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ค าน า 

 

ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีภารกิจที่มีความส าคัญต่อการก าหนดทิศทางในการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม      
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง             
การเสริมสร้างดุลยภาพในการพัฒนาทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างศักยภาพของ
เมืองด้วยการจัดท าแผน   ระยะยาวเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครในอนาคต ระยะ ๒๐ ปี 
ตลอดจนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครโดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเพ่ิมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานคร  นอกจากนั้น ยังสนับสนุน
ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 77 หน่วยงาน จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี   
นโยบายประเทศไทย 4.0  และนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแผนเฉพาะด้านต่าง ๆ ไปสู่       
การปฏิบัติ อันเป็นการเชื่อมโยงให้การบริหารและการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครอยู่ในระบบเดียวกัน     
เพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพในการด าเนินภารกิจขององค์กร “กรุงเทพมหานคร” 

  ดังนั้น การปฏิบัติราชการของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62            
ด้านแผนจะมุ่งเน้นในเรื่องดังที่กล่าวไว้ข้างต้นโดยมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนแก่บุคลากรของ
กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง  ส่วนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเพ่ิมทักษะให้กับบุคลากรของกรุงเทพมหานครเพ่ือให้การบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร และการ
ให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพตลอดจนพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพ     
และคุณภาพในการปฏิบัติราชการเพ่ือรองรับการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนพ้ืนฐานของการเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนและมุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชีย      
ในปี 2575 
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สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 
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 าแหน่งในปัจจุบัน จ านวน 252 คน (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕61) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ          
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 404.641 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 691.229 ล้านบาท       
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 639.321 ล้านบาท 
 สถานการณ์ด้านการบริหารแผน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้     
รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบ      
ในการจัดท า แผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว       
ซ่ึงปัจจุบันไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้บังคับได้และหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานมีหน้าที่ด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ท าให้กรุงเทพมหานครต้องมีการทบทวนเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561-2580)  นอกจากนี้ยังมีแผนระดับต่างๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561-2564) แผนเฉพาะด้าน ซึ่งควรสร้างความเชื่อมโยงของ
แผนทุกระดับให้เหมาะสมสถานการณ์ระดับกรุงเทพมหานคร ระดับประเทศและระดับโลก อันจะน าไปสู่          
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร นอกจากนีค้วรมีการพัฒนาฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับ
เมืองเพ่ือให้มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองที่เหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์     
การพัฒนาระดับประเทศเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว 

ในขณะเดียวกันกรุงเทพมหานคร ยังคงมีปัญหาหลายเรื่องที่ต้องแก้ไข และปรับตัวรองรับตามสถานการณ์
โลก เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 (17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์) การเตรียมความพร้อมรองรับ    
การเปลี่ยนแปลง (100 Resilient Cities)  สถานการณ์ประเทศไทย เช่น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  สภาพภูมิอากาศ
และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  และสถานการณ์กรุงเทพมหานคร เช่น การเตรียมความพร้อมรองรับ
ภารกิจการถ่ายโอนจากรัฐบาล นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  อย่างไรก็ตาม ในการขับเคลื่อนภารกิจงานแผน
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ระดบักรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใน     
ขององค์กร ทั้งพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้านแผน ด้านสนับสนุน พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง      
และทรัพยากรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถเป็นองค์กรหลักในยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร             
ไดอ้ย่างแท้จริง 

 

 

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 าคัญในการพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่เป้าหมาย
เชิงวิสัยทัศน์ดังกล่าว ประกอบกับประเทศไทยอยู ่ระหว่างการปฏิรูปสู ่การเป็นประเทศที่ขับเคลื ่อนด้วย

 

การประกาศวาระการ

พฒันากรงุเทพมหานคร 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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นวัตกรรม ในการนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการปฏิรูปประเทศไทยสู่ DIGITAL THAILAND คือ การที่
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 
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การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลในฐานะหน่วยงานกลางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรุงเทพมหานคร มีพันธกิจทั้งในด้านการบริหารจัดการและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน และให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานอ่ืนและ/หรือให้บริการ
ประชาชน จึงก าหนดแนวทางการด าเนินงาน การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมุ่ งสร้างความเข้มแข็งของ
โครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความพร้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบ และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ส าหรับสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในแต่ละมิติของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และตอบสนองนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการ
เตรียมความพร้อมด้านทุนมนุษย์ของกรุงเทพมหานคร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละหน่วยงาน 

สรุปผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  
 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. ๒๕61 ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
ไดก้ าหนดตัวชี้วัดไว้ 28 ตัวชี้วัด และมีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด รวม 53 โครงการ/กิจกรรม โดยเป็น
ตัวชี้วัดในมิติท่ี 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ จ านวน 20 ตัวชี้วัด แยกเป็นตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 17 
ตัวชี้วัด และตัวชีว้ัดงานประจ า 3 ตัวชีว้ัด  มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ จ านวน 3 ตัวชี้วัด             
มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ จ านวน 3 ตัวชี้วัด และมิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ  จ านวน 2 ตัวชีว้ัด 
สามารถด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้สูงกว่าเป้าหมาย 9 ตัวชี้วัด และมีผลด าเนินงานตามเป้าหมาย         
ที่ก าหนดไว้และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นค่าคะแนน 4.494 จากคะแนนเต็ม 5 มีโครงการ/กิจกรรมส าคัญ ดังนี้  

 ภารกิจด้านการบริหารจัดการแผน 
 1. การทบทวนและปรับปรุงระเบียบการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... เพ่ือแก้ไขปรับปรุงระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๓๘ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม       
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นช่องทางให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทสนับสนุน
การพัฒนาเมือง ซึ่งได้ยกร่างระเบียบฯ เรียบร้อยแล้ว และได้น าเรียนปลัดกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ          
และส่งให้คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายฯ พิจารณาก่อนน าเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ 

2. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีด้วยกระบวนการบูรณาการ เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 77 หน่วยงาน 

3. กิจกรรมการปรับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ซึ่งได้จัดตั้งคณะกรรมการศึกษา           
และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                    
โดยรองปลัดกรุงเทพมหานคร สั่งราชการส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นประธานกรรมการ และหน่วยงาน
ของกรุงเทพมหานครเป็นคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบโครงสร้างของแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และกรอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ          
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และน าผลการพิจารณาของ        
คณะกรรมการฯ น าเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพ่ือเห็นชอบให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานของ
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หน่วยงาน เป็นข้อมูลประกอบการทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดระดับเมืองของที่ปรึกษาจากส านักงานศูนย์วิจัย    
และให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และน าเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ 

4. โครงการศึกษาทบทวนและปรับตัวชี้วัดระดับเมืองตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี       
โดยส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ว่าจ้างที่ที่ปรึกษาจากส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด าเนินการศึกษา ทบทวนตัวชี้วัดระดับเมืองของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2556-2575) เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีตัวชี้วัดระดับเมืองทีส่อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับ
เมือง ระดับประเทศ และระดับโลก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างที่ปรึกษาด าเนินการตามสัญญาจ้างในงวดที่ 3 ซึ่งเป็นงวด
สุดท้ายที่จะต้องส่งผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ท่ีประกอบด้วยตัวชี้วัดระดับเมืองส าหรับใช้ขับเคลื่อนการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 

5. โครงการศึกษาวิจัยจัดท าแผนการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครในบริบทอาเซียน พ.ศ. 2562-2568 
เพ่ือศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานคร     
ในปี 2558 รวมทั้งสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรุงเทพมหานครภายหลังการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ภายใต้นโยบายของรัฐบาลไทย กรอบวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน 
2016 – 2025 จัดท าข้อเสนอแนะ และกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครในมิติ
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มิติประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มิติประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน และการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

6. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน จ านวน  3  เรื่อง ได้แก่ 
    6.1  แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ รายงานผลการด าเนินงานตามปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2561 
รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 

    6.2 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) โดยติดตาม     
และประเมินผลการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครตามดัชนีที่ก าหนดไว้ในมาตรการภายใต้
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานตามแผนฯ อันน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 
ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครฯ  

   6.3 ภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนจากรัฐบาลตามแผนการกระจายอ านาจฯ โดยติดตาม    
และรายงานผลความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนจาก
รัฐบาลตามแผนการกระจายอ านาจฯ 

7. การศึกษาวิจัยเพ่ือใช้ข้อมูลและข้อเสนอแนะประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ และการประเมินผล            
จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่  
              7.1 ด้านสิ่งแวดล้อม เรื่องการน าน้ าที่ผ่านการบ าบัดกลับมาใช้ประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร         
เพ่ือศึกษาการน าน้ าทีผ่่านการบ าบัดกลับมาใช้ประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร 
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วิเคราะห์นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครที่สนับสนุนการน าน้ าจากการบ าบัดน้ าเสียกลับไปใช้
ประโยชน์ รวมถึงการน านโยบายไปปฏิบัติ และผลส าเร็จของการด าเนินการเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการยกระดับ
การน าน้ าจากการบ าบัดน้ าเสียของกรุงเทพมหานครกลับมาใช้ประโยชน์ 
     7.2 ด้านสาธารณสุข เรื่องการศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยการบริหารจัดการเครือข่ายศูนย์บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาปัจจัยปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการเครือข่ายของระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร  เสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการเครือข่ายในการเข้าถึงการบริการ
ด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร และเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวชี้วัดในแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักการแพทย์ 
     7.3 ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม เรื่อง โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของสังคม       
ตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนพื้นที่เขตบางพลัด เพ่ือศึกษาแนวทางการใช้ศาสตร์
พระราชาในการแก้ไขปัญหาลดความเหลื่อมล้ าของประชาชนในชุมชนพ้ืนที่เขตบางพลัด กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชนพ้ืนทีและแนวทางในการพัฒนาประชาชนในชุมชนพ้ืนที่เขตบางพลัด  

    ทั้งนี้ งานศึกษาวิจัยข้างต้นด าเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ ซึ่งได้รายงานผลการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานครและเวียนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประโยชน์ในการน า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงโครงการและกิจกรรม รวมทั้งเป็นแนวทางในการปรับปรุงงานในยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
 ภารกิจด้านการบริหารจัดการ การให้บริการและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

8. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับให้บริการประชาชน ดังนี้ 
              8.1 ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร          
ผ่าน Smart Device ระบบจองคิว BFC ออนไลน์ และ Application จุดเร่งด่วนการระบายน้ า 

    8.2 การพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ          
เพ่ือการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลาง    
และระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการผังเมืองของกรุงเทพมหานครที่เป็นมาตรฐานและสามารถบูรณาการเพ่ือใช้งาน
ร่วมกัน และสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงพ้ืนที่ได้ เป็นโครงการต่อเนื่อง ระยะ 3 ปี (2561-2563) และอยู่
ระหว่างด าเนินการตามสัญญาจ้าง 

