใชป้ระโยชน์
หรือเอื้อต่อการน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏบิัติงาน 
 
ค่าเป้าหมาย 
  2 เรื่อง 
 
วิธีการค านวณ 
  นับจ านวนผลการศึกษาหรือวิจัย 

1. กิจกรรมการศึกษาหรือวิจัยงาน
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
(กยล.) (ไม่ใชง้บประมาณ) 
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เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.2 หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 

ล าดับที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 หน่วยงานมีแผนยทุธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ร้อยละ 100 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดบั
หน่วยงาน (ม 7.2.1.2.2) 

7. ร้อยละความส าเร็จในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (ผลลัพธ์) 

นิยาม   
     แผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
หมายถึง แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปีที่ได้มีการ
ทบทวนและปรับปรุงให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
 
 
ค่าเป้าหมาย 
   ร้อยละ 100 
 
วิธีการค านวณ 
      ความส าเร็จในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร
ตามค านิยาม โดยน ามาคิดเป็นร้อยละ 

 

1. กิจกรรมการปรับแผนพฒันา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ี
(กยบ. กยม. กยล. กยภ.กยค. และ 
กสศ.) (ไม่ใช้งบประมาณ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดบั
หน่วยงาน (ม 7.2.1.2.2) 

8. ร้อยละความส าเร็จของการ
จัดท าแผนปฏบิัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี 
ด้วยกระบวนการบูรณาการ 
(ผลลัพธ์) 

นิยาม 
การบูรณาการ หมายถึง การประสานกลมกลืนกนัของแผน 
กระบวนการ การปฏบิัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อ
สนับสนนุเป้าประสงค์ที่ส าคัญขององค์กร  
 
ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 100 
 
วิธีการค านวณ 
ความส าเร็จในการจัดท าแผนตามค านิยามที่น ามา       
บูรณาการเพื่อใช้ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี พ.ศ.2563 โดยน ามาคิดเป็นร้อยละ 
 

โครงการจัดท าแผนปฏบิัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 
2563 (กยบ. กยม. กยล. กยภ. กยค. 
และ กสศ.) งบประมาณ 604,700
บาท) (ด าเนนิการ)  
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดบั
หน่วยงาน (ม 7.2.1.2.2) 

9. จ านวนหนว่ยงานที่จัดท า
แผนปฏบิัติราชการประจ าปี    
ที่สอดคล้องกับแผนระดับ
กรุงเทพมหานครตามแนวทาง
ที่ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลก าหนด (ผลผลิต) 

นิยาม 
- การสนับสนุนหน่วยงานในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
หมายถึง การจัดประชุม/สัมมนา/ให้ค าแนะน าหรือส่งข้อมูลให้
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของหน่วยงาน ภายใต้กรอบแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2  (พ.ศ. 2561-2565) โดย
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 - สอดคล้องกับแผนระดับกรุงเทพมหานคร หมายถงึ สอดคล้องกับ 
ด้าน มิติและมาตรการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
  1) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-
2565) 
  2) แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 - เป็นไปตามแนวทางที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลก าหนด 
หมายถึง เป็นไปตามองค์ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ในส่วนที่ 1 การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีในองค์ประกอบที่ 1 และ 2 
 
ค่าเป้าหมาย 
77 หน่วยงาน 
 
วิธีการค านวณ 
นับจ านวนหน่วยงานที่จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีได้ส าเร็จ
ตามแนวทางที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลก าหนด 

1. กิจกรรมส่งเสริมการจัดท า
แผนปฏบิัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงาน (กยบ. กยม. กยล. 
กยภ.กยค. และ กสศ.) 
(ไม่ใช้งบประมาณ)  
2. กิจกรรมการจัดประชุมแนวดิ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กยค.) 
(ไม่ใช้งบประมาณ)  
3. กิจกรรมศึกษาดูงานสารสนเทศ     
เพื่อการวางแผน (กยค.)                 
(ไม่ใช้งบประมาณ)  
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์เฉพาะ
ด้าน (ม 7.2.1.2.4) 

10. ร้อยละความส าเร็จใน
การจัดท า (ร่าง) แผนการ
ขับเคลื่อนกรุงเทพมหานคร
ภายหลังการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (ผลผลิต) 

นิยาม 
ความส าเร็จในการจัดท าร่างแผนฯ พิจารณาจากการบรรลุ
เป้าหมายการด าเนินงานจดัท า (ร่าง) แผนการขับเคลื่อน
กรุงเทพมหานครภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน       
ตามขั้นตอน 9 ขั้นตอน คือ 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. จัดท าค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานระดับ 
กทม. และ ระดับ สยป. 
3. ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ระดับ สยป. 
4. ประชุมคณะท างานระดบั สยป. 
5. ประชุมคณะอ านวยการระดบั กทม 
6. ประชุมคณะท างานระดบั กทม. 
7. ด าเนินการศึกษา/วิจัย 
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 คร้ัง 
9. ยกร่างแผนฯ 
 
ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 100 
 
วิธีการค านวณ 
จ านวนขั้นตอนทีด่ าเนนิการได้ คูณด้วย 100 หารด้วย
จ านวนขั้นตอนทัง้หมด (9 ขั้นตอน) 
 

โครงการศึกษาวิจัยจัดท าแผนการ
ขับเคลื่อนกรุงเทพมหานคร ภายหลัง
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (กยม.) 
งบประมาณ 1,025,500.- บาท 
(ด าเนินการ)  
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มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

      เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.1  การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารมหานคร 
                                     และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

ล าดับที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ความส าเร็จในการพฒันาบุคลากรตามหลักสมรรถนุมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ ร้อยละ 30 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ยกระดับมาตรฐานวชิาชีพและ
คุณภาพการให้บริการในแต่ละ
สายงานให้มุ่งสู่ความเป็นมือ
อาชีพและสอดคล้องกับการ
เป็นมหานครแห่งเอเชีย          
(ม 7.3.1.1.1) 

11. ร้อยละของบุคลากร
หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
อบรม/สัมมนาได้รับการ
พัฒนาและมีความสามารถ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ผลลัพธ์) 

นิยาม/ค าอธิบาย 
  1. บุคลากรหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ หมายถึง 
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนและผูป้ฏิบัตงิานหลักด้านการจัดท าแผน/
การติดตามและประเมินผลแผน นักวิชาการสถิติ ที่เข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ทีส่ านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลจัดขึ้น ในปีงบประมาณ 2541 ภายใต้โครงการ 
ที่เก่ียวข้อง 
2. “ได้รับการพัฒนา” หมายถึง ได้รับการพฒันาความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานในหนา้ที่ความ
รับผิดชอบ ดว้ยการเข้ารับการฝกึอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่
ส านักยุทธศาสตร์และประเมนิผลจัดขึ้น ครบระยะเวลา
ตามที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลก าหนดไว้ในแต่ละ
หลักสูตรและต้องได้รับการทดสอบความรู้ก่อน (PRE-TEST) 
และหลังการอบรม (POST-TEST) เพื่อประเมินการพัฒนา
ความรู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

1. โครงการเสริมสร้างความรู้      
และทักษะเพื่อการพัฒนาบุคลากร
ด้านการจัดท าแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร (กยภ.) งบประมาณ 
 600,800  (ด าเนินการ) 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการประเมินผลการพัฒนาเมอืง 
(กยม.) งบประมาณ 737,500 บาท 
(ด าเนินการ) 
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการ
ศึกษาวิจัยแก่นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน (กยล.) งบประมาณ 
590,000บาท (ด าเนนิการ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  หมายเหตุ :  การพัฒนาความรูว้ัดผลจากการที่ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถท าแบบทดสอบวดัความรู้หลังการอบรม 
(POST-TEST) และต้องมีคะแนนการท า POST-TEST เกิน
กว่า 60% ของจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 
3. “มีความสามารถตามเกณฑ์ที่ก าหนด”  ประเมินผล
จากการที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้
ในการปฏิบัติงานหลงัจบการฝึกอบรม 
หมายเหตุ : วิธีการและกรอบระยะเวลาในการติดตาม
ประเมินผล เป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่แต่ละโครงการ
ก าหนด 
 
ค่าเป้าหมาย 
  ร้อยละ 80 
 
วิธีการค านวณ 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ผา่นเกณฑ์การประเมิน คูณ
ด้วย 100 หารด้วยจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
ปฏิบัติงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวชิาชพีด้าน
ไอที (กบพ.)งบประมาณ 438,000.-
บาท (ด าเนนิการ) 
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มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑  บริการอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการให้บริการประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
                              และ/หรือ ภาคเอกชน 

 

ล าดับที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการประชาชนและ/หรือ มีการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

มีรายงานการส ารวจ 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการ 7.5.1.1 (1) ส ารวจ
งานให้บริการประชาชนตาม
ภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานครที่ควรจัดท า
เป็นบริการอิเล็กทรอนิกส์ 

12. จ านวนรายงานผลการ
ส ารวจงานให้บริการประชาชน
ตามภารกิจหรืออ านาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร 
ที่ควรจัดท าเปน็บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผลผลิต) 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
   งานให้บริการประชาชนตามภารกิจหรืออ านาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร หมายถึง งานและให้บริการสาธารณะ
ต่างๆที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตาม พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ เช่น เรื่องรักษา
ความเรียบร้อยของประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ
ทะเบียนราษฎร์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษา
ความสะอาด ฯลฯ  
   ระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ หมายถึง การ
ให้บริการข้อมูลและการท าธุรกรรมภาครัฐผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ  
  
ค่าเป้าหมาย 
๑ รายงาน 
 

1. กิจกรรมส ารวจงานให้บริการ
ประชาชนตามภารกิจหรืออ านาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานครที่ควรจัดท าเป็น
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (กสศ.) 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  วิธีการค านวณ 
    นับจ านวนรายงานผลการส ารวจงานให้บริการประชาชน
ตามภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร แล้วน ามา
ท าการวิเคราะห์ สรุปผลการส ารวจฯ 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับให้บริการประชาชน     
(ม 7.5.1.1.2) 

13. จ านวนระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ (ผลผลิต) 

นิยาม 
    ระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-service) ซึ่งให้บริการในลักษณะ
ต่างๆ ทั้งการให้ข้อมูล การมีปฏิสัมพันธ์ การรองรับการ
ด าเนินธุรกรรมภาครัฐหรือลักษณะของการบูรณาการ        
ตามอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การบริการ
ประชาชนหรือเพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
สังกัดกรุงเทพมหานครที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล     
ได้ด าเนินการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ค่าเป้าหมาย  
   3 ระบบ 
 

วิธีการค านวณ 
    นับจากจ านวนระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ด าเนินการ
และสามารถด าเนินการแล้วเสร็จได้ภายในปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2561 

1. กิจกรรมระบบติดตามผลการ    
ปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร         
ผ่าน Smart Device (ไม่ใช้งบประมาณ) 
(กบพ.) 
2. กิจกรรมระบบรับจองคิว BFC 
ออนไลน์ (งบประมาณในโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ปรับปรุงและทดแทนระบบทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจ าตวัประชาชน
ของศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 4 ส านักงานเขต (สนข.พระ
โขนง สาทร หนองแขม และวัง
ทองหลาง) (กคพ.) 
3. การจัดท า Application            
จุดเร่งด่วนการระบายน้ า                 
(ไม่ใช้งบประมาณ) (กสศ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.2  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุน 
                             การบริหารงานและตัดสินใจส าหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 

 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหารระดับหน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร 

มีรายงานการส ารวจ 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาระบบสารสนเทศ
ส่วนกลางเพื่อสนบัสนนุการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมของ
กรุงเทพมหานคร (7.5.1.2.3) 

14. ความส าเร็จในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศกลางเพื่อ
สนับสนนุงานในภาพรวมของ
กรุงเทพมหานครตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด (ผลลัพธ)์ 

 

นิยาม 
       การพัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพื่อสนบัสนุนงาน     
ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร   หมายถึง การสร้างระบบ
ฐานข้อมูลส าหรับรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ใช้งาน 
กับระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร เพื่อความสะดวก
ในการเข้าถึงระบบสารสนเทศตา่งๆ ด้วยรหัสผู้ใช้และ
รหัสผ่านเพียงชุดเดียว 

 
ค่าเป้าหมาย 
   ร้อยละ 80 
 
วิธีการค านวณ 
      พิจารณาจากผลการด าเนนิการที่ก าหนดไว้ในแต่ละ
ขั้นตอน คูณ 100 หารด้วยเป้าหมายของการด าเนินการ     
ถ้าครบขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 

 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการ
ใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนนุการ
เชื่อมโยง  (กพพ.) งบประมาณ 
49,989,300.-บาท (ด าเนนิการ) 
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เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.3  โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการบริการประชาชนและการปฏิบัติงาน 
                               ของกรุงเทพมหานคร 
 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสม
กับภารกิจของการบริหารจัดการเมือง 

ร้อยละ 30 ของประสิทธิภาพ 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนามาตรฐานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
กรุงเทพมหานครที่จ าเป็นให้ครบถ้วน
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล   
(ม 7.5.1.3.1) 
พัฒนาปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
กรุงเทพมหานครเพื่อให้บริการแก่
หน่วยงานต่างๆของกรุงเทพมหานคร 
(ม 7.5.1.3.2) 
พัฒนาและปรับปรุงเครือข่าย
เทคโนโลยสีารสนเทศของ
กรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมทุกส่วนราชการ         
(ม 7.5.1.3.4) 
 

15. ความส าเร็จของการจัดหา     
และพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน       
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ           
และการสื่อสาร (ผลลัพธ์) 

 

นิยาม 
การจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การพัฒนาและ
หรือปรับปรุงศูนย์ข้อมูล ระบบเครื่องแม่ข่ายระบบ
เครือข่าย โปรแกรมระบบและระบบท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
รองรับการท างานของระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร
ให้มีศักยภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงานในภาพรวมของ
กรุงเทพมหานคร อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความสามารถเชิงการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
โดยป้องกันไม่ให้เกิดช่องโหว่ตลอดเวลาและสามารถ
วิเคราะห์ปัญหาการโจมตีท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
 

ค่าเป้าหมาย 
   ร้อยละ 80 
 

วิธีการค านวณ 
     พิจารณาจากผลการด าเนนิการที่ก าหนดไว้
ในแต่ละขั้นตอน คูณ 100 หารด้วยเป้าหมาย
ของการด าเนินการ ถ้าครบขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 

1. โครงการจัดหาระบบเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูลและระบบสนบัสนุนการปฏิบัติงาน
ของสภากรุงเทพมหานคร (กคพ.) 
งบประมาณ 28,697,200.-บาท 
(ด าเนินการ) 
2. โครงการพัฒนาศนูย์ข้อมูล (Data 
Center) ของกรุงเทพมหานคร  (กคพ.) 
งบประมาณ 91,019,700.-บาท 
(ด าเนินการ) 
3. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและ
โปรแกรมประยุกต์ตามโครงการระบบรักษา
ความปลอดภัยระบบสารสนเทศของ
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (กพพ.) 
งบประมาณ 49,000,000.- บาท 
(ด าเนินการ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก 
กรุงเทพมหานคร (ด้านภูมสิารสนเทศ
กลาง) เพื่อให้บริการแก่หน่วยงาน
ต่างๆของกรุงเทพมหานคร            
(มน7.5.1.3.5) 

16. ร้อยละความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูล
ภูมิสารสนเทศกลางและพฒันาระบบ
ภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองของ
กรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์) 

นิยาม/ค าอธิบาย 
การพัฒนาระบบการใหบ้ริการข้อมูลภูมิ

สารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศเพ่ือการผังเมืองของ
กรุงเทพมหานครหมายถึง โครงการพัฒนาระบบ
การให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและ
พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 2 ปี 
(2561-2562) เพื่อให้มีระบบการให้บริการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและระบบภูมิ
สารสนเทศเพื่อการผังเมือง การด าเนินงาน
ประกอบด้วย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนินการดังนี ้
1) การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
2) การจัดหาโปรแกรมส าเร็จรปูด้านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนินการ
ดังนี ้
๓) พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ 
4) ฝึกอบรม 

ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
การให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและ
พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการผังเมือง
ของกรุงเทพมหานคร หมายถึง ร้อยละ
ความส าเร็จของการด าเนนิการในปีงบประมาณ 

1. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูล
ภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศเพื่อการผังเมืองของ
กรุงเทพมหานคร (กสศ.) 
งบประมาณ 14,655,300 บาท 
(26,855,300.-บาท)  
(ด าเนินการ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

2561 ประกอบด้วย 
1) การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์(คิด
เป็นร้อยละ 60) 
2) การจัดหาโปรแกรมส าเร็จรปูด้านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (คิดเปน็ร้อยละ 40) 

ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ๑๐๐ 

วิธีการค านวณ 
ความส าเร็จของการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์บวก ความส าเร็จของการจัดหา
โปรแกรมส าเร็จรูปด้านระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 

เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.4 มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี 
                              สารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนด 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 บุคลากรมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานสากล 

ร้อยละ80 
ของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ได้รับการพัฒนาและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

       
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เพิ่มศักยภาพ CIO ของ
กรุงเทพมหานครให้สามารถ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระบบ
ราชการให้รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล      
(ม 7.5.1.4.4) 

17. ผู้บริหารสารสนเทศระดบัสูง
ประจ าหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร (CIO)ที่ได้รบั
การพัฒนาศักยภาพด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ (ผลลัพธ)์ 

 

นิยาม/ค าอธิบาย 

การพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ และบทบาทของผู้บริหารสารสนเทศ
ระดับสูง ดว้ยวิธีการตา่งๆ เชน่ ศึกษาดูงาน การ
สัมมนา การประชุมเชิงปฏบิัติการ เป็นต้น  

การปฏิบัติงานและการพัฒนาหน่วยงาน 
หมายถึง การปฏิบัติงานของผูบ้ริหารสารสนเทศ
ระดับสูงประจ าหน่วยงาน (CIO) ตามที่ได้รบั
มอบหมายของหัวหน้าหน่วยงาน การปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาทที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ
ดิจิทัลกรุงเทพมหานคร และการปฏิบัติหน้าที่
อื่นๆ ภายใต้สภาวะดิจิทลั เช่น การถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาดา้นดิจทิลัการก ากับดูแล
โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการก ากับ
ดูแลมาตรฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ การ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผูบ้ริหาร
สารสนเทศระดบัสงู (CIO) (กสศ.)
งบประมาณ 485,500.- บาท (ด าเนินการ)  
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ริเริ่มโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ 
เป็นต้น 

ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 

วิธีการค านวณ 
1. แบ่งคะแนนเปน็ 2 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 วสิัยทัศน์การปฏิบัตงิานหรือแนวทาง
พัฒนาหน่วยงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จ านวน 20 คะแนน  

- วัดผลจากการน าเสนอวิสัยทัศนก์าร
ปฏิบัติงานหรือพัฒนาหน่วยงานในวัน
สุดท้ายของโครงการ   

ส่วนที่ 2 ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อ
ศักยภาพในการปฏิบัตงิานและพัฒนาหน่วยงาน
ของผู้บริหารสารสนเทศระดับสงูประจ า
หน่วยงาน (CIO) จ านวน 80 คะแนน 

- วัดผลจากแบบส ารวจความเห็นของหัวหน้า
หน่วยงาน คะแนนเต็ม 100 คะแนน  

คะแนนสว่นที่ 2 =  
 
 
 
 

คะแนนจากแบบส ารวจ  x 80 
100 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

2. ร้อยละของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง
ประจ าหน่วยงาน (CIO) ไดน้ าความรู้จากการ
พัฒนาศักยภาพไปใช้ในการปฏบิัติงานและ
พัฒนาหน่วยงาน  
 - ค านวณจากจ านวนผู้บริหารสารสนเทศ
ระดับสูงประจ าหน่วยงาน (CIO)ที่ได้คะแนนรวม
ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 รวมกันไม่น้อยกว่า 80 
คะแนน ดังนี ้
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIO ที่ได้คะแนนส่วนที่ 1 + ส่วนที่ 2 มากกว่า 80 คะแนน  x 100 
CIO ที่เข้าร่วมโครงการ 
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจ า 
ด้านที่ 7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑  บริการอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการให้บริการประชาชนระหว่างหน่วยงาน 
                              ภาครัฐ และ/หรือ ภาคเอกชน 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการประชาชน และ/หรือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน 

มีรายงานการส ารวจ 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ให้บริการประชาชน  (ม 7.5.1.1.2) 

 

1. ร้อยละความส าเร็จของการ
จัดหาระบบเพื่อปรบัปรุงการ
ให้บริการประชาชน (ผลลัพธ์) 

นิยาม/ค าอธิบาย  
      การจัดหาระบบต่าง ๆ   เพื่อปรับปรุงการ
ให้บริการต่อประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น 
การจัดตั้งศูนยบ์ริหารฉับไวใสสะอาด Bangkok 
Fast & Clear ระบบการประเมนิความพึงพอใจ    
ต่อการให้บริการ การใช้บัตรประจ าตัวประชาชน
เพียงใบเดียวในการขอรับบริการจาก
กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 
 
ค่าเป้าหมาย  
    ร้อยละ 80 

 

1. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ส าหรับปรับปรุง และทดแทนระบบ
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว
ประชาชนของศูนย์บริการ
กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ส านักงาน
เขต (ส านักงานเขตพระโขนง สาทร หนอง
แขม และวังทองหลาง) (กคพ.)
งบประมาณ 30,338,600.-บาท 
(ด าเนินการ) 
2. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับปรับปรุงและทดแทนระบบ
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว
ประชาชน  จ านวน 7 ส านักงานเขต 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  วิธีการค านวณ 
     พิจารณาจากผลการด าเนินการที่ก าหนดไว้ใน
แต่ละขั้นตอนคูณ 100 หารด้วยเป้าหมายของ
การด าเนินการ ถ้าครบขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 
100 

(ส านักงานเขตบางซื่อ ดอนเมือง สายไหม บาง
กะปิ คลองสามวา ประเวศ  และบางแค) 
(กคพ.) งบประมาณ 42,391,460.-บาท 
(ด าเนินการ) 
3. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับปรับปรุง และทดแทนระบบ
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว
ประชาชนของจุดบริการด่วนมหานคร    
ณ ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร (กคพ.)
งบประมาณ 1,533,020.-บาท
(ด าเนินการ) 
4. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ประกอบ พร้อมระบบควิและ
ระบบการประเมินความพงึพอใจ เพื่อ
ติดตั้ง ณ ศูนยบ์ริหารราชการ  ฉับไวใส
สะอาด (Bangkok Fast &Clear : BFC) 
(กคพ.) งบประมาณ 66,952,800.-บาท
(ด าเนินการ) 
5. โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ
บูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการ
บริการภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 
(กคพ.) งบประมาณ 5,955,000.-บาท
(ด าเนินการ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบ
แผนภาพ (infographic)แก่ผู้สนใจ
ผ่านทางเวบ็ไซต์ (มน 7.5.1.1.4) 

2. จ านวนข้อมูลสารสนเทศบน
แผนภาพ (infographic) ที่เป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดย
จัดท าและเผยแพร่บนเวบ็ไซต์
ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร 
(ผลผลิต)  

นิยาม/ค าอธิบาย 
ข้อมูลสารสนเทศบนแผนภาพ (infographic) 
หมายถึง การน าข้อมูลสารสนเทศมาจัดท าเปน็
แผนภาพทีส่ามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย เชน่ 
ด้านการบริการ สถิติ กิจกรรมของ
กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

ค่าเป้าหมาย 
16 แผนภาพต่อป ี

วิธีการค านวณ 
จ านวนข้อมูลสารสนเทศบนแผนภาพ(infographic) 
ที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยจัดท าและ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครที่
ด าเนินการได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

1. กิจกรรมการให้บริการข้อมูล
สารสนเทศบนแผนภาพ (infographic) 
(กสศ.) ไม่ใช้งบประมาณ 
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เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.4 มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี 
                              สารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนด 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 บุคลากรมีสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกบัมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานสากล 

ร้อยละ80 
ของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับ

การพัฒนาและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
       

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
ตามมาตรฐานที่ก าหนด                
(ม 7.5.1.4.2) 

3. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(ผลผลิต) 

นิยาม/ค าอธิบาย 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หมายถึง ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และระบบงานที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เฉพาะทาง 
เกณฑ์การประเมิน 
๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลา
ของการฝึกอบรม 
๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องผ่านการทดสอบ
ความรู้หลังการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ  80 ของผู้ผ่านเกณฑป์ระเมิน 
 

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารเร่ือง
การตรวจสอบ ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์ข้ันสูง (Advanced) 
(กบพ.) งบประมาณ 363,300.- บาท 
2. โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสร้าง 
Extension บนโปรแกรมส านักงาน 
(กบพ.) งบประมาณ 433,000.-บาท 
(ด าเนินการ) 
3. โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
(กสศ.) งบประมาณ 452,000 บาท 
(ด าเนินการ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 

 วิธีการค านวณ 
 
 

4. โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่
ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี        
(COM-03) (กพพ.) งบประมาณ 
297,500.-บาท (ด าเนินการ) 
5. โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูลและ
ข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของ
กรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS) (กพพ.)
งบประมาณ 221,900.-บาท      
(ด าเนินการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผา่นตามเกณฑ์ที่ก าหนด x100 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 
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ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ด้านที่  5 มหานครประชาธิปไตย 
มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล 
เป้าหมายที่ 5.2.1 ประชาชนกรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการท างานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม 
เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.1 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร” 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีค านวณ เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม ส่วนราชการ           
ที่รับผิดชอบ 

1. ร้อยละของความส าเร็จใน
การทบทวนและปรับปรุง
ระเบียบการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 

 

ร้อยละ 80 นิยาม/ค าอธิบาย 
   - ระเบียบการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
หมายถึง ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการ
บริหารการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๓๘ 
ซึ่งต้องมีการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นช่องทางให้
ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทสนับสนุนการ
พัฒนาเมือง 
   - ความส าเร็จของการทบทวนและ
ปรับปรุง หมายถึง ความส าเร็จในร่าง
ระเบียบการพัฒนากรุงเทพมหานคร       
ที่พร้อมน าเรียน ผว.กทม.พิจารณาลงนาม
ให้ความเห็นชอบ 
 
 

วิธีการค านวณ 
      พิจารณาจากผลส าเร็จของการ
ด าเนินการที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ม 3 1. กิจกรรมการทบทวนและ
ปรับปรุงระเบยีบการพฒันา
กรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้
งบประมาณ) 

กยบ. 
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ด้านที่  7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.2  การบริหารแผนและประเมินผล 
เป้าหมาย 7.2.1  กรุงเทพมหานคมีระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.1  พัฒนาระบบติดตามและรายงานความกา้วหน้าตามแผนพฒันากรงุเทพมหานคร ระยะ 20 ป ี

 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีค านวณ เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม ส่วนราชการ           
ที่รับผิดชอบ 

2. ร้อยละของตัวชี้วัดระดับ
หน่วยงานได้รับการติดตาม  
และรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

 

ร้อยละ 100 
 

นิยาม 
   ตัวชี้วัดระดับหน่วยงานได้รับการติดตามและ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ  หมายถึง   การติดตาม
ตัวชี้วัดจากระบบ Daily Plans และระบบการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย ผว.
กทม. 
   1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 
ที่สอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ  20 ปี 
   2. ผลการการประเมินผลการด าเนินการตาม
นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
โดยตรวจสอบตัวชี้วัดที่หน่วยงานน ามาด าเนินการ
ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 

วิธีการค านวณ 
   - จ านวนรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปีและ
ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
   - จ านวนข้อมูลตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้รวบรวมx100 

จ านวนข้อมูลตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ทั้งหมด 

ม 7 1. กิจกรรมการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลการด าเนนิการตาม
แผนปฏบิัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2.  กิจกรรมการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลการด าเนนิการตามนโยบาย
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
3. กิจกรรมการติดตามและรายงาน
ผลตัวชีว้ัดระดับหน่วยงานตาม
แผนปฏบิัติราชการประจ าปี 

กยบ. กยม. 
กยล. 