    8.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการเชื่อมโยง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลการท างานของผู้ใช้ (Improved user productivity) ผู้ใช้งานระบบใช้การล็อกอินครั้งเดียว 
และเข้าใช้ได้ ทุกแอพพลิเคชันที่ตนเองมีสิทธิ์ ลดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาทรัพยากรในการจัด เก็บ Username 
และ Password (Reduced account maintenance) รักษาความปลอดภัยของระบบ (Strengthen security) 
ช่วยให้การพัฒนาระบบเป็นไปอย่างรวดเร็ว (Improved developer productivity) และบริหารจัดการง่ายขึ้น 
(Simplified administration) 

    8.4  การปรับปรุงระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ตามโครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันภัยระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร 
ให้มีความสามารถเชิงการป้องกันและรักษาความปลอดภัย โดยไม่มีช่องโหว่ตลอดเวลา ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง
ด าเนินการตามสัญญาและสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 
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และสามารถวิเคราะห์ปัญหาการโจมตีเพ่ือการป้องกันในอนาคตได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างด าเนินการตาม
สัญญาจ้าง ซึ่งจะสิ้นสุดวันที่ 15 ธันวาคม 2561 

   8.5 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับปรับปรุง และทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว
ประชาชนของศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร จ านวน 11 ส านักงานเขต (ส านักงานเขตพระโขนง สาทร หนองแขม 
วังทองหลาง บางซื่อ ดอนเมือง สายไหม บางกะปิ คลองสามวา ประเวศ และบางแค) และให้เพิ่มระบบการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ของส านักงานเขต มีอายุการใช้งานมานาน      
จ าเป็นต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องทดแทน และจัดหาเพิ่มเติม เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC 

  8.6 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมระบบคิวและระบบการประเมินความ    
พึงพอใจ เพ่ือติดตั้ง ณ ศูนย์บริหารราชการ  ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast &Clear : BFC) ให้กับส านักงานเขต 
จ านวน 39 เขต และจุดบริการด่วนมหานคร 11 จุด ให้มเีครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามมาตรฐานของ
ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรอื BFC และมีระบบการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

 8.7 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐของ
กรุงเทพมหานครมีระบบเชื่อมโยง (Linkage Center) เพ่ือให้บริการข้อมูลประวัติทะเบียนราษฎร จากฐานข้อมูล
ทะเบียนกลาง เพื่อให้บริการประชาชนแบบ Online ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถให้บริการต่อประชาชน
แทนการใช้ส าเนาบัตรประชาชน 

การพัฒนาบุคลากร 
9. การพัฒนาบุคลากรด้านแผนและด้านเทคโนโลยีสารสารสนเทศ โดยจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา  
    9.1 ด้านแผน 
          9.1.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการประเมินผลการพัฒนาเมือง  เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ

ในเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน เสริมสร้างทักษะ พัฒนากระบวนการคิด 
วิเคราะห์ ในการติดตามประเมินผลให้กับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการสถิติสังกัดส านักยุทธศาสตร์-
และประเมินผล และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือผู้ปฏิบัติงานหลักด้านการติดตามและประเมินผลของ
หน่วยงานสังกัดส านัก ส านักงาน ส านักงานเขต และส่วนราชการในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร จ านวน           
3 รุ่น รวม 162 คน 

          9.1.2 การเสริมสร้างความรู้และทักษะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนในระดับต่างๆ นโยบายของรัฐบาล และการจัดท าแผน 
ตลอดจนทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนทั้งระดับกรุงเทพมหานครและระดับหน่วยงาน ตลอดจน
เสริมสร้างความสัมพันธ์ เครือข่าย ความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลและนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและ           
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 4 รุ่นๆ ละ 3 วัน โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวนทั้งสิ้น 172 คน 
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          9.1.3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านการศึกษาวิจัยแก่นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ ขั้นตอน และระเบียบวิธีวิจัย และพัฒนาทักษะด้าน
การศึกษาวิจัยให้กับบุคลากรด้วยการทดลองปฏิบัติจริง ประกอบด้วย ข้าราชการสังกัดส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล ผู้อ านวยการกอง และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ  ช านาญการ และช านาญการ
พิเศษ  รุ่นละ 30 คน จ านวน 2 รุ่น รวม 6๐ คน 

    9.2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
                    9.2.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน  
โดยจัดการสัมมนา และการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 

 - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สอดคล้องกบัมาตรฐานวิชาชีพไอที เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีสมรรถนะ และองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพไอที โดยมี
ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่ปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับปฏิบัติการถึงระดับช านาญการพิเศษ จ านวน  60 คน  

 - การสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจ าส านัก และส านักงานเขต 
ผู้บริหารหน่วยงาน และข้าราชการที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 28 คน 

- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advanced) เพ่ือพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ     
ในการตรวจสอบ ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน    
ของหน่วยงาน ผู้เข้าอบรม จ านวน 145 คน 

- การฝึกอบรมเทคนิคการสร้าง Extension บนโปรแกรมส านักงาน จ านวน 90 คน  
- การฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี

ความรู้ความเข้าใจและทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและน าไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน ประกอบด้วย
2 หลักสูตร คือ หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้นและหลักสูตรการประยุกต์ใช้     
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร จ านวน 150 คน 
 

ภารกิจด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
10.1 การใช้จ่ายงบประมาณ สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันตามก าหนด แต่มีบางรายการกันเงินไว้เบิก

เหลื่อมปีแบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน (อ านาจ ผว.กทม.) จ านวน 3 รายการ  และการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม      
ยังอยู่ในระดับต่ า ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561  สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 42.88  

10.2 การจัดท างบการเงินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการจัดท างบการเงิน         
ให้เป็นไปตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานคร และจัดท ารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจ าปี 2560 โดยสามารถ
ด าเนินการได้ทันเวลาและถูกต้องตามระยะเวลาที่ก าหนด  

10.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สามารถด าเนินการจัดการความเสี่ยงและควบคุม
ภายในได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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ภารกิจด้านคุณภาพการปฏิบตัิราชการ 
10.4 การแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ โดยตรวจสอบเรื่องร้องเรียน        

ผ่านระบบ MIS เป็นประจ าทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่พบเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด 
10.5 การด าเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาไอที แก้ไขทันที มีรับประกัน

ผลงาน โดยจัดท าคู่มือและมาตรฐานการแก้ไขปัญหา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนด 
และโครงการรักษารอบ ได้แก่ โครงการจัดท าระบบคลังตัวชี้วัดภารกิจ 10 ฝ่ายของส านักงานเขตและระบบการ
บันทึกรายงานจากส านักงานเขตไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 85.60 
และ 92 ตามล าดับ 

10.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบันบัณฑิต
พัฒนาบริหารศาสตร์ จ านวน 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 คะแนนเท่ากับ 3.71 และ ครั้งที่ 2 คะแนนเท่ากับ 3.73         
คิดเป็น 3.72 ในระดับความพึงพอใจมาก 

ภารกิจด้านการพัฒนาองค์การ 
10.7 การด าเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นใน
หน่วยงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 

10.8 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life) เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย         
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงานด้วยกิจกรรมการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับออฟฟิศซิน
โดรมทางเฟสบุ๊คและบอร์ดประชาสัมพันธ์ และการเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน โดยการตรวจ
สุขภาพของบุคลากรประจ าปีเพ่ือวัดดัชนีมวลกายของบุคลากรจ านวน 288 คน มีค่า BMI อยู่ในระดับผอม 3 คน
เกณฑ์ปกติ จ านวน 118 คน อ้วนระดับ 1 จ านวน 69 คน อ้วนระดับ 2 จ านวน 72 คน และอ้วนระดับ 3 
จ านวน 26 คน มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 4.20 จากคะแนนเต็ม 5 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
       ในปี พ.ศ.2561 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้
กระบวนการตามหลักวิชาการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ทีเ่กิดความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ         
จึงได้พิจารณาสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องในการด าเนินงานมาประกอบการวิเคราะห์ แบ่งเป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทั้งทางด้านแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

 สภาพแวดล้อมภายในที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ซึ่งมีผลต่อการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามแนวคิด McKinsey’s 7s ตามหลัก 
SWOT Analysis ดังนี้ 
 ด้านแผน 
 

จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness) 
1. การก าหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา
องค์กร (Strategy) 
- มีแผนปฏิบัติราชการที่ชัดเจนและครอบคลุมพันธกิจ
หน่วยงาน  
- องค์กรมีการก าหนดทิศทาง และเป้าหมาย 
การพัฒนา รวมทั้งกลยุทธ์การด าเนินงาน 
โดยก าหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือพัฒนา
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ  
- มีผู้รับผิดชอบหลักของแผนแต่ละด้าน 
- บทบาทการวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ท าให้ 
สยป.เพ่ิมอ านาจการต่อรองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือผลักดันให้หน่วยงานมีการด าเนินงานที่สามารถ
พัฒนาพื้นที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 - เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง 
เป้าหมายและจัดท าแผนขององค์กร  
- การก าหนดเป้าหมายขององค์กรโปร่งใส  
ตรวจสอบได้ 
 