กยภ.กยค. 
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ด้านที่  7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
     มิติที่ 7.2  การบริหารแผนและประเมินผล 
     เป้าหมาย 7.2.1  กรุงเทพมหานคมีระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
     เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.2  หนว่ยงานมีแผนยทุธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 

 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีค านวณ เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม ส่วนราชการ           
ที่รับผิดชอบ 

3. ร้อยละความส าเร็จของ
การจัดท าแผนปฏบิัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี ด้วยกระบวนการ
บูรณาการ 

ร้อยละ 100 นิยาม 
   การบูรณาการ หมายถึง การประสาน
กลมกลืนกันของแผน กระบวนการ การ
ปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์      
เพื่อสนับสนุนเปา้ประสงค์ที่ส าคญัของ
องค์กร  
   ความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี หมายถึง  
การจัดท าแผนปฏบิัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ด้วยการบูรณาการ
ภารกิจของกรุงเทพมหานครให้ด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้แผนมี
ความเชื่อมโยงกับยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
นโยบายของผูบ้ริหารกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 
 
วิธีการค านวณ 
ความส าเร็จในการจัดท าแผนตามค านิยาม
ที่น ามาบูรณาการเพื่อใช้ในแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ.
2563 โดยน ามาคิดเป็นร้อยละ 

ม 7 โครงการจัดท าแผนปฏบิัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 
2563          

กยบ. กยม. 
กยล. 

กยภ.กยค. 
และ  
กสศ. 
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ด้านที่  7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.2  การบริหารแผนและประเมินผล 
เป้าหมาย 7.2.1  กรุงเทพมหานคมีระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.2  หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 

 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีค านวณ เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม ส่วนราชการ           
ที่รับผิดชอบ 

4. ร้อยละความส าเร็จในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

 

ร้อยละ 100 
 

นิยาม   
    แผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  หมายถึง 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปีที่
ได้มีการทบทวนและปรับปรุงให้มีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี   
วิธีการค านวณ 
     ความส าเร็จในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ
กรุงเทพมหานครตามค านิยาม โดยน ามาคิดเป็น
ร้อยละ 

 

ม 2 1. กิจกรรมการปรับแผนพฒันา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ี

 

กยบ. กยม. 
กยล. 

กยภ.กยค. 
และ  
กสศ. 
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ด้านที่  7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.3  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป้าหมายที่ 7.3.1  บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน 
เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.1  การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารมหานคร 
                                และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีค านวณ เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม ส่วนราชการ           
ที่รับผิดชอบ 

5. ร้อยละของบุคลากร
หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
อบรม/สัมมนาได้รับการ
พัฒนาและมีความสามารถ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 

ร้อยละ 80 นิยาม/ค าอธิบาย 
  1. บุคลากรหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ 
หมายถึง ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนและผู้ปฏบิัติงานหลักด้านการจัดท า
แผน/การติดตามและประเมินผลแผน 
นักวิชาการสถิติ ที่เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ ทีส่ านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลจัดขึ้น ในปีงบประมาณ 2541 
ภายใต้โครงการ ดังนี ้
      - โครงการเสริมสร้างความรู้และ
ทักษะเพือ่การพัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดท าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
      - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การประเมินผลการพัฒนาเมือง 
      - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการเพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถด้านการศึกษาวิจัย
แก่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ม 1 1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้าน
การศึกษาวิจัยแก่นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน    
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการประเมินผลการพัฒนาเมอืง     
3. โครงการเสริมสร้างความรู้และ
ทักษะเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้าน
การจัดท าแผนพัฒนาของ
กรุงเทพมหานคร 
4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
ปฏิบัติงานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพดา้นไอท ี

กยล. 
 
 
 

กยม. 
 
 

กยภ. 
 
 

กบพ. 
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 ด้านที่  7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าหมายที่  7.5.1 กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 
                         (Smart service) เพื่อสนับสนนุนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลย ี
                         สารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสทิธิภาพ (Smart city) 
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑  บริการอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการให้บริการประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
                              และ/หรือ ภาคเอกชน 

 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีค านวณ เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม ส่วนราชการ           
ที่รับผิดชอบ 

6. จ านวนระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

3 ระบบ นิยาม 
    ระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ 
หมายถึง ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
(e-service) ซึ่งให้บริการในลักษณะต่างๆ    
ทั้งการให้ข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์ การรองรับ
การด าเนินธุรกรรมภาครัฐหรือลักษณะของ
การบูรณาการ ตามอ านาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การบริการ
ประชาชนหรือเพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่ส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ด าเนินการ 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

วิธีการค านวณ 
    นับจากจ านวนระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ด าเนินการและสามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จได้ภายในปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2561 

ม 1 1. กิจกรรมระบบติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการผา่น Smart Device 
2. กิจกรรมระบบรับจองคิว BFC 
ออนไลน์ (โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรส์ าหรับปรับปรุงและ
ทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจ าตัวประชาชนของ
ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 4 ส านักงานเขต 
(ส านักงานเขตพระโขนง สาทร 
หนองแขม และวังทองหลาง) 
3. กิจกรรมการจัดท า 
Application จุดเร่งด่วนการ
ระบายน้ า ส าหรับเจ้าหนา้ที่ กทม. 

กบพ. 
 

กคพ. 
 
 
 
 
 
   
 
 

กสศ. 
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ด้านที่  7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าหมายที่  7.5.1 กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 
                         (Smart service) เพื่อสนับสนนุนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลย ี
                         สารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสทิธิภาพ (Smart city) 
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.2  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุน 
                             การบริหารงานและตัดสินใจส าหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีค านวณ เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม ส่วนราชการ           
ที่รับผิดชอบ 

7. ความส าเร็จในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศกลางเพื่อ
สนับสนนุงานในภาพรวมของ
กรุงเทพมหานครตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

 

ร้อยละ 80 นิยาม 
       การพัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพื่อ
สนับสนนุงานในภาพรวมของ
กรุงเทพมหานคร   หมายถึง การสร้าง
ระบบฐานข้อมูลส าหรับรองรับการเชื่อมโยง
ข้อมูลผู้ใช้งานกับระบบสารสนเทศของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อความสะดวกในการ
เข้าถึงระบบสารสนเทศตา่งๆ ดว้ยรหัสผู้ใช้
และรหัสผ่านเพียงชุดเดียว 

 
วิธีการค านวณ 
      พิจารณาจากผลการด าเนนิการที่
ก าหนดไว้ในแตล่ะขั้นตอน คูณ 100 หาร
ด้วยเป้าหมายของการด าเนินการ     ถ้า
ครบขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 

 

ม 3 1. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการการใช้งานระบบสารสนเทศ
สนับสนนุการเชื่อมโยง   

กพพ. 
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ด้านที่  7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าหมายที่  7.5.1 กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 
                         (Smart service) เพื่อสนับสนนุนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลยี 
                         สารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสทิธิภาพ (Smart city) 
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.3  โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการบริการประชาชนและการปฏบิัติงาน 
                             ของกรุงเทพมหานคร 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีค านวณ เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม ส่วนราชการ           
ที่รับผิดชอบ 

8. ความส าเร็จของการจัดหา     
และพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน       
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ           
และการสื่อสาร 

 

ร้อยละ 80 นิยาม 
      การจัดหาและพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
หมายถึง การพัฒนาและหรือปรับปรุงศูนย์
ข้อมูล ระบบเครื่องแม่ข่ายระบบเครือข่าย 
โปรแกรมระบบและระบบท่ีเกีย่วข้องเพื่อ
รองรับการท างานของระบบสารสนเทศ
กรุงเทพมหานครใหม้ีศักยภาพเพยีงพอต่อการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสามารถเชิง
การป้องกันและรักษาความปลอดภัยโดย
ป้องกันไม่ให้เกิดช่องโหว่ตลอดเวลาและ
สามารถวิเคราะห์ปัญหาการโจมตทีี่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคตได ้

 

วิธีการค านวณ 
     พิจารณาจากผลการด าเนินการที่ก าหนดไว้ในแต่
ละขั้นตอน คูณ 100 หารด้วยเป้าหมายของการ
ด าเนินการ  ถ้าครบขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 

ม 1 2 4 1. โครงการพัฒนาศนูย์ข้อมูล 
(Data Center) ของ
กรุงเทพมหานคร   
2. โครงการจัดหาระบบเครือข่าย
สื่อสารข้อมูลและระบบสนับสนนุ
การปฏิบัติงานของสภา
กรุงเทพมหานคร 
3. โครงการปรับปรุงระบบ
เครอืข่ายและโปรแกรมประยุกต์
ตามโครงการระบบรักษาความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศของ
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 

 

กคพ. 
 
 

กคพ. 
 
 
 

กพพ. 
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มิติที่ ๒  ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

ตัวช้ีวัด นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
1. ตัวช้ีวัด ๒.๑ ร้อยละความส าเร็จของการใช้
จ่ายงบประมาณ 
ร้อยละความส าเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน     
(ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ของ สงม.) 

ตามท่ี สงม. ก าหนด กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
(ความส าเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน)                        
(สก.และทุกส่วนราชการใน สยป.) 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวม (ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ของ สงม.) 

ตามท่ี สงม. ก าหนด กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
(ความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม)     
(สก.และทุกส่วนราชการใน สยป.) 

ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ตัวชี้วัดที่ 
2.1.3 ของ สงม.) 

ตามท่ี สงม. ก าหนด กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี        
(เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) 
(สก.และทุกส่วนราชการใน สยป.) 

2. ตัวช้ีวัด ๒.๒ คะแนนของความส าเร็จในการ
จัดท างบการเงิน 
คะแนนของความส าเร็จของการจัดท างบการเงิน
ทันเวลาและถูกต้อง (ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ของ 
สนค.) 

ตามท่ี สนค. ก าหนด กิจกรรมการบันทึกรายการบัญชีและการจัดท างบการเงิน
ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล (สก.และทุกส่วน
ราชการใน สยป.) 

คะแนนของความส าเร็จของการจัดท ารายงาน
บัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจ าปี ๒๕60  ทันเวลา
และถูกต้อง (ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 ของ สนค.)                            

ตามท่ี สนค.ก าหนด 
 

กิจกรรมการจัดท าบัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินของ
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล (สก.และทุกส่วนราชการ
ใน สยป.) 

3. ตัวช้ีวัด 2.3 
รอ้ยละความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน (สตน.) 

ตามท่ี สตน.ก าหนด 
 

กิจกรรมการจัดท าการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน (สก.และทุกส่วนราชการใน สยป.) 
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มิติที่ ๓ ด้านคุณภาพในการปฏิบัติราชการ 

ตัวช้ีวัด นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
4. ตัวช้ีวัดที่ ๓.1 ระดับความส าเร็จในการแก้ไข
เรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/
ผู้รับบริการ (กองกลาง)                        

ตามท่ีกองกลางก าหนด 
 

กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนของทุกส่วน
ราชการ  (สก.และทุกส่วนราชการใน สยป.) 

5. ตัวช้ีวัดที่ ๓.2 รอ้ยละความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)                   
(สกก.) 

ตามท่ี สกก.ก าหนด 
 
 

1. โครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจ าปี 2561  
   - โครงการเปิดพ้ืนที่เรียนรู้ด้านดิจิตอล  (กบพ.) 
2. โครงการรักษารอบอย่างน้อย 1 โครงการ 
    - การจัดท าระบบคลังตัวชี้วัดภารกิจ 10 ฝ่ายของ
ส านักงานเขตและระบบการบันทึกรายงานจากส านักงาน
เขตไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (กยค.) (ปี 2558) 

6. ตัวช้ีวัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (ผตร.) 

ตามท่ี ผตร.ก าหนด 
 

กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
(สก.และทุกส่วนราชการใน สยป.) 
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มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์การ 

ตัวช้ีวัด นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

7. ตัวช้ีวัดที่ 4.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
เพ่ือพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน (สกก.)                    
*ตัวชี้วัดใหม่ 

ตามท่ี สกก. และ สตน. ก าหนด กิจกรรมการป้องกันการกระท าทุจริตส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผล (สก.และทุกส่วนราชการใน สยป.) 

8. ตัวช้ีวัดที่ 4.2 ร้อยละความส าเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of 
Work Life)        
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานของหน่วยงาน (ตัวชี้วัดที่ 4.2.1  ของ 
สนอ.)  

ตามท่ี สนอ. ก าหนด กิจกรรมการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน (สก.และทุกส่วน
ราชการใน สยป.) 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการสร้างเสริม
สุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน (ตัวชี้วัดที่ 
4.2.2  ของ สกก.)*ตัวชี้วัดปรับใหม่ 

ตามท่ี สกก. ก าหนด กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน     
(สก.และทุกส่วนราชการใน สยป.) 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์) 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของความส าเร็จในการทบทวนและปรบัปรุงระเบียบการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการทบทวนและปรับปรุงระเบียบการพัฒนากรุงเทพมหานคร (ไม่ใชง้บประมาณ) (กยบ.) 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา ทบทวนระเบียบกรุงเทพมหานคร       
ว่าด้วยการบริหารการพฒันากรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2538 
ระเบียบอื่นๆ ข้อมลูที่เกี่ยวข้องและยกร่างระเบยีบฯ 

30 30              

ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานเพื่อ
พิจารณาปรับปรุงรา่งระเบียบฯ  

10 40              

ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน        
เพื่อพิจารณาระเบียบฯ และยกร่างระเบียบการพัฒนาฯ 

40 80              

ขั้นตอนที่ 4 น าเสนอร่างระเบียบการพัฒนาฯ ให้       
คณะพัฒนาด้านกฎหมายพิจารณาก่อนน าเรียนผู้ว่า-
ราชการกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบและลงนาม 

20 100              

รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100               
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 2        รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนจากรัฐบาล 
ชื่อกิจกรรมที่ 2/1   กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการกระจายอ านาจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (กยค.) 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561  

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. ประสานวิทยากร/ก าหนดเนื้อหาการ
อบรมให้ความรู้เรื่องการกระจายอ านาจ 

25 10             

2. จัดท าก าหนดการฝึกอบรม และจัดท า
หนังสือถึงหน่วยงานเพ่ือแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมายัง สยป. 

10 20             

3. จัดท าค าสั่งผู้เข้ารับการอบรมและแจ้ง
หน่วยงาน 

10 50             

4. จัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ 40 80             

5. ประเมินผลการจัดกิจกรรมและสรุปผล
รายงานผู้บริหาร 

15 100             

รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 2     รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนจากรัฐบาล 
ชื่อกิจกรรมที่ 2/2   กิจกรรมการติดตามผลการด าเนินงานภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนจากรัฐบาลตามแผนการกระจายอ านาจฯ (กยค.) 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561  

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. ประสานหน่วยงานด าเนินการสรุปข้อมูล ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และส่งรายงาน
ข้อมูลส่งมายัง สยป. 

25 10             

2. สรุปข้อมูลความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรคตามที่
หน่วยงานรายงาน 

25 40             

3. ศึกษาประเมินผลเชิงลึกในภารกิจที่มีประเด็นน่าสนใจ     25 70             

4. จัดท าสรุปผล/ข้อเสนอแนะและน าเรียนผู้บริหาร 25 100             

รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของตัวชี้วัดระดับเมืองตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปไีด้รับการปรับปรุงแก้ไข 
กิจกรรมที่ 1 โครงการศึกษา ทบทวนและปรับตัวชี้วัดระดับเมืองตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  (กยบ. กยม. กยล. กยค. กยภ. และ กสศ.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ก.ย. 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. จัดท าขอบข่ายการด าเนินการจา้งที่ปรึกษา 5 5              

2. ขอความเห็นชอบใช้การจ้างท่ีปรึกษา 5 10              

3.  ท าหนังสือเชิญชวนให้หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
ภาครัฐ/เอกชนส่ง TOR 

5 15              

4. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียด เงินงวด 5 20              

5. ขออนุมัติด าเนินการจ้างท่ีปรึกษาวิธีคัดเลือก พร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการจ้างท่ีปรกึษา 

5 25              

6. แจ้งคณะกรรมการด าเนินการจา้ง 5 30              

7. ด าเนินการพิจารณา TOR 10 40              

8. รายงานผลการพิจารณาต่อผู้มอี านาจสั่งจ้าง 5 45              

9. ส่งร่างสัญญาให้นิติกร ตรวจสอบ 5 50              

10. ขออนุมัติจ้างท่ีปรึกษาและก าหนดวันลงนามในสญัญา
จ้าง 

5 55              

11. ด าเนินการตามสัญญาจ้าง 45 100              

รวม 11 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100               
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ชื่อตัวชี้วัดที ่๔   :  ร้อยละของตัวชี้วัดระดับหน่วยงานได้รับการติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ (ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์) 
                        (1) จ านวนรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (ตัวชี้วัดระดับมาตรการ) 
ชื่อกิจกรรมที่ 4/1  :  กิจกรรมจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี (กยบ. กยค. กยภ. กยล. กยม. และ กสศ.) 