1. การก าหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา
องค์กร (Strategy) 
- วิสัยทัศน์ขาดการปรับเปลี่ยนให้ทันกับสถานการณ์ 
- คนในองค์กรขาดการรับรู้วิสัยทัศน์ร่วมกัน 
- ขาดการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานในเชิง
ระยะเวลา และขาดการติดตามก ากับและประเมินผล
แผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผน และบุคลากรไม่น าแผนไปปฏิบัติ
อย่างจริงจัง  
- บุคลากรขาดความเข้าใจกลยุทธ์/ตัวชี้วัด 
ของหน่วยงานในภาพรวม รับทราบเฉพาะในส่วนที่
รับผิดชอบ  
- ขาดการท างานเชิงรุก เน้นแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
รวมทั้งการด าเนินงานมีลักษณะเป็นงานประจ ามากกว่า 
งานเชิงยุทธศาสตร์  
- ขาดการก าหนดทิศทาง เป้าหมายการพัฒนาองค์กร
ในระยะยาว ซ่ึงส านักยุทธศาสตร์ยังไม่มี 
แผนยุทธศาสตร์ของตนเอง  (อยู่ระหว่างจัดท า) ท าให้   
ทิศทางการพัฒนาองคก์รยังไม่ชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลง 
ไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย รวมทั้งไม่มีการอธิบาย
วิธีด าเนินการตามเป้าหมายให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ  
- ยังไม่มีการใช้การวิจัยในการพัฒนา 
การปฏิบัติงานเท่าที่ควร 
- ตัวชี้วัดความส าเร็จขาดมาตรฐานและไม่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน 
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จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness) 
2. โครงสร้าง (Structure) 
- การก าหนดขนาดขององค์กร มีความเหมาะสม  
- โครงสร้างส่วนราชการสอดคล้องกับหน้าที่ และ 
การจัดกลุ่มงานมีความสอดคล้องกับหน้าที่  
- โครงสร้างองค์กรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม 
ในการปฏิบัติงาน 
- มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร  
- มีการวางโครงสร้างองค์กรแยกชัดเจนระหว่างด้าน
แผนและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. โครงสร้าง (Structure) 
- การก าหนดภารกิจและอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ 
ยังมีความหลากหลายและกว้างขวางเกินไปท าให้ภารงาน มี
มากและขาดความชัดเจน รวมทั้งท าให้ภารกิจบางด้านถูก ลด
บทบาทความส าคัญ 
- การก าหนดโครงสร้างและภารกิจของส่วนราชการ             
ยังไม่ความชัดเจนมีความเหลื่อมซ้อนกัน  
- ภารกิจเชิงบูรณาการระหว่างส่วนราชการขาด
รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
- ขาดโครงสร้างการประสานงานระหว่างส่วนราชการ
ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โครงสร้างแบบปัจจุบัน 
หน่วยงานซึ่งเคยบริหารแผนและนโยบายภาพรวมถูก
ก าหนดให้มีภารกิจเฉพาะของตนเองมากข้ึนจึงท าให้
ขาดผู้รับผิดชอบงานภาพรวมของหน่วยงานส่งผลกระทบ 
ต่อการท างานของกองต่างๆ ซึ่งต้องรับผิดชอบภารกิจ
ทั้งแผนเฉพาะด้านและภารกิจด้านการบริหารภาพรวม 
จึงท าให้การท างานไม่มีประสิทธิภาพ  
- โครงสร้างขององค์กรเป็นแบบสายการบังคับบัญชา
และมีการก าหนดต าแหน่งทางการบริหารมากเกิน
ความจ าเปน็ท าให้ ต้องรอการตดัสินใจของผู้บรหิาร 
หลายล าดับชั้นส่งผลให้งานเกิดความล่าช้า   
- โครงสร้างขาดความยืดหยุ่นและการปรับตัว 
ขององค์กรที่จะสอดรับกับภารกิจใหม่ ๆ ที่ท าให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  

3. ระบบในการด าเนินงาน (System) 
- มีการน าระบบ IT เข้ามาใช้อ านวยความสะดวก 
ในการท างานด้านการวางแผนและการติดตาม
ประเมินผลมากข้ึน  
- มีการวางแผนการติดตามการท างานรายเดือน          
รายไตรมาส และรายปี โดยน าระบบสารสนเทศ 
เข้ามาช่วย 
- มีการด าเนินงานและการกระจายงานที่มี 
ความชัดเจน  
- มีคู่มือการปฏิบัติงาน 

3. ระบบในการด าเนินงาน (System) 
- การประสานงานระหว่างส่วนราชการขาดความ
ชัดเจน และขาดการสื่อสารท าความเข้าใจในภาพรวม
ท าให้มีความขัดแย้งในการท างาน ขาดการประสานงาน 
ภายในองค์กร  
- การแบ่งงานและการกระจายงานระหว่างส่วนราชการยัง
ขาดความสอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที ่ 
- ระบบ IT ไม่สามารถสนับสนุนการท างานด้านแผน
และด้านการติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบบางระบบมีความซ้ าซ้อนกันและล่าช้า ต้องอาศัย 
การประสานงานและการรายงานด้านเอกสาร  
- ระบบการติดตามและประเมินผลไม่ต่อเนื่อง 
ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ 
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จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness) 
 - ขาดข้อมูลเชิงลึกรวมทั้งขาดการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ซึ่งเป็นประโยชน์ 
ต่อการวางแผนและการติดตามประเมินผล 
- ขาดมาตรฐานการปฏิบัติงานท าให้การท างานไม่เป็น
ระบบ มีการปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินการและ
เอกสาร/แบบฟอร์มที่ปรับเปลี่ยนไปในแต่ละปีท าให้
การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ไม่สามารถก าหนดแผนการด าเนินงานในระยะยาวได้ 
- การสั่งการและมอบหมายงาน รวมทั้งนโยบายขาด
ความชัดเจน และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา     
ขาดการก าหนดกรอบทิศทางและรูปแบบการในการ
ท างานทีช่ัดเจนเป็นรูปธรรม ท าให้องค์กรไม่มีทิศทาง
ในการท างานไม่สามารถตอบข้อสงสัยของหน่วยงาน
อ่ืนได้อย่างชัดเจน ไม่กล้าคิดอะไรใหม่ๆ ที่จะพัฒนา
องค์กรเพราะกลัวผลสะท้อนกลับ 

4 บุคลากร (Staff) 
- บุคลากรมอีงคค์วามรู้ที่หลากหลาย 
และมีการศึกษาสูง 
- บุคลากรส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติงาน มีทักษะ ความช านาญ  
และประสบการณ์ ในการท างานด้านแผน  
- บุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายและผู้ร่วมงาน
ภายนอกหน่วยงาน 
- บุคลากรบางส่วนมีภาวะความเป็นผู้น าสูง สามารถ
ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  
- บุคลากรมีความเข้าใจในบทบาทของตนเองและ
หน่วยงาน 
- บุคลากรมีความคุ้นเคยการท างานเป็นทีม 
- บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง  

4 บุคลากร (Staff) 
- บุคลากรขาดมุมมองและความคิดสร้างสรรค์ 
ในการพัฒนางาน 
- ขาดทักษะและความกลา้ในการแสดงความคิดเหน็ 
ต่อที่ประชุม 
- บุคลากรบางส่วนยังขาดความกระตือรือร้น 
ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายส่งผลให้งาน/
ผลงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  
- ระบบการคัดเลือกและสรรหาบุคลากรเข้าสู่สายงาน
ยังขาดการให้ความส าคัญกับการสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
ในสายอาชีพ  
- บุคลากรมี Mindset หรือมุมมองที่แตกต่างกัน  
ขาดการยอมรับซึ่งกันและกัน ยังขาดการยอมรับ 
ความคิดเห็นของคนอ่ืน  
- บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน 
- บุคลากรมีทัศนคติและมุมมองในการท างานที่จ ากัด
เฉพาะหน้าที่ของตนเอง ควรก าหนดเป้าหมายส าหรับ
การยกระดับวิชาชีพวิเคราะห์นโยบายและแผน 
และเงินค่าตอบแทนพิเศษเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ 
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จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness) 
 ให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการเมืองหลวง 

- บุคลากรขาดทักษาภาษาอังกฤษ และขาดความรู้
ด้านไอทไีม่ค่อยยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ  
ที่เกิดขึ้น 
- บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดการบูรณาการองค์ความรู้
ความเข้าใจด้านแผนให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
- บุคลากรขาดความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
- บุคลากรขาดการถ่ายทอดความรู้และระบบ 
การ coaching ที่ดีเมื่อเกิดการย้าย ลาออก หรือ
เกษียณ ผู้ที่มารับผิดชอบงานต่อไม่มีความรู้ 
ความเข้าใจ รวมทั้งขาดการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในระดับปฏิบัติ ท าให้การท างานไม่มีความต่อเนื่อง 
และเกิดความล่าช้า  
- ไม่มีการหมุนเวียนงานให้เรียนรู้งานใหม่ 
- บุคลากรไม่เพียงพอ 

5. ความเชี่ยวชาญหรือความช านาญเฉพาะด้าน
ขององค์กร (Skill) 
- เป็นองค์กรทีม่ีความรู้และความช านาญ และ
ประสบการณ์ในการจัดท าแผน และประสานการจัดท า
แผนระดับต่าง ๆ 
- เป็นองค์กรที่สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าเรื่อง 
การจัดท าแผน และการติดตามประเมินผล  
แก่หน่วยงานได้ 
- เป็นองค์กรทีม่ีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า 
- ให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้
ทักษะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่  

 

5. ความเชี่ยวชาญหรือความช านาญเฉพาะด้าน
ขององค์กร (Skill) 
- องค์กรยังไม่สามารถน ามาความรู้ความสามารถ 
ในเชิงทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ 
- ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นองค์กรหลัก
ด้านแผน แต่ขาดทักษะในการบริหารภารกิจหลัก 
ขององค์กรโดยเฉพาะการประสานงานและ 
สร้างสัมพันธ์กับหน่วยงานเพ่ือผลักดันแผน 
และนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
- ขาดความเชี่ยวชาญในการท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง 
ให้กับหน่วยงาน  
- องค์กรมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาก
จนขาดการบูรณาการในภาพรวม และองค์ความรู้มี
ความหลากหลายไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
- บุคลากรมุ่งท างานสนองนโยบายมากกว่าการท างาน
แบบริเริ่มสร้างสรรค์ ท างานตามหน้าที่รับผิดชอบ 
โดยใช้ประสบการณ์และดุลพินิจส่วนตัวมากกว่า 
หลักวิชาการ  
- ขาดองค์ความรู้สาขาใหม่ ๆ และขาดการพัฒนา
ความรู้ด้านแผนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภารกิจ 
ด้านการวางแผนและการติดตามประเมินผลแผน 
จ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมี 
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จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness) 

 องค์ความรู้วิชาการในการท างานที่หลากหลายมิติ 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีฯ  
เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ในด้านต่าง ๆ   

6. ภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับสูง (Style) 
- ให้ความส าคัญกับการท างานเพื่อสนับสนุนนโยบาย
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
- ผู้บริหารมีการตัดสนิใจและรับผิดชอบในการตัดสนิใจ 
และมีความชัดเจนในการก าหนดทิศทางขององค์กร  
- ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
- ผู้บริหารเปิดโอกาสให้มีการฟังความคิดเห็นของ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
- ผู้บริหารได้รับการสนับสนุนความก้าวหน้า 
ในสายงาน 
- มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 
- ให้ความส าคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างาน
ที่ด ี

6. ภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับสูง (Style) 
- การตัดสินใจของผู้บริหารไม่ได้ใช้ข้อมูลที่รอบด้าน
เพียงพอ ขาดความรอบคอบในการตัดสินใจ  
- การก าหนดกรอบแนวทางปฏบิัติงานขาดความชัดเจน 
และยังขาดการควบคุม ก ากับให้เป็นไปตามแผน  
- ขาดการให้ความส าคัญกับความคิดเห็นหรือข้อเสนอ
ของผู้ใต้บังคับบัญชา  
- ทิศทาง/แนวทางในการท างานของผู้บริหารเป็นไป
ตามนโยบายที่ได้รับจากผู้บริหารระดับสูง 
- เปลีย่นผูบ้ริหารระดับสูงบ่อย ท าให้การด าเนินงานตาม
นโยบายขาดความต่อเนื่อง  
- ผู้บริหารควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน 
ด้านแผน ภาษา กฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ  
- ขาดการให้ความส าคัญกบัขวัญและก าลังใจ 
ของบุคลากรและขาดการสร้างบรรยากาศ 
ในการท างานที่ดี มีระยะห่างระหว่างผู้บริหาร
ระดับสูงกับเจ้าหน้าที่อาจท าให้ขาดการส่งเสริมและ
ผลักดัน 