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ขั้นตอนที่ 1 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏบิัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 
2560 และเวียนแจ้งคณะผูบ้รหิารกรุงเทพมหานคร
และหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 

40 40             

ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมนิผล
แผนปฏบิัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 
2561 

5 45             

ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะท างานฯ เพื่อมอบหมาย
ภารกิจในการติดตามผลการด าเนินงานรายประเด็น
ยุทธศาสตร ์

5 50             

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าหนังสือถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ติดตามข้อมูลผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร ระยะคร่ึงปีงบประมาณ (1 ต.ค.60-
31 มี.ค.61) 

5 55             
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ขั้นตอนที่ 5 รวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะคร่ึง
ปีงบประมาณ (1 ต.ค.60-31 มี.ค.61) 

40 95             

ขั้นตอนที่ 6 เสนอผูบ้ริหารส านกัยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลและเวียนแจง้ส่วนราชการสังกัดส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล 

5 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที ่๔   :  ร้อยละของตัวชี้วัดระดับหน่วยงานได้รับการติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ (ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์) 
                       (2)  ร้อยละของความส าเร็จในการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
                              (ตัวชี้วัดระดับมาตรการ) 
ชื่อกิจกรรมที่ 4/2     :  กิจกรรมจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
                            (กยบ.เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และกยม.กยล.กยภ.กยค.และ กสศ.เป็นผู้รับผิดชอบร่วม) 

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
โครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าว

หน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
 

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

ขั้นตอนที่ ๑  ติดตาม
ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานตามนโยบาย     
ของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครของแต่ละ
หน่วยงาน   

30 30              

ขั้นตอนที่ 2  วิเคราะห์
ความเป็นไปได้และ
ประมวลผลแต่ละภารกิจ 

30 60              

ขั้นตอนที่ 3  จัดท ารายงาน
น าเสนอผูบ้ริหาร  

40 100              

รวม  3  ขั้นตอน คิดเป็น
ร้อยละ 

100               
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ชื่อตัวชี้วัดที ่๔   :  ร้อยละของตัวชี้วัดระดับหน่วยงานได้รับการติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ (ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์) 
ชื่อกิจกรรมที่ 4/3  :  กิจกรรมการติดตามและรายงานผลตัวชี้วัดระดับหน่วยงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (กยบ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความ  
ก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
 

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

ขั้นตอนที่ ๑  ตรวจสอบจ านวนและรายละเอียดของ
ตัวช้ีวัดระดับหน่วยงานตามแผนปฏิบัติราชการและ
ประสานหน่วยงานให้แก้ไขในกรณีไม่สมบูรณ์   

10 10              

ขั้นตอนที่ 2  ตรวจสอบการรายงานของแต่ละ
ตัวช้ีวัดระดับหน่วยงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

10 20              

ขั้นตอนที่ 3  วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของผลการ
รายงานในแต่ละตัวช้ีวัดระดับหน่วยงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ  

20 40              

ขั้นตอนที่ 4 ประสานเจ้าหน้าที่ส านักยุทธศาสตร์ฯ    
ให้ กรณีที่หน่วยงานในความรับผิดชอบรายงาน ไม่
ครบถ้วน สมบูรณ์ 

5 45              

ขั้นตอนที่ 5 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานตามตัวช้ีวัดระดับหน่วยงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีเพื่อรายงานต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
ตามล าดับช้ันทุกไตรมาส 
 5.1 ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม 2560-ธันวาคม 2560 
 5.2 ไตรมาสที่ 2 มกราคม 2561-มีนาคม 2561 
 5.3 ไตรมาสที่ 3 เมษายน 2561-มิถุนายน 2561 
5.4 ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม 2561-กันยายน 2561 

55 
 
 
 

10 
15 
15 
15 

100              



84 
 

 
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๕    :   จ านวนรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
ชื่อกิจกรรมที่ ๑     :  กิจกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กยล.) 

 
 
 
 
 
 

รวม  5  ข้ันตอน คิดเป็นร้อยละ 100               

         ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของโครงการ/
กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 5 5             
2. พัฒนาระบบตดิตามประเมินผล 10 15             
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอความร่วมมือ
หน่วยงานที่ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สงูอายุสง่ผลการด าเนนิงานเป็นรายไตร
มาส 

15 30             

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 20 50             
5. สรุปผลการประเมิน 20 70             
6. การเขียนรายงานการติดตามและประเมิน 25 95             
7. จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อผู้บริหาร 5 100             

รวม 7 ข้ันตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ ๖    :   จ านวนผลการศึกษาหรืองานวิจัยที่สนับสนุนการบริหารมหานคร  
ชื่อกิจกรรมที่ ๑     :  กิจกรรมการศึกษาหรืองานวิจัยด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กยล.) 

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 25๖๐ พ.ศ. 256๑ 

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. การทบทวนวรรณกรรม ศึกษาเอกสารที่
เก่ียวข้อง เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดการศึกษา 

10 10             

2. จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย 5 15             

3. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมการศึกษาวิจัยฯ 5 20             

4. สร้างเครื่องมือการศึกษาวิจัย 10 30             

5. เก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาวิจัย 10 40             

6. วิเคราะห์/แปรผลข้อมูลการศึกษาวิจัย 10 50             

7. เขียนรายงานการศึกษาวิจัย 20 70             

8. จัดท ารายงานวิจยัฉบับสมบรูณ์ (Final 
Report) 

25 95             

9. รายงานต่อผูบ้ริหาร สยป. 5 100             

รวม 10 ขั้นตอน 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่  ๗    :  ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ชื่อกิจกรรมที่ 1   :  กิจกรรมการปรับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (กยบ. กยม. กยล. กยภ. กยค. และ กสศ.)  

 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ 1 จัดท าค าสั่งคณะกรรมการและคณะท างาน
ในการปรับแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

20 20              

ขั้นตอนที่ 2 คณะท างานศึกษา ทบทวนยุทธศาสตร์ของ
กรุงเทพมหานครและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อจัดท า
ข้อมูลในแต่ละด้าน/ยุทธศาสตรแ์ละยกร่างแผน
ยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครเสนอคณะกรรมการ
พิจารณา  

20 40              

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการ/คณะท างานพิจารณาความ
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

40 80              

ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร       ระยะ 
20 ปีที่ได้จัดท าให้สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
เพื่อเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครน าไปใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนของหน่วยงาน 

20 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี ด้วยกระบวนการบูรณาการ  
ชื่อโครงการที่ 1   โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2563 (กยบ. กยม. กยล. กยภ. กยค.  และ กสศ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ 

เนื้องาน
ของ 

ติดตาม 
ความก้าวหน้า 

โครงการ 
(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ขั้นตอน             

(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. เตรียมการและขออนุมัติด าเนินโครงการ 10 10             
2. จัดประชุมเพื่อวางแผนและก าหนดตารางการ
ด าเนินโครงการ 

10 20             

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมหารือและ
จัดท าแผนปฏบิัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี พ.ศ.2563 โดยเชิญวทิยากรเป็นผูน้ า
กลุ่ม 

40 60             

4. ร่วมกันสรุปข้อมูลและจัดท าร่างแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2563 

20 80             

5. จัดท าร่างแผนปฏบิัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 แล้วเสร็จและน าเสนอผู้วา่-
ราชกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

20 100             

รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

จัดท าและพิมพ์หนังสือแผนฯ รวมทั้งผลิตแผ่น
บันทึกข้อมูลในรูปดิจติัลไฟล ์
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ชื่อตัวชี้วัดที่ ๙    :  จ านวนหน่วยงานที่จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีสอดคล้องกับแผนระดับกรุงเทพมหานครตามแนวทางท่ีส านักยุทธศาสตร์- 
                           และประเมินผลก าหนด 
ชื่อกิจกรรมที่ 9/1  :  ส่งเสริมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (ส่วนที่ 1 : การบริหารจัดการโครงการ) (กยบ. กยม. กยล. กยภ. กยค. และ กสศ.) 

 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ ๑ ปรับหลักเกณฑ์/แนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจ าปี พ.ศ. 2561 

30 30              

ขั้นตอนที่ 2 เวียนแจ้งหลักเกณฑ์/แนวทางให้หน่วยงาน 
ในสังกัด กทม.จัดท าแผนปฏบิัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 
เพื่อใช้ประกอบการจดัท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕61 

10 40              

ขั้นตอนที่ 3 ตอบข้อซักถามหลักเกณฑ์/แนวทางการ
จัดท าแผนปฏบิัติราชการฯ แก่หน่วยงาน 

15 55              

ขั้นตอนที่ 4 หน่วยงานส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ. 2561 ให้ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

10 65              

ขั้นตอนที่ 5 จัดส่งแผนฯ พร้อมรายงานการตรวจ
แผนปฏบิัติราชการประจ าปีของหน่วยงานให้กอง 
ที่รับผิดชอบในการตรวจหน่วยงาน 

35 10              

รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100               
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ชื่อตัวชี้วัดที่ ๙    :  จ านวนหน่วยงานที่จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีสอดคล้องกับแผนระดับกรุงเทพมหานครตามแนวทางท่ีส านักยุทธศาสตร์- 
                           และประเมินผลก าหนด 
ชื่อกิจกรรมที่ 9/2  การประชุมแนวดิ่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กยค.) 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561  

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. วางแผนเพื่อก าหนดวันและเวลาในการ
จัดประชุม 

10 10             

2. ประสานงาน และเตรียมเรื่องเพ่ือก าหนด
เป็นวาระการประชุม 

30 30             

3. จัดท าหนังสือเชิญประชุม พร้อมแจ้งเรื่อง
ที่หน่วยงานประสงค์น าเสนอต่อที่ประชุม 

10 40             

4. จัดการประชุม 30 50             

5. จัดท าสรุปผลการประชุม 20 100             

รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ ๙    :  จ านวนหน่วยงานที่จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีสอดคล้องกับแผนระดับกรุงเทพมหานครตามแนวทางท่ีส านักยุทธศาสตร์- 
                           และประเมินผลก าหนด 
ชื่อกิจกรรมที่ 9/3  กิจกรรมการศึกษาดูงานสารสนเทศการวางแผน (กยค.) 

 
 

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561  

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. จัดท าหนังสือถึง สศช. ขอความ
อนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 

10 10             

2. ประสานในรายละเอียดการศึกษาดูงาน 
(เนื้อหา, ระยะเวลา,จ านวนผูศ้ึกษาดูงาน) 
กับ สศช. 

20 30             

3. สรุปก าหนดการศึกษาดูงาน 10 40             

4. แจ้งก าหนดการศึกษาดูงานให้ผู้ร่วมศึกษา
ดูงานจากส านักต่างๆทราบ 

10 50             

5. เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สศช. 40 90             

6. ประเมินผล 10 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑0    :  ร้อยละความส าเร็จในการจัดท า (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ชื่อกิจกรรมที่ 1         โครงการศึกษาวิจัยจัดท าแผนการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานคร ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (กยม.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561  

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 5 5             
2. จัดท าค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะท างานระดับ กทม. และ สยป. 

5 10             

3. ประชุมคณะกรรมการอ านวยการระดับ 
สยป. 

5 15             

4. ประชุมคณะท างานระดบั สยป. 5 20             
5. ประชุมคณะกรรมการอ านวยการระดับ 
กทม. 

5 25             

6. ประชุมคณะท างานระดบั กทม. 5 30             
7. ด าเนินการวิจัย 15 45             
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 คร้ัง 15 60             
9. ยกร่างแผนการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานคร
ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

15 75             

10. ประชุมพิจารณาร่างแผนฯ 2 คร้ัง 10 85             
11. ขออนุมัติประกาศใช้แผนจาก ผว.กทม. 5 90             
12. จัดท ารูปเล่มแผน 5 95             
13. ประเมินโครงการและจัดท ารายงานเสนอ
ผู้บริหาร สยป. 

5 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑1    :  ร้อยละของบุคลากรหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการอบรม/สัมมนาได้รับการพัฒนาและมีความสามารถตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ชื่อกิจกรรมที่ 11/1   โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (กยภ.) 

 
 
 
 
 
 
 

รวม 13 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561  

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. ขออนุมัติโครงการและเงินประจ างวด 20 20             
2. ประชุมเพ่ือวางแผนก าหนดหลักสูตร
ประสานวิทยากรและจัดหาสถานที่ 

10 
30             

3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/
เจ้าหน้าที่ด าเนินงานและจัดท าก าหนดการ 

25 
55             

4. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ จัดท าเอกสารการ
ฝึกอบรม 

10 
65             

5. ด าเนินการฝึกอบรม 15 80             
6. สรุปและรายงานผล 20 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑1    :  ร้อยละของบุคลากรหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการอบรม/สัมมนาได้รับการพัฒนาและมีความสามารถตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ชื่อกิจกรรมที่ 11/2   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการประเมินผลการพัฒนาเมือง (กยม.) 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561  

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. จัดท าค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 5 5             
2. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการและ
ก าหนดรูปแบบ แนวทางการด าเนินงานและผลส าเร็จ
ของโครงการ 

5 10             

3. ก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรม สาระความรู้ที่
จ าเป็นในการฝึกอบรม 

10 20             

4. ขออนุมัติโครงการ 5 25             
5. จัดท าหนังสือขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 5 30             
6. จัดท าค าสัง่ผู้เข้าร่วมโครงการและเวียนแจ้งค าสั่ง 10 40             
7. ประสานผู้ทรงคุณวฒุิเพื่อเป็นวิทยากร 5 45             
8. ประสานสถานที่/โสตทัศนูปกรณ์ส าหรับใช้ในการ
ฝึกอบรม 

5 50             

9. ประสานเร่ืองอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มการ
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 

5 55             

10. จัดเตรียมเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับใช้ในการฝึกอบรม 

5 60             

11. ด าเนินการจัดฝึกอบรม (3 รุ่น) 30 90             
12. ประเมินผลการจัดฝึกอบรมและจัดท ารายงาน
สรุปผลการด าเนนิโครงการเสนอผู้บริหาร 

10 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑1    :  ร้อยละของบุคลากรหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการอบรม/สัมมนาได้รับการพัฒนาและมีความสามารถตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ชื่อกิจกรรมที่ 11/3   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านการศึกษาวิจัยแก่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กยล.) 

 
 
 

   รวม 12 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561  

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. ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการจัดหลักสูตรการศึกษาวิจัย
ของแต่ละหน่วยงานและน ามาพจิารณาก าหนด
หลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะงานของ สยป. 
ประสานวิทยากร 

5 5             

2. จัดท าโครงการเสนอขอความเห็นชอบด าเนนิงาน
โครงการจากผู้บริหาร สยป. 

15 20             

3. จัดท าหนังสือประสานขอรายชื่อผู้เข้าอบรม 5 25             
4. จัดท าหนังสือประสานขอเชิญวิทยากร 5 30             
5. จัดท าแผนบริหารโครงการ 10 40             
6. จัดท าค าสัง่ที่ปรึกษา คณะเจา้หน้าที่ด าเนนิงาน
โครงการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และส่งค าสั่ง 

10 50             

7. จัดการฝึกอบรมตามแผนงานที่ก าหนด 30 80             
8. ประเมินผลผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 10 90             
9. สรุปผลด าเนินงานโครงการให้ผู้บริหารทราบ 10 100             

รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 11   ร้อยละของบุคลากรหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ/สัมมนา ได้รับการพัฒนาและมีความสามารถตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
ชื่อโครงการ11/4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (กบพ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ(พ.ศ. ๒๕60 –๒๕61) 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

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. วางแผน จัดเตรียม ประสานงาน เกี่ยวกับหลักสูตร วิทยากร    ๑๐ ๑๐             

2. ขออนุมัติโครงการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินโครงการ   ๑๐ ๒๐             

3. เวียนแจ้งหลักสูตร ก าหนดการฝึกอบรมส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ 
เพ่ือขอรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรม 

๑๐ ๓๐             

4. รวบรวมและสรุปรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละรุ่น           ๑๐ ๔๐             

5. ขออนุมัติค าสั่งกรุงเทพมหานครให้เจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายเข้า
รับการฝึกอบรม 

๑๐ ๕๐             

6. ด าเนินการฝึกอบรม  ๔๐ ๙๐             

7. ประเมินผลการฝึกอบรมและจัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา ๑๐ ๑๐๐             

รวม ๗ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐             

 
 
 



96 
 

 
 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 12 จ านวนรายงานผลการส ารวจงานให้บริการประชาชนตามภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่ควรจัดท าเป็นบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
ชื่อกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส ารวจงานให้บริการประชาชนตามภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่ควรจัดท าเป็นบริการอิเล็กทรอนิกส์ (กสศ.) 

 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561  

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. ขอเห็นชอบด าเนินการส ารวจฯ 10 10             
2. แต่งตั้งคณะท างานด าเนินการส ารวจฯ 5 15             
3. ศึกษาและก าหนดขอบเขตของการ

ด าเนินการส ารวจฯ 
30 45             

4. ออกแบบส ารวจฯ 5 50             
5. ประสานหน่วยงานเพ่ือจัดท าก าหนด การ

ส ารวจฯ  
5 55             

6. ทอดแบบส ารวจฯ 5 60             
7. ประเมินผลจากแบบส ารวจฯ 15 75             
8. เก็บข้อมูลเพ่ิมเติมจากหน่วยงาน 5 80             
9. สรุป วิเคราะห์และรายงานผล 15 95             
10. น าเสนอผู้บริหารเพ่ือทราบ 5 100             
รวม 10ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 13 จ านวนระบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ(3 ระบบ) 
ชื่อกิจกรรมที่ 13/1 กิจกรรมระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครผ่าน  Smart Device (กบพ.) 

 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561  

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. จัดเตรียมการและขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 10 10             
2. ประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10 20             
3. ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบ ก าหนดวิธีการ 

ผังการปฏิบัติงานฐานข้อมูลเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
พัฒนาระบบงาน 

20 40             

4. ด าเนินการพัฒนาระบบงานตามที่ได้ท าการศึกษา
วิเคราะห์ออกแบบไว้ในขั้นตอนที่ 3 

20 60             

5. ติดตั้งระบบงาน ดูแลและบ ารุงรักษาระบบงาน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

20 80             

6. สรุปผลการด าเนินการ 10 90             
7. จัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 10 100             

รวม 7 ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ  100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 13 จ านวนระบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ (3 ระบบ) 
ชื่อกิจกรรมที่ 13/2 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับปรับปรุงและทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชนของศูนย์บริการ
กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ส านักงานเขต (สนข.พระโขนง สาทร หนองแขมและวังทองหลาง) (ระบบรับจองคิวออนไลน์) 

 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561  

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. อนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) 

10 
 

10             

2. จัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) 30 40             
3. คณะกรรมการฯ รายงานผล 10 50             
4. ด าเนินการจัดหา 10 60             
5. ขออนุมัติจัดจ้าง 10 70             
6. จัดท าและลงนามในสัญญา 10 80             
7. ด าเนินการตามสัญญารวมถึงการ 
    ส่งมอบและตรวจรับ 

20 100             

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 13 จ านวนระบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ (3 ระบบ) 
ชื่อกิจกรรมที่ 13/3 กิจกรรมการจัดท า Application จุดเร่งด่วนการระบายน้ า (กสศ) 

 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561  

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. เตรียมการจัดท า Applicationจุดเร่งด่วน
การระบายน้ า 
- ประชุมทีมงานก าหนดขอบเขตและ