7. วัฒนธรรมในการท างานขององค์กร  
(Shared Value) 
 - มีวัฒนธรรมที่เน้นการท างานเป็นทีม 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
 - การท างานเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร  
 - บุคลากรมีความผูกพันและมีความรักหน่วยงาน  
 - กล้าแสดงความคิดเห็นในการท างาน 
ระหว่างหน่วยงานอย่างชัดเจน 
 - มีความพร้อมในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 
 - ยึดหลักการด าเนินงานโดยมุ่งเน้นประโยชน์
ส่วนรวมขององค์กรและประชาชนเป็นหลัก 
 - มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามความเห็น 
ของส่วนร่วม 

7. วัฒนธรรมในการท างานขององค์กร  
(Shared Value) 
- ขาดการสื่อสารองค์กรและท าความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ให้ตรงกัน การสื่อสารในการท างานไม่ทั่วทั้งองค์กร   
- ขาดการท างานแบบบูรณาการร่วมกันในองค์กร     
- ขาดการให้ความส าคัญกับผลส าเร็จและความรับผิดชอบ 
ในภาพรวมขององค์กร  
- บุคลากรยังคงมีวัฒนธรรมการท างานแบบเดิมที่เน้น
การตัดสินชี้ถูกผิด มากกว่าการค้นหาปัญหาเพ่ือแก้ไข  
- ขาดการชื่นชมและยอมรับในผลส าเร็จของคนอ่ืน 
รวมทั้งการมองบุคคลอื่นว่าด้อยกว่าตนเอง  
- การด าเนินการตามแผนงาน/โครงการในบางเรื่อง 
ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายเนื่องจากขาดความร่วมมือ 
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จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness) 
- ใช้ระบบอาวุโสในการท างาน  จากคนในองค์กรการท างานเป็นไปในลักษณะต่างคน    

ต่างท า 
- การท างานมีข้อขัดแย้งและหาข้อสรุปที่เป็น
ความเห็นร่วมกันของคนในองค์กรไม่ได้ 

 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness) 
1. การก าหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา
องค์กร (Strategy) 
- การก าหนดวิสัยทัศน์ชัดเจน เป็นทิศทางให้ สยป.
เป็นองค์กรชี้น าและผลักดันนโยบายและแผนไปสู่ 
การปฏิบัติ มีแผนงานเป้าหมาย และทิศทางการท างาน 
ที่ชัดเจนทั้งในระดับภาพรวมและเฉพาะด้าน 
- การก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินงาน
สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมปัจจุบัน ตลอดจน
วิสัยทัศน์และเป้าหมายระยะยาว น าไปสู่เป้าหมายใน
อนาคต มีการก าหนดความส าเร็จในการปฏิบัติ
ราชการและมีแผนการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์อย่าง
ชัดเจน 
- ให้ความส าคัญกับงาน และระบบงาน การปฏิบัติ
ตามแนวทางของหน่วยงาน อย่างมีข้ันตอน รัดกุม 
ชัดเจน โปร่งใส เพ่ือผลักดันให้งานเกิดความส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

1. การก าหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา
องค์กร (Strategy) 
- การก าหนดวิสัยทัศน์ยังขาดการคิดร่วมกัน 
ในการก าหนดทิศทางการวางแผนขององค์กร และ
ความชัดเจนในการพัฒนาส านักฯ สู่ความเป็นเลิศหรือ
ความสมดุลและยั่งยืน โดยยึดประโยชน์ต่อส่วนรวม
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีประสิทธิภาพสูง หรือ
พัฒนาระบบการบริหารงานให้เป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาล มีการปรับแผนการท างานบ่อย
เกินไป ท าให้งานล่าช้า ต้องใช้เวลาในการปรับแผน
หลายครั้ง แผนงานมักไม่สอดคล้องกับเวลาปฏิบัติงานจริง 
- ยังไม่มีการก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาหน่วยงาน
อย่างเป็นรูปธรรม การก าหนดตัวชี้วัดไม่ส่งเสริมให้
องค์กรมีประสิทธิภาพมากพอ บางตัวชี้วัดของ
หน่วยงานไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กร การ
ก าหนด KPI ไม่สอดคล้องและไม่ท้าทาย ไม่ตรงตาม
เป้าหมาย 
- ขาดแนวทางสร้างการท างานเชิงรุกและการบูรณาการ 
ภารกิจองค์กร การท างานข้ามข้ันตอน และแก้ปัญหา
ระหว่างด าเนินการอย่างไม่เป็นไปตามแนวทาง  
การเผยแพร่แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานยังไม่ทั่วถึง  

2. โครงสร้าง (Structure) 
- หน่วยงานมีโครงสร้างขององค์กรที่เอ้ือต่อ 
การปฏิบัติงาน สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง 
สายการบังคับบัญชามีการกระจายอ านาจของผู้บริหาร 
ในการควบคุม ก ากับ ดูแล ส่วนราชการในองค์กร
อย่างชัดเจน ขอบเขตงานรับผิดชอบมีความชัดเจน  

2. โครงสร้าง (Structure) 
- โครงสร้างองค์กรเป็นแบบสายการบังคับบัญชา 
ต้องรอการตัดสินใจจากผู้บริหาร สายการบังคับบัญชายาว 
การจัดกลุ่มงานยังมีความซ้ าซ้อนในหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง 
และไม่เอ้ือต่อการท างานเชิงรุก ไม่เหมาะสมกับ 
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จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness) 
และเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
การด าเนินงานตามนโยบายด้านไอทีของ กทม. และ
ของรัฐบาล ขาดความชัดเจนในการปรับโครงสร้าง  
ท าให้เกิดกระแสความสับสนกับบุคลากร 

3. ระบบในการด าเนินงาน (System) 
- มีการใช้โปรแกรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เข้ามาช่วยท าให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็ว 

3. ระบบในการด าเนินงาน (System) 
- การประสานงานภายในองค์กร ค่อนข้างล่าช้า ไม่
ชัดเจน ขาดการท าความเข้าใจเรื่องระบบการท างาน 
เรื่องกลยุทธ์และแผนงานในภาพรวม ขาดกลไกการ
เชื่อมโยงกับกองต่างๆ ให้เป็นระบบที่สามารถท างาน
เป็นทีมและสนับสนุนงานกันได้อย่างเป็นรูปธรรม 
- การสั่งงานไม่มีความชัดเจน การมอบหมายงาน
ซ้ าซ้อน และไม่ตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบ  
การแบ่งงาน/กระจายงาน ไม่เป็นไปตามความสามารถ 
ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานตามภารกิจจริง  
ขาดการติดตามงานเพ่ือให้สามารถทราบปริมาณงาน
แต่ละบุคคลได้ 
- ขาดแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับ
หน้าที่/ต าแหน่งทุกต าแหน่ง ทิศทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพไม่ได้ก าหนดอย่างชัดเจน การพัฒนา
รายบุคคลยังไม่ทั่วถึง ภายหลังการพัฒนาขาดการต่อ
ยอดเพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
- การเข้าสู่ต าแหน่ง และการพิจารณาความดี
ความชอบขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาจะพิจารณา ไม่ได้
พิจารณาจากความสามารถ ไม่ให้ความส าคัญในเรื่อง
ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และผล 
การปฏิบัติงานเป็นหลัก 

4 บุคลากร (Staff) 
- บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง สามารถช่วยเหลือให้บริการความรู้
กับส่วนราชการอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างดียิ่ง มีความคิด
สร้างสรรค ์มีความกระตือรือร้น ในการเพิ่มพูนความรู้ 
กระตือรือร้นค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ 

4 บุคลากร (Staff) 
- จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ต าแหน่งว่างจากการโยกย้าย บางส่วนบางสายงาน 
มีบุคลากรเกินความจ าเป็น 
- บุคลากรไม่ได้ท างานตามความถนัดของตนเอง ไม่
น าความรู้ความสามารถมาใช้ประโยชน์เท่าที่ควร ไม่
ทุ่มเทให้กับงานเท่าท่ีควรจะเป็น 
- ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง ขาดการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้งานรับผิดชอบของกันและกัน ท างานเฉพาะงาน  
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จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness) 
 ตนเองในส่วนที่รับผิดชอบมากกว่าการท างานแบบริเริ่ม 

สร้างสรรค ์หรือการท างานส่วนรวมให้เชื่อมต่อกันได้ 
5. ความเชี่ยวชาญหรือความช านาญเฉพาะด้าน
ขององค์กร (Skill) 
- เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรุงเทพมหานคร มีความเชี่ยวชาญ
และความช านาญในการด าเนินการ ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร รับผิดชอบภารกิจอย่างต่อเนื่องยาวนาน 

5. ความเชี่ยวชาญหรือความช านาญเฉพาะด้าน
ขององค์กร (Skill) 
- ไม่สามารถสร้างสรรค์งานที่แสดงถึงความเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ด้วยตนเอง ต้องรอให้
หน่วยงานร้องขอหรือผู้บริหารสั่งการ มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะงานในด้านในด้านหนึ่ง การ
ตอบสนองต่อภารกิจในภาพรวมของส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผลและกรุงเทพมหานครยังไม่มีความ
ชัดเจน ยังไม่มีการใช้ผลการวิจัยและพัฒนา มา
ปรับปรุงพัฒนาความช านาญเฉพาะด้านขององค์กร 
- การสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขาดการรับฟังความคิดเห็น
ของหน่วยงานอ่ืน ๆ บังคับหน่วยงานให้ปฏิบัติ 
มากกว่าการบูรณาการความร่วมมือ สนับสนุน
ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า หน่วยงานอื่น ๆ ในสังกัด 
กทม. 
- ขาดความเชี่ยวชาญด้านการบูรณาการ ไม่มีการ
พัฒนาเรียนรู้ให้เท่าทันเทคโนโลยีปัจจุบัน ขาดความรู้
ความสามารถด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ 

6. ภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับสูง (Style) 
- ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา  
ให้สิทธิในการออกเสียง รับฟังปัญหาและค าแนะน า
อย่างเท่าเทียม  
- มีความเป็นกันเองและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา
องค์กร 
- มีภูมิความรู้สูง มีแนวคิดกว้างไกล มีวิสัยทัศน์  
มีพลังความคิดสร้างสรรค์ ความมุ่งม่ันในการท างาน 
- มีทักษะในการจัดการองค์กร มีการตัดสินใจ และ 
สั่งการอย่างเป็นระบบ รับผิดชอบผลการตัดสินใจ 
- ให้ความส าคัญกับการสร้างบรรยากาศการท างาน 
ที่ด ี 

6. ภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับสูง (Style) 
-ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชารับ 
ฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาในระดับใกล้เคียง
กันเท่านั้น ไม่สนับสนุนในสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน 
- ยังขาดการให้ความส าคัญหรือความใส่ใจต่อบุคลากร
อย่างทั่วถึง 
- ความชัดเจนในการก าหนดทิศทางขององค์กรอาจ
คลุมเครือ เนื่องจากต้องรองรับภารกิจที่หลากหลาย  
- ผู้บริหารมีการแต่งตั้ง โยกย้าย เกษียณ ท าให้ทิศทาง
ขอองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงและขาดความต่อเนื่องใน
การบริหาร  
- ผู้บริหารไม่เข้าใจปัญหา ขาดภาวะผู้น าไม่สามารถสื่อสาร
และชี้ประเด็นปัญหาในการท างานบางเรื่องให้เข้าใจทั่วถึงได้
ทั้งองค์กร และมีทัศนคติเชิงลบต่อบุคลากรที่ไม่ใช่คนของตัว 
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จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness) 
7. วัฒนธรรมในการท างานขององค์กร (Shared 
Value) 
- บุคลากรมีความเชื่อมั่นต่อผู้บริหารและผู้ร่วมงาน  
- มีวัฒนธรรมในการท างานร่วมกัน แบ่งปันข้อมูล แนวคิด 
ใช้องค์ความรู้เป็นฐานในการปฏิบัติงาน มีจิตใจพร้อม
ให้บริการ มีความอดทนสูงในการปฏิบัติงาน ความสามัคคี 
ประนีประนอม เคารพนับถือกันตามความอาวุโสและมุ่งมั่น
ที่จะท างานให้บรรลุผลส าเร็จ ยึดถือเศรษฐกิจพอเพียง เปิด
กว้างต่อสิ่งใหม่ มีความยืดหยุ่นและความสามารถ 
ในการปรับตัว 

7. วัฒนธรรมในการท างานขององค์กร (Shared 
Value) 
- ยังไม่มีการก าหนดค่านิยมร่วมของส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผล และประกาศให้ทุกคนในองค์การทราบ 
- ขาดความเชื่อม่ัน และความศรัทธาต่อเพ่ือนร่วม
องค์กร  
- มีความเป็นปัจเจกบุคคลสูงไม่ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่น ขาดการบูรณาการท างานร่วมกันเพ่ือแนวทาง 
การด าเนินงานและพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างแท้จริง 
ไม่ให้ความส าคัญกับเพ่ือนร่วมงาน ขาดการท างาน 
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ขาดความเสียสละ ขาดความ
เอ้ือเฟ้ือหรือการมองเห็นประโยชน์ในการท างาน
ร่วมกัน ขาดวินัย ขาดจุดรวมศูนย์ขององค์กรเชิง
รูปธรรมไม่มีความสามัคคี ไม่เปลี่ยนแปลงความคิด 
ค่านิยม ท าตามกันโดยไม่คิดสิ่งใหม่ 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ซึ่งมีผล ต่อ

การก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกตามหลัก PESTEL Analysis และ 
ตามหลัก SWOT Analysis ดังนี้ 
 ด้านแผน 

โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค (Threat) 
1. การเมือง (Political) 
- นโยบายรัฐบาลมีผลต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของ สยป. การก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ
แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน 
ของรัฐบาล ท าให้ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
มีกรอบแนวทางในการก าหนดทิศทาง การพัฒนา
เมืองและวางยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ที่ชัดเจนและมีประสิทธภิาพมากขึ้น  
- แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจได้ให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน
ของหน่วยงานด้านยุทธศาสตร์ โดยบูรณาการระหว่าง 
3 หน่วยงาน คือ หน่วยงานด้านงบประมาณ  

1. การเมือง (Political) 
- การขาดความชัดเจนต่อรูปแบบทางการเมืองของ
กรุงเทพมหานครหลังจากการเลือกตั้งครั้งต่อไปท าให้มีผล
ต่อการท าข้อเสนอเชิงนโยบาย รวมทั้งบรรยากาศทาง 
การเมืองไม่เอ้ือต่อการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  
- รัฐบาลกลางเข้ามาควบคุมและตรวจสอบการท างาน
ของกรุงเทพมหานครมากข้ึนท าให้ขาดอิสระ 
ในเชิงนโยบาย 
- การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการเปลี่ยน
ผู้บริหารระดับสูงบ่อย ท าให้การด าเนินการตามแผน 
ที่วางไว้ขาดความต่อเนื่อง  
การด าเนินงานเน้นการด าเนินงานระยะสั้น ๆ  
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โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค (Threat) 
หน่วยงานด้านแผน และหน่วยงานด้านบุคลากร  
โดยปรับปรุงกระบวนการให้มีการเชื่อมต่อและบูรณาการ 
ระหว่างแผนงาน เงิน คน 
- การพัฒนาระบบ Big Data เป็นเครื่องมือส าคัญ 
ในกระบวนการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์ 
- การพัฒนาศักยภาพภาวะผู้น าของหน่วยงาน 
ด้านแผน/ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นโอกาสให้กรุงเทพมหานคร 
ต้องปรับเปลี่ยนระบบและกระบวนการท างาน 
ของตนเองเพ่ือให้รองรับภารกิจและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่ใช้การบริหารงานเชิง
ยุทธศาสตร์โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นหลักในการปฏิบัติราชการ 
- ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งระดับชาติ 
และนานาชาติท าให้ได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ 
รวมทั้งความรู้ที่จะน ามาพัฒนาองค์กร  
- ผู้บริหารฝ่ายการเมืองก าหนดทิศทางการท างาน 
ที่ชัดเจน 
- การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือผูบ้ริหาร กทม. แต่ละครั้ง
ช่วยกระตุ้นการท างานของเจ้าหน้าที่เนื่องจาก 
มีนโยบายใหม่ ๆ เข้ามา 
- สภากรุงเทพมหานครพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ของหน่วยงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิเ์ป็นหลักตามแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี 
- ผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญ และไวว้างใจ 
ได้มีโอกาสคิดและท างานใหม่ ๆ 

ตามนโยบายเป็นหลัก ท าให้แผนถูกละเลย  
- มีการแทรกแซงทางการเมือง มีผลกระทบต่อการ
ก าหนดนโยบายของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ต้องมี
การปรับเปลี่ยนแผน ทิศทางการท างานเพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  
- มีนโยบายเร่งด่วนทั้งจากรัฐบาลและฝ่ายการเมือง
เข้ามาท าให้มีภาระงานเพ่ิมข้ึน  
- รัฐบาลก าหนดกรอบและแนวทางการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
โดยละเอียดท าให้กรุงเทพมหานครต้องน ากรอบ
แนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์ของ 
กรุงเทพมหานคร โดยไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับบริบทของเมืองได้มากนัก ท าให้เป็น
ข้อจ ากัดในการสร้างและวางยุทธศาสตร์ของ
กรุงเทพมหานคร 

2. เศรษฐกิจ (Economic) 
    - เศรษฐกิจถดถอยประชาชนมีรายได้ลดลง 
ในขณะที่ยังคงต้องเสียภาษีให้รัฐ ท าให้การใช้จ่าย
งบประมาณถูกจับตามองจากสังคมมากขึ้นและต้องการ 
ความคุ้มค่ามากข้ึนท าให้บทบาทของส านัก
ยุทธศาสตร์มีความส าคัญในการเป็นผู้ก าหนดทิศทาง
และผู้เลือกยุทธศาสตร์/นโยบาย 
- การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท าให้ สยป.         
ได้ปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายมากข้ึน เช่น งาน 

2. เศรษฐกิจ (Economic) 
- เศรษฐกิจถดถอยท าให้รายได้ของประชากรลดลง
ส่งผลให้ประชากรกรุงเทพมหานครขาดความ
กระตือรือร้นในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาของประชากรกรุงเทพมหานคร 
- บุคลากรได้รับผลกระทบ 
ในเรื่องรายได้/รายจ่ายของตนเองจากสภาพเศรษฐกิจ
ที่ถดถอย ท าให้ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่ ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานในภาพรวม 
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โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค (Threat) 
ด้านบริหารจัดการที่นอกเหนือจากด้านแผน - เศรษฐกิจที่ชะลอตัวท าให้งบประมาณสนับสนุน 

การด าเนินงานไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับแผนงาน 
จึงไม่สามารถผลักดันการด าเนินงานตามแผนได้ 
โดยเฉพาะโครงการส าคัญไม่ได้รับงบประมาณ 

3. สังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture) 
 - ความคาดหวังและความต้องการของประชาชน 
ในสังคมต่อการท างานของหน่วยงานภาครัฐ มีมากข้ึน 
รวมทั้งความต้องการในการรับรู้ข่าวสาร หน่วยงาน 
ภาครัฐจึงต้องท างานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
- ความตื่นตัวในเรื่องการมีส่วนร่วมท าให้สามารถสร้าง
ภาคีเครือข่ายในด้านการวางแผนทั้งหน่วยงานของ 
กทม. หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
- การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท าให้หน่วยงานภาครัฐ
ตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมความพร้อม 
เพ่ือรองรับการด าเนินงานในด้านต่างๆ รวมทั้ง
ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์องค์กรให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม  
- สภาพสังคมท่ีเหลื่อมล้ า ไม่เสมอภาค ส่งผลให้ 
ทุกภาคส่วนให้ความส าคัญในการร่วมมือแก้ไขปัญหา 
- กระแสความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ความเท่าเทียม
ทางเพศ สิทธิมนุษยชน และการเปิดเผยข้อมูล 
ขององค์กร สนับสนุนการตรวจสอบความโปร่งใสได้
จะเป็นกระแสที่องค์กรต้องปรับตัว 
- การที่กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชนขนาดใหญ ่จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งเป็นโครงการที่ขับเคลื่อน 
ในระดับรัฐบาลและมีองค์กรนอกสังกัด กทม.เข้ามา
เกี่ยวข้องท าให้การด าเนินงานของโครงการดังกล่าว
เป็นเวทีในการบูรณาการการท างานระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอก กทม. ส่งผลต่อการ
แก้ไขปัญหาที่กรุงเทพมหานครไม่สามารถแก้ได้ด้วย
ตนเอง และส่งผลกระทบต่อแนวคิดในการจัดท า
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  

3. สังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture) 
- การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเมืองและการเคลื่อนย้าย
ถิ่นฐานประชากรเข้าสู่เมืองท าให้ กทม.เผชิญปัญหา
และมีภารกิจเพ่ิมขึ้น สยป. ในฐานะองค์กรในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาของเมือง 
จึงต้องปรับแนวคิด ข้อมูล องค์ความรู้ที่ใช้ในกระบวนการ 
วางแผนให้เท่าทัน 
- สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท าให้ต้องปรับ
วัฒนธรรมการท างาน 
- การท างานร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืนของ
กรุงเทพมหานครยังขาดการบูรณาการอย่างจริงจัง  
- หน่วยงานอื่นในสังกัด กทม.คาดหวังให้ สยป. 
เป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ซึ่งบางครั้ง 
การให้บริการอาจไม่เป็นไปตามความคาดหวังเกิดผล
กระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร 
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โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค (Threat) 
4. เทคโนโลยี (Technology) 
- การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ต 
ที่ทันสมัยและราคาถูก ท าให้เป็นโอกาสในการประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นในการวางแผนและติดตาม
ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
- เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล
ต่าง ๆ สะดวกมากขึ้น  
- มีเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ทันสมัยสามารถ
น ามาใช้ ในการพัฒนางานเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันขององค์กร  
- ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีของประชาชน
ส่งผลต่อความต้องการใช้บริการผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน ท าให้ต้องปรับตัวและ 
ใช้เทคโนโลยี ในการกระจายข้อมูลข่าวสารมากขึ้น 

4. เทคโนโลยี (Technology) 
- ขาดการสนับสนุนน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
ในการบริหารและการปฏิบัติราชการ เทคโนโลยีที่
น ามาใช้ยังขาดความทันสมัย รวมทั้งไม่ได้รับการสนับสนุน 
งบประมาณในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
ด้านเทคโนโลยีทดแทนระบบที่เสื่อมสภาพ (Obsolete) 
ตามอายุการใช้งาน  
- การบริการด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุม 
และจ ากัดสิทธิการเข้าถึง 
- บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี
แบบใหม่ 
- เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด 
(Disruptive Technology) ท าให้หน่วยงานต้องมี
การปรับตัวให้เท่าทัน หากไม่สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพจะท าให้
กทม.เป็นองค์กรล้าหลัง 
- การก่อการร้ายรูปแบบใหม่และการละเมิดความเป็น
ส่วนตัว  

5. สิ่งแวดล้อม (Environment) 
- การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้ม ภูมิอากาศ และ 
ภัยพิบัติต่างๆ ท าให้ต้องปรับตัวเพ่ือรับมือกับ
สภาพแวดล้อมมากข้ึน  
- มีการให้ความส าคัญกับการรณรงค์สิ่งแวดล้อม  
การวางแผนการจัดการกับทรัพยากรเพ่ือลดการใช้
ทรัพยากรขององค์กร เช่น การบริการระบบคลาวด์ 
และแอปชั่นพลิเคชั่น 

5. สิ่งแวดล้อม (Environment) 
- ปัญหาการจราจร รวมทั้งส่วนราชการที่อยู่ กทม. ๒           
ไม่สะดวกในการติดต่อในการท างานท าให้เกิดผล
กระทบกับการท างาน  
- ปัจจัยสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อการท างานขององค์กร 
ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
ทันสมัยและทันต่อสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง  
- ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า สายเคเบิล 
หรือสัญญาณไวไฟต่างๆ มีผลให้ระบบเทคโนโลยี
ตอบสนองล่าช้า หรือไม่ตอบสนอง ซึ่งจะเป็นอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน 

6. กฎหมาย (Legal) 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องในระดับชาติให้ความส าคัญ 
กับการน าแผนและยุทธศาสตร์มาเป็นเครื่องมือใน 
การบริหารราชการและปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติรวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศท าให้ 

- กฎหมาย/ข้อบัญญัติ/ระเบียบของกรุงเทพมหานคร
หลายฉบับเป็นอุปสรรค/ข้อจ ากัดต่อการผลักดัน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ รวมทั้งยังไม่ได้รับการปรับเปลี่ยน 
ให้สอดคล้องกับภารกิจและการด าเนินงานในปัจจุบัน 
การปรับปรุงกฎหมายเป็นกระบวนการต้องใช้เวลา  



25 
 

 
โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค (Threat) 

เกิดสภาพบังคับในการผลักดันให้หน่วยงานจัดท า 
และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งผลให้การด าเนินงาน 
มีความชัดเจนและถูกให้ความส าคัญในการน าไป
ปฏิบัติ  
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติม
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น พ.ร.บ.รักษา
ความสะอาดฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นต้น  

 

ท าให้ไม่ทันต่อสถานการณ์ 
- กฎหมาย/ข้อบัญญัติ/ระเบียบของกรุงเทพมหานคร
ยังไม่ปรับเปลี่ยนเพ่ือให้การกระบวนการจัดสรร
งบประมาณและกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์
เชื่อมโยงกันและสามารถบูรณาการกันได้ 
- กฎหมาย/ข้อบัญญัติ/ระเบียบของกรุงเทพมหานคร
บางข้อ เป็นอุปสรรคในการท างาน โดยเฉพาะ 
เรื่องจัดซื้อจัดจ้างการเป็นกรรมการตรวจรับต่าง ๆ 
- ความไม่เข้าใจกฎหมายอาจมีผลกระทบต่อ 
การปฏิบัติงาน  
- อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะผลักดันให้เกิด 
การแก้ไขปัญหาของกรุงเทพมหานครมีอย่างจ ากัด
การกระจายอ านาจล่าช้า และการกระจายอ านาจ
เฉพาะบางเรื่องเท่านั่น ซึ่งส่งผลต่อการวางแผนพัฒนา
ให้ไม่สามารถผลักดันการแก้ปญัหาของกรุงเทพมหานคร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 
          ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค (Threat) 
1. การเมือง (Political) 
- นโยบายรัฐบาล การให้ความส าคัญกับการสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนด้วย
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (digital 
Economy) สามารถผลักดันหน่วยงานรัฐให้มี 
การเปลี่ยนแปลงการท างานไปสู่ระบบดิจิทัล 
- มีคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครก ากับดูแล
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

1. การเมือง (Political) 
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ 
ที่ได้ก าหนดไว้  การบริหารจัดการตามแผนงานที่วาง
ไว้ไม่ต่อเนื่อง 
- นโยบายของรัฐบาลมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบ
ในภาระหน้าที่และการปฏิบัติงานที่เพ่ิมขึ้น ต้อง
สนับสนุน งานนโยบายท าให้การปฏิบัติงานประจ าเกิด
ความล่าช้า และการปรับเปลี่ยนนโยบายที่รวดเร็ว
เกินไป ท าให้บุคลากรปรับตัวไม่ทัน 
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โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค (Threat) 
2. เศรษฐกิจ (Economic) 
- การเจริญเติบโตของเมืองเพ่ิมข้ึนและการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการจ้างานและกระจาย
รายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน สามารถจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึน
ท าให้สามารถพัฒนาบริการได้มากขึ้น  

2. เศรษฐกิจ (Economic) 
- งบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ ในการ
จัดหาซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ทันสมัย มาใช้ 
ในการปรับปรุงและพัฒนาภารกิจงานที่ได้รับ
มอบหมาย รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้
รองรับการท างานในยุคดิจิทัล 

3. สังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture) 
- เกิดความร่วมมือเพ่ือท างานร่วมกันมากขึ้น มีการ
แลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันมากข้ึน 
- ความสามารถในการเข้าถึง IT ของประชาชน ส่งผล
ต่อความต้องการใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
มากขึ้น 

3. สังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture) 
- กรุงเทพมหานครมีประชากรแฝงเป็นจ านวนมาก  
แต่ไม่ทราบจ านวนและสภาพที่ชัดเจนแน่นอน  
- การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอาจท าให้ความคาดหวัง 
ของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงการท างาน โครงการ 
โครงสร้างพื้นฐานอาจต้องมีการปรับ 
- สภาพสังคมของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
ต้องอยู่กับความแก่งแย่งแข่งขัน ความรีบเร่ง  ท าให้
วัฒนธรรมการด าเนินชีวิตของประชากรในเมืองต้อง
เปลี่ยนแปลงไป 
- ประชาชนคาดหวังต่อการบริการ แต่ภาครัฐยังไม่
สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการ
ท างานได้ทัน 

4. เทคโนโลยี (Technology) 
- ท าให้ สยป. ต้องพัฒนาขีดความสามารถ  
และประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพิ่มขึ้นจากเดิม ให้สามารถใช้งานได้ง่าย 
และหลากหลายเพ่ิมข้ึน ช่วยลดความสิ้นเปลือง 
ทางทรัพยากรและช่วยประหยัดงบประมาณได้ 
- เทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้นอย่างรวดเร็ว 
และมีราคาถูกลง ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
มากขึน้ เอ้ือต่อการน ามาให้บริการและข้อมูลภาครัฐ 
สู่ประชาชน 

4. เทคโนโลยี (Technology) 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว ท าให้วสัดุอุปกรณ์ท่ีมีไมส่ามารถใช้รว่มกับ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ได้ รวมทั้งบุคลากรไม่สามารถ
เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ทัน ต้องใช้งบประมาณสูง
ในการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้งาน และค่าใช้จ่ายใน
การบ ารุงรักษา และพัฒนาความรู้และทักษะของ
บุคลากรเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
- ความเสี่ยงในการใช้งานเทคโนโลยีมีมากข้ึน เสี่ยงต่อ
การถูกโจมตีระบบ สยป. ต้องเตรียมพร้อมเรื่องการ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยระบบข้อมูล ระบบ
การช าระเงิน มากข้ึน 
- ประชาชนยังไม่เชื่อม่ันในระบบความปลอดภัยของ
เทคโนโลยี  
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โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค (Threat) 

5. สิ่งแวดล้อม (Environment) 
- กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้องค์กร
ปรับตัวเข้ากับธรรมชาติมากข้ึน ลดภาวะโลกร้อน  
ลดมลพิษในอากาศ เพ่ิมการใช้พลังงานสะอาด 
- องค์กรมีนโยบายด้านสุขภาพ และในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมซ่ึงจะส่งผลต่อดีต่อบุคลากรขององค์กร 

5. สิ่งแวดล้อม (Environment) 
- ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เกิดมลพิษ 
และมลภาวะ ส่งผลกระทบต่อบทบาทของหน่วยงาน
และสภาพการท างานของบุคลากรในหน่วยงาน 

6. กฎหมาย (Legal) 
- การเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติ และ 
พ.ร.บ. อย่างรวดเร็ว เช่น พ.ร.บ. ยุทธศาสตร์ และ 
พ.ร.บ. ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีกฎหมาย 
ที่เก่ียวกับดิจิทัล ความปลอดภัยในการท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถรองรับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้มีความทันสมัย ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ได้หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น มีขอบเขตการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยปฏิบัติ
ตามกรอบที่กฎหมายก าหนดและอยู่ในขอบเขต
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

6. กฎหมาย (Legal) 
- กฎ ระเบียบ ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน กฎหมาย 
ของรัฐบาลและกฎหมายหรือระเบียบ ข้อบังคับ 
ของหน่วยงาน แต่ละกระทรวง ทบวง กรม  
ไม่เหมือนกัน กรุงเทพมหานครไม่มีอ านาจหน้าที่
เบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาเมือง 
- กรุงเทพมหานครถูกก าหนดให้เป็นหน่วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานส าคัญของประเทศที่ต้องกระท าตาม
วิธีการแบบปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
- ขาดความเข้าใจและการเผยแพร่ความรู้ด้าน
กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงแก่บุคลากรได้ทราบและ
ปฏิบัติได้ทัน 

 
จากข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลดังกล่าวข้างต้น      

เมื่อพิจารณาน้ าหนักคะแนนของแต่ละประเด็นที่ประมวลจากแบบสอบถามแล้ว (สามารถศึกษารายละเอียด      
จากตารางน้ าหนักคะแนนในภาคผนวก) สามารถสรุปสภาพแวดล้อมภายในอันได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน และ
สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ โอกาส อุปสรรคพร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขจุดอ่อนและอุปสรรค ได้ดังนี้ 
 