มอบหมายงาน 

5 5             

2. วิเคราะห์ ออกแบบระบบ 10 15             
3. จัดท าและตรวจสอบข้อมูล 15 30             
4. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์(Application)จุด

เร่งด่วนการระบายน้ า 
50 90             

5. ทดสอบระบบ 5 95             
6. ปรับแก้พร้อมติดตั้งระบบ 3 98             
7. เพิ่มเติมข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการ(ถ้ามี) 2 100             

รวม 7 ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 14 ความส าเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพ่ือสนับสนุนงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ชื่อโครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการเชื่อมโยง (กพพ.) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561  

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.อนุมัตโิครงการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) 

5 5             

2. จัดท าขอบเขตของงาน 25 30             
3. คณะกรรมการรายงานผลการใช้ TOR  
    - ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานและอนุมัตลิง
ประกาศในเว็บไซต ์
    - คณะกรรมการรายงานผลการน าร่างลงเว็บไซต์ 

10 40             

4. ด าเนินการจัดหา 
    - ขอความเห็นชอบจัดจ้างพร้อมลงนามในประกาศ 
    - ลงประกาศในเว็บไซตเ์พื่อรับเอกสารการประมูล 
    - รับซองทางเทคนิค 
    - คณะกรรมการอิเล็กทรอนิกสร์ายงานผลการ
ตรวจสอบคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 
    - ก าหนดวันประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     

10 50             

5. ขออนุมัติจัดจ้าง 10 60             
6. จัดท าและลงนามสัญญา 10 70             
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/
กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561  

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

7. ด าเนินการตามสญัญา 
    - ศึกษาออกแบบระบบ 
    - วิเคราะหร์ะบบ 
    - พัฒนาระบบ 
    - ทดสอบระบบ 
    - ติดตั้งระบบ 

10 80             

8. ส่งมอบและตรวจรับ 20 100             
รวม 8 ขั้นตอนคดิเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 15 ความส าเร็จของการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ชื่อโครงการที่ 15/1 โครงการจัดหาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภากรุงเทพมหานคร (กคพ.) 
 

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561  

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. อนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) 

5 5             

2. จัดท าร่างขอบเขตของงาน 25 30             

3. คณะกรรมการฯ รายงานผล 10 40             

4. ด าเนินการจัดหา 10 50             

5. ขออนุมัติจัดจ้าง 10 60             

6. จัดท าและลงนามสัญญา 10 70             

7. ด าเนินการตามสัญญา 10 80             

8. ส่งมอบและตรวจรับ 20 100             

รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 15 ความส าเร็จของการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ชื่อโครงการที่ 15/2 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของกรุงเทพมหานคร (กคพ.) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. อนุมัติโครงการและแต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของ
งาน (TOR) 

5 5             

2. จัดท าร่างขอบเขตของงาน 25 30             

3. คณะกรรมการฯ รายงานผล 10 40             

4. ด าเนินการจัดหา 10 50             

5. ขออนุมัติจัดจ้าง 10 60             

6. จัดท าและลงนามสัญญา 10 70             

7. ด าเนินการตามสัญญา 10 80             

8. ส่งมอบและตรวจรับ 20 100             

รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 15 ความส าเร็จของการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ชื่อโครงการที่ 15/3 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ตามโครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร 
                          ระยะที่ 2  (กพพ.) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561  

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.อนุมัตโิครงการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) 

5 5             

2. จัดท าขอบเขตของงาน 25 30             
3. คณะกรรมการรายงานผลการใช้ TOR  
    - ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานและอนุมัตลิง
ประกาศในเว็บไซต ์
    - คณะกรรมการรายงานผลการน าร่างลงเว็บไซต์ 

10 40             

4. ด าเนินการจัดหา 
    - ขอความเห็นชอบจัดจ้างพร้อมลงนามในประกาศ 
    - ลงประกาศในเว็บไซตเ์พื่อรับเอกสารการประมูล 
    - รับซองทางเทคนิค 
    - คณะกรรมการอิเล็กทรอนิกสร์ายงานผลการ
ตรวจสอบคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 
    - ก าหนดวันประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     

10 50             

5. ขออนุมัติจัดจ้าง 10 60             
6. จัดท าและลงนามสัญญา 10 70             
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/
กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561  

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

7. ด าเนินการตามสญัญา 
    - ศึกษาออกแบบระบบ 
    - วิเคราะหร์ะบบ 
    - พัฒนาระบบ 
    - ทดสอบระบบ 
    - ติดตั้งระบบ 

10 80             

8. ส่งมอบและตรวจรับ 20 100             
รวม 8 ขั้นตอนคดิเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร 
ชื่อโครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร (กสศ.) 

 
 หมายเหตุ   เป็นโครงการต่อเนื่อง 2 ปี (2561-2562) เพื่อให้มีระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและระบบภูมสิารสนเทศเพื่อการผังเมือง การด าเนินงานประกอบด้วย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนนิการดังนี้                                                  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนนิการดังนี ้
1) การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์     ๓) พัฒนาระบบภมูิสารสนเทศ 

ขัน้ตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561  

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. ศึกษาข้อมูลและเตรยีมความพร้อมของการจัดท า
โครงการฯ 

5 5             

๒. เสนอแผนการจดัซื้อจัดจ้างขอรบัความเห็นชอบและ
อนุมัติโครงการและรายละเอียดคา่ใช้จ่ายของโครงการ
และแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้ง 

10 15             

๓. ก าหนดขอบข่ายการด าเนินการในการพัฒนาระบบการ
ให้บริการข้อมลูภูมสิารสนเทศของกรุงเทพมหานคร 

15 30             

๔. ขออนุมัติเงินประจ างวด 5 35             
๕. ขอรับความเห็นชอบและอนุมัติด าเนินการพร้อมแต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินการจ้างและคณะกรรมการตรวจ
รับพัสด ุ

20 55             

๖. ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

25 80             

๗. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน 20 100             
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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2) การจัดหาโปรแกรมส าเร็จรูปดา้นระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์   4) ฝึกอบรม 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 17  ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจ าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (CIO)ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ชื่อโครงการที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO)  
 

 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561  

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. ด าเนินการขออนุมัติโครงการและรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายโครงการ 

5 5             

2. จัดท าค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการฝึกอบรม
คณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการรับ –
ส่งและเก็บรักษาเงนิ 

5 10             

3. จัดประชุมเพื่อก าหนดรายละเอียดการสัมมนาและ 
ศึกษาดูงาน 

5 15             

4. ขออนุมัติเงินประจ างวด และเงินยืมทดรองราชการ
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม 

5 20             

5. ประสานและขออนุมัติวิทยากรและสถานทีดู่งาน  5 25             
6. ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องส่งรายชื่อผู้บริหาร

สารสนเทศระดบัสงูประจ าหน่วยงาน เข้าร่วมการ
สัมมนาฯและจัดท าค าสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพ-มหา
นครเข้าร่วมการสัมมนาฯ 

5 30             

7. จัดท าเอกสารประกอบการสมัมนา 5 35             
8. ด าเนินการสัมมนาและศึกษาดูงาน 50 85             
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561  

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

9. รวบรวมเอกสารเพื่อด าเนินขั้นตอนการเบิก
จ่ายเงิน 

10 95             

10. ประเมินผลและจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน 

5 100             

รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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การติดตามและประเมินผล 

นอกจากการน าโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 ไปปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จ
เป็นไปตามขั้นตอนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลยังได้ก าหนดให้มีการติดตาม       
และประเมินผลการด าเนินงาน  ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญในกระบวนการบริหารจัดการแผน เพราะจะท า
ให้ทราบความก้าวหน้าและปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินการ รวมไปถึงจะท าให้ทราบถึงผลส าเร็จสุดท้าย
ของการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด ข้อมูลดังกล่าวจะน าไปสู่การก าหนดทิศทาง           
และเป้าหมายการพัฒนาในระยะต่อไป  โดยในการด าเนินการมีแนวทาง ดังนี้  
 
การติดตามผลการด าเนินงาน 
 1. การรายงานผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ. 2561 ผ่านระบบการติดตามประเมินผล (Daily plans) เป็นรายเดือน 

2. การรายงานผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส คือเดือนธันวาคม เดือนมีนาคม 
เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายนของปีงบประมาณผ่านระบบติดตามประเมินผล (Daily plans) และหัวหน้าหน้า
หน่วยงานทราบ 

3. การรายงานผลการด าเนินงานในระยะ 6 เดือนแรกเพ่ือให้คณะท างานติดตามและประเมินผล        
การปฏิบัติราชการประจ าปีได้รับทราบความก้าวหน้าของการด าเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคเพื่อรับค าแนะน า
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ส าหรับน าไปปรับปรุงแก้ไขให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดในช่วงระยะ      
6 เดือนก่อนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

4. การรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

5. การประสานและติดตามผลการด าเนินงานของผ่านช่องทางระบบการสื่อสารอ่ืน ๆ เช่น โทรศัพท์ 
แอปพลิเคชั่นไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น 
 
การประเมินผล 
 การประเมินผลการด าเนินการแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 
 1. การประเมินผลส าเร็จของโครงการและการบรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โดยเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และข้ันตอนที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึ่งเป็นการประเมินผ่านระบบติดตาม
ประเมินผล (Daily plans) 
 2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในรูป
คณะกรรมการ 
 

---------------------------------------- 
 