จุดแข็ง(Strength)  
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมพบว่า ในภารกิจด้านแผนและภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ       
มีจุดแข็งร่วมกันที่ส าคัญในด้านการก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาขององค์กร และเมื่อพิจารณาแยก     
ตามภารกิจพบว่า ในภารกิจด้านแผนมีจุดแข็งในด้านโครงสร้างองค์กร ในขณะที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ           
มีจุดแข็งที่ส าคัญในเรื่องของความเชี่ยวชาญหรือความช านาญเฉพาะด้านขององค์กร โดยมีรายละเอียด           
ของประเด็นปัญหาที่เป็นจุดแข็งแต่ละด้าน ดังนี้     
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  ด้านการก าหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร 

   ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมพบว่า ในภารกิจด้านแผนและภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
มีการก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาขององค์กรที่ชัดเจน ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน การก าหนด
เป้าหมายขององค์กรมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และจัดท า
แผนขององค์กร รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์และบทบาทการวิเคราะห์โครงการ
สามารถท าให้ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลสามารถด าเนินการในภารกิจ ด้านการผลักดันโครงการที่สนับสนุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีการให้ความส าคัญกับการปฏิบัติ     
ตามแนวทางของหน่วยงานอย่างมีข้ันตอน รัดกุม โปร่งใส เพ่ือผลักดันให้งานเกิดความส าเร็จตามเป้าหมาย 

  ด้านความเชี่ยวชาญหรือความช านาญเฉพาะด้าน 

    ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมพบว่า ในภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจุดแข็งท่ีส าคัญ          
ในเรื่องของความเชี่ยวชาญหรือความช านาญเฉพาะด้านขององค์กร  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร มีความเชี่ยวชาญและช านาญในการด าเนินการ ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบเครือข่ายและเชื่อมต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร ในขณะที่
ในภารกิจด้านแผนนั้น ถึงแม้จะมีน้ าหนักคะแนนในด้านการเป็นจุดอ่อนมากกว่าแต่เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียด   
ของจุดแข็งในด้านความเชี่ยวชาญหรือความช านาญเฉพาะด้านก็พบว่า มีจุดแข็งที่เป็นองค์กรที่บุคลากร             
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นองค์กรที่มีความรู้  ความช านาญ และประสบการณ์ในด้าน     
การจัดท าแผนระดับต่าง ๆ สามารให้ค าปรึกษาแนะน าในเรื่องการจัดท าแผนและการติดตามประเมินผล            
กับหน่วยงานอื่นได้ 

  ด้านวัฒนธรรมในการท างาน 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมพบว่า ในภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจุดแข็งท่ีส าคัญในเรื่อง

วัฒนธรรมในการท างาน โดยมีการใช้องค์ความรู้เป็นฐานในการปฏิบัติงาน มีจิตใจพร้อมให้บริการ มีการเคารพ    
นับถือกันตามระบบอาวุโส และมีความมุ่งม่ันที่จะท างานให้บรรลุผลส าเร็จ ในขณะที่ด้านแผนถึงแม้น้ าหนักคะแนน
ด้านนี้จะเป็นจุดอ่อน แต่ก็มีจุดแข็งในด้านวัฒนธรรมในการท างานอยู่ที่การยึดหลักการด าเนินงานโดยมุ่งเน้น
ประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรและประชาชนเป็นหลัก รวมทั้งมีความพร้อมในการท างานที่ได้รับมอบหมาย  

 

จุดแข็งท้ัง 3 เรื่องดังกล่าวข้างต้นควรน ามาใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยในภาพรวม 

ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลต้องใช้จุดแข็งในเรื่องของการมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนให้เกิดประโยชน์      
ในการผลักดันการด าเนินงานตามเป้าหมายขององค์กร โดยจ าเป็นต้องมีการสร้างการรับรู้และถ่ายทอดวิสัยทัศน์
และเป้าหมายขององค์กรให้คนในองค์กรรับรู้ร่วมกัน รวมทั้งมีความเข้าใจกลยุทธ์และตัวชี้วัดของหน่วยงาน        
ในภาพรวม และจัดท าเป้าหมายการพัฒนาองค์กรในระยะยาว  ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันรวมทั้งใช้โอกาสของการที่แผนปฏิรูประบบราชการได้ก าหนดให้มีการปฏิรูปการท างานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ  สถานการณ์จะมีการปฏิรูประบบราชการ ภารกิจยุทธศาสตร์และหน่วยงานด้านยุทธศาสตร์มาปรับปรุง
โครงสร้างหน่วยงานและลดความเหลื่อมซ้อนของภารกิจ และขับเคลื่อนการบูรณาการและประสานงานระหว่าง
ส่วนราชการผ่านโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาดังกล่าวในรูปของการสร้างเครือข่ายการบูรณาการและสื่อสาร
องค์กรทั้งภายในหน่วยงานและกับหน่วยงานภายนอก  
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  ส่วนภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น มีจุดแข็งในด้านความเชี่ยวชาญหรือความช านาญ     
ขององค์กรเฉพาะด้านให้เกิดประโยชน์ในการสร้างงานและปรับบทบาทภารกิจของตนเองจากผู้ปฏิบัติ              
หรือผู้ให้บริการมาเป็นที่ปรึกษาหรือผู้สร้างสรรค์ โดยเฉพาะการสร้างนวัตกรรม 

จุดอ่อน (Weakness) 
  จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักยุทธศาสตร์พบว่าจุดอ่อนที่ส าคัญของ           
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 4 ประการ ได้แก่ ด้านระบบในการด าเนินการ ด้านบุคลากร และ                
ด้านภาวะผู้น าผู้บริหารระดับสูง โดยมีรายละเอียดของประเด็นปัญหาที่เป็นจุดอ่อนแต่ละด้าน ดังนี้     

  ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับสูง 
เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า ในด้านภาวะผู้น าผู้บริหารระดับสูง ยังมีประเด็นที่เป็นปัญหา

ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ การขาดการให้ความส าคัญกับความคิดเห็นหรือข้อเสนอของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบ
กับจุดอ่อนในด้านระบบงานซึ่งยังขาดข้อมูลเชิงลึกรวมทั้งขาดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและขาด  การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ รวมทั้งการที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อยครั้ง ทิศทางการท างานที่อิงกับ
ความเห็นของผู้บริหารระดับนโยบายทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ า จึงส่งผลให้การตัดสินใจของ
ผู้บริหารขาดข้อมูลที่เพียงพอ รอบด้าน และขาดความรอบคอบในการตัดสินใจ ท าให้การก าหนดแนวทาง         
และวิธีปฏิบัติในการท างานไม่สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายขององค์กร ขาดความชัดเจนแน่นอนและท าให้
บุคลากรเกิดความสับสนในวิธีปฏิบัติ  ประการที่สอง คือ การขาดการให้ความส าคัญกับขวัญและก าลังใจของ
บุคลากร และขาดการสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี ท าให้เกิดระยะห่างระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่         
จึงท าให้ขาดบุคลากรขาดการส่งเสริมและขาดแรงผลักดันการท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

  ด้านระบบในการด าเนินการ 
เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า ในด้านระบบในการด าเนินงาน ยังมีประเด็นที่เป็นปัญหาส าคัญ 

ได้แก่ การประสานงานระหว่างส่วนราชการยังขาดความขัดเจน และขาดการสื่อสารท าความเข้าใจในภาพรวมของ
การด าเนินงาน ท าให้มีความขัดแย้งในการท างาน ขาดมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธี
ปฏิบัติในการท างานบ่อยครั้ง  ประกอบกับการสั่งการและการมอบหมายงานที่ขาดความชัดเจน และขาดการ
ก าหนดแนวทางการท างานและวิธีปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและมีความแน่นอน ท าให้การท างานของหน่วยงานไม่เป็น
ระบบ ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถก าหนดแผนการด าเนินงานระยะยาวได้และไม่สามารถตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ให้กับ
หน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างชัดเจน ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร  
  ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนในด้านระบบในการด าเนินการที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ  การขาดระบบ
การติดตามประเมินผลที่ต่อเนื่อง ขาดข้อมูลเชิงลึกและขาดการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ในการวิเคราะห์ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนและการติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีดิจิทัล    
ที่ยังไม่สามารถสนับสนุนการท างานด้านการวางแผนและด้านการติดตามประเมินผลอย่างจริงจัง ท าให้ระบบ         
ในการติดตามประเมินผลไม่สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ        
ไม่สามารถน าสามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและเสนอแนวทางการพัฒนาองค์กรได้  
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  ด้านบุคลากร 

  เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า ในด้านบุคลากรยังมีประเด็นที่เป็นปัญหาส าคัญ  ได้แก่       
บุคลากรขาดมุมมองและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน  ประกอบกบัการที่องค์กรไม่ได้มีการระบบ         
การหมุนเวียนบุคลากรท าให้ขาดการเรียนรู้งานใหม่ๆ และขาดความกระตือรือร้นในการท างาน บุคลากร          
ส่วนใหญ่ยังขาดการบูรณาการองค์ความรู้ความเข้าใจด้านแผนให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน ท าให้มีมุมมองหรือ 
Mindset ในการท างานที่แตกต่างกัน ขาดการยอมรับซึ่งกันและกันและยังขาดการยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน  
  นอกจากนี้ปัญหาส าคัญอีกประการ ได้แก่ การขาดการถ่ายทอดความรู้และระบบการสอนงาน 
(Coaching)  ที่มีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดการโยกย้าย ลาออก หรือเกษียณอายุราชการ ท าให้การท างานขาดความ
ต่อเนื่อง บุคลากรใหม่หรือผู้ที่มารับผิดชอบงานต่อไม่มีความรู้ความเข้าใจ ประกอบกับการขาดการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในระดับปฏิบัติท าให้บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานท าให้การท างาน
ขาดความต่อเนื่องและเกิดความล่าช้า 

ด้านโครงสร้างองค์กร 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมพบว่า ถึงแม้ภารกิจด้านแผนมีจุดแข็งในด้านโครงสร้างองค์กร  
ที่มีการจัดวางสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม ชัดเจน ไม่มีความซับซ้อน  มีการกระจายอ านาจของผู้บริหาร        
ในการควบคุม ก ากับ ดูแลส่วนราชการในหน่วยงานอย่างชัดเจน ขอบเขตงานในความรับผิดชอบมีความชัดเจน      
มีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร  การจัดโครงสร้างของส่วนราชการสอดคล้องกับหน้าที่  การก าหนด    
ขนาดขององค์กรมีความเหมาะสม แต่เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมกลับเป็นจุดอ่อนโดยการขาดโครงสร้างใน
ประสานงานระหว่างส่วนราชการขาดความยืดหยุ่น และการปรับตัวขององค์กรที่จะสอดรับกับภารกิจใหม่ๆ         
ที่ท าให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน การก าหนดภารกิจระหว่างส่วนราชการมีความเหลื่อมซ้อนส่งผลให้     
การประสานงานและการบูรณาการการท างานระหว่างส่วนราชการขาดความชัดเจนและมีความล่าช้า 

โอกาส (Opportunity) 
  จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักยุทธศาสตร์พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผล
กระทบด้านบวกและถือเป็นโอกาสที่ส าคัญของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลในล าดับแรก ๆ ได้แก่ ปัจจัย
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้     

  ด้านเทคโนโลยี   
  การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ต
ที่ทันสมัยและมีราคาถูก สามารถสืบค้นค้น วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกมากข้ึน สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในการวางและและติดตามประเมินผล รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอล และปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถรองรับการ
สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยที่สามารถเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ท าให้ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน และน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือผลักดันการ
ท างานเชิงยุทธศาสตร์ และเป็นเครืองมือในการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือสร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้  รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมการท างานเพื่อสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการท างานแบบไร้ส านักงาน  
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  ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

  ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวกและถือเป็นโอกาสที่ส าคัญของส านัก-
ยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้แก่ ความตื่นตัวในเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่เข้ามามีบทบาทในการ
ตรวจสอบและติดตามการท างานของภาครัฐมากขึ้น รวมทั้งความคาดหวังและความต้องการของภาคประชาชนต่อการ
ให้บริการและการท างานของภาครัฐ ท าให้ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลในฐานะหนว่ยงานที่มีภารกิจ และหน้าที ่     
ในการพัฒนาและผลักดันการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าหมาย สามารถใช้กระแสทางสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
น ายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งสร้างภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนทั้งภายในหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภายนอกกรุงเทพมหานคร และภาคประชาชน เพ่ือเป็นแนวร่วมในการพัฒนาเมืองได้ 

  ด้านการเมือง 

  จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลถึงแม้ว่าปัจจัย
ด้านการเมืองจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิงลบหรืออุปสรรคต่อการด าเนินงานของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
แต่เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดพบว่า ประเด็นที่เป็นจุดโอกาสทางด้านการเมืองที่ส าคัญต่อภารกิจด้านแผนคือ การที่
รัฐบาลให้ความส าคัญกับการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี รวมทั้งมีแผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน  เพ่ือเป็นกรอบทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานและส่วนราชการ
ต่าง ๆ ต้องให้ความส าคัญกับการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งน ายุทธศาสตร์รวมทั้งประเด็นการปฏิรูปดังกล่าว
ข้างต้นมาบรรจุในเป็นยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานส่งผลให้กรุงเทพมหานครจ าเป็นต้องทบทวน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของตนเองเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิรูปประเทศด้วยเช่นเดียวกัน อันจะส่งผลให้
ภารกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนากรุงเทพมหานครให้บรรลุเป้าหมายของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล
มีความส าคัญและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ประกอบกับแผนการปฏิรูปประเทศได้ให้ความส าคัญต่อการ
ปฏิรูปกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์และสถาบันด้านยุทธศาสตร์ทั้ง แผนงาน แผนเงิน และแผนคน ให้มีความ
คล่องตัวและมีความยืดหยุ่นในการบูรณาการการท างานมากขึ้น จึงเปน็โอกาสอันที่ที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล     
จะผลักดันให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครเช่นกัน ดังนั้น              
จึงจ าเป็นต้องใช้จุดแข็งขององค์กรในเรื่องการก าหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร โดยปรับวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายขององค์กรให้สอดคล้องกับและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
รวมทั้งมีการทบทวนและพัฒนากระบวนการก าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  นอกจากนี้ นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญกับการสร้างเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนด้วย
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผลักดันหน่วยงานภาครัฐให้เปลี่ยนแปลงการท างานไปสู่ระบบ
ดิจิทัลมากขึ้นส่งผลให้เป็นโอกาสของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลในการผลักดันการพัฒนาภารกิจด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานและของกรุงเทพมหานครให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน 
 

อุปสรรค(Threat) 
  จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักยุทธศาสตร์พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอก            
ที่ส่งผลกระทบด้านลบและถือเป็นอุปสรรคที่ส าคัญของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 3 ล าดับแรก ได้แก่              
ปัจจัยทางด้านการเมือง ด้านกฎหมาย และด้านเศรษฐกิจโดยมีรายละเอียดดังนี้    
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  ด้านการเมือง 
  ประเด็นที่ถือเป็นอุปสรรคด้านการเมืองคือ การที่รัฐบาลกลางเข้ามาควบคุมและตรวจสอบการ
ท างานของกรุงเทพมหานครมากขึ้นท าให้กรุงเทพมหานครขาดอิสระเชิงนโยบาย มีการแทรกแซงทางการเมือง ซึ่งส่งผล
ต่อการก าหนดยุทธศาสตร์และการก าหนดนโยบายของกรุงเทพมหานคร  ท าให้ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ในฐานะหน่วยงานด้านยุทธศาสตร์และนโยบายของกรุงเทพมหานคร ต้องปรับยุทธศาสตร์/นโยบายรวมทั้งแผน
และทิศทางการท างานเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และไม่สามารถผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบายการ
พัฒนาเฉพาะพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้นโยบายเร่งด่วนที่มอบหมายมาจากฝ่ายรัฐบาลกลาง และฝ่าย
การเมืองท าให้ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีภาระในการขับเคลื่อนและผลักดันการด าเนินงานตามนโยบาย
มากขึ้น  
  ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงต้องพัฒนาจุดแข็งในเรื่องการก าหนดทิศทางและเป้าหมายของตนเอง
ให้ดียิ่งยิ่งขึ้น โดยต้องพัฒนาการก าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งขององค์กรและของ
กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผลของทั้งองค์กรและของ
กรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับแผนและทิศทางการพัฒนาระดับชาติด้วย  รวมทั้งต้องปรับปรุงบทบาทและ
ภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องและสามารถรองรับภารกิจดังกล่าวได้ 

  ด้านกฎหมาย 
  ประเด็นที่ถือเป็นอุปสรรคด้านกฎหมายคือ การที่กฎหมาย/ข้อบัญญัติ/ระเบียบของ
กรุงเทพมหานครยังเป็นข้อจ ากัดต่อการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งยังไม่ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และภารกิจที่ต้องด าเนินการในปัจจุบัน รวมทั้งกระบวนการในการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการท าให้ไม่สามารถปรับปรุงหรือแก้ไข
กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันกับสถานการณ์ได้ นอกจากนี้ ปัจจุบันอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะผลักดันให้
เกิดการแก้ไขปัญหาของกรุงเทพมหานครมีจ ากัด การกระจายอ านาจมีความล่าช้า ซึ่งส่งผลให้ส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผลไม่สามารถผลักดันการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายที่วางไว้ไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ด้านเศรษฐกิจ 
  ประเด็นที่ถือเป็นอุปสรรคด้านเศรษฐกิจ คือ การที่เศรษฐกิจชะลอตัวท าให้การจัดเก็บรายได้    
ของกรุงเทพมหานครลดลง ส่งผลต่องบประมาณรายจ่ายที่สนับสนุนการด าเนินงานไม่เพียงพอและไม่สอดคล้อง   
กับยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงไม่สามารถผลักดันการด าเนินการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้ 
เนื่องจากโครงการส าคัญไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนที่ก าหนด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขาดโครงการ
รองรับสนับสนุนท าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการด าเนินการตามที่ก าหนดไว้  สภาพเศรษฐกิจถดถอยท าให้
รายได้ของประชากรลดลง รวมทั้งค่าครองชีพในเมืองที่สูงท าให้มีรายจ่ายเพิ่มข้ึน ส่งผลให้บุคลากรได้รับผลกระทบ
เรื่องรายได้รายจ่ายเกิดความกังวลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และภาคประชาชนขาดความ
กระตือรือล้นในการเข้ามามีส่วนสนับสนุนการด าเนินงานงานของกรุงเทพมหานครเท่าท่ีควร 
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  ทั้งนี้ จากปัจจัยที่มีความส าคัญล าดับแรก ๆ ที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมองค์กรของส านัก-
ยุทธศาสตร์และประเมินผลดังกล่าวมาข้างต้น เมื่อพิจารณาจุดอ่อนขององค์กรพบประเด็นที่น่าสนใจคือ          
การที่จุดอ่อนในด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารได้กล่าวถึงการขาดการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานและมีช่องว่าง
ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน และภารกิจด้านแผนยังมีจุดอ่อนในเรื่องวัฒนธรรมการท างาน 
โดยเฉพาะเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความเชื่อถือศรัทธาและความภูมิใจในองค์กร  ซึ่งเมื่อพิจารณาตาม
แนวคิดองค์กรแห่งสุขภาวะ (Happy work place) แล้ว ประเด็นปัญหาดังกล่าวถือเป็นประเด็นที่องค์กรต้องให้
ความส าคัญด้วย ดังนั้น ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการเพ่ือปรับสภาพแวดล้อม    
ในการท างานขององค์กร ทั้งด้านกายภาพ ด้านสังคม ให้เป็นองค์กรแห่งสุขภาวะ เพ่ือแก้ไขจุดอ่อนในด้าน
วัฒนธรรมการท างานขององค์กรและลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร  
 

แนวทางการด าเนินการเพื่อพัฒนาองค์กร 
  จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลดังกล่าวข้างต้น พบว่า 
ส านักยุทธศาสตร์จ าเป็นต้องด าเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยต้องแก้ไขจุดอ่อนที่ส าคัญท้ังสามประการ โดยใช้     
กลยุทธ์เชิงพัฒนาเพ่ือแก้ไขจุดอ่อน รวมทั้งจ าเป็นต้องใช้จุดแข็งขององค์กรเพ่ือคว้าโอกาสและก้าวข้ามอุปสรรค        
ซึ่งแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ควรด าเนินการเพื่อแก้ไขจุดอ่อน และก้าวข้ามอุปสรรคที่ควรด าเนินการ
ได้แก่ 

1. การพัฒนาการก าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยจัดให้มี 
การถ่ายทอดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กรส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลให้กับบุคลากร มีการก าหนดทิศทาง
และเป้าหมายการพัฒนาขององค์กรในระยะยาว  รวมทั้งต้องจัดท าคู่มือการบริหารงานด้านการวางแผนและ
ติดตามประเมินผล เพื่อเป็นเครื่องมือในการก าหนดแนวทางการท างานและบริหารงานด้านการวางแผนและ
ติดตามประเมินผลของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลอันจะน าไปสู่การแก้ไขจุดอ่อนที่บุคลากรขาดการรับรู้
วิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน จุดอ่อนด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารที่มีการสั่งการ การมอบหมายงาน 
รวมทั้งการก าหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติในการด าเนินงานขาดความชัดเจนแน่นอน เปลี่ยนแปลงบ่อย การ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อยครั้งท าให้ขาดความต่อเนื่อง รวมทั้งแก้ไขจุดอ่อนในเรื่องการก าหนดทิศทางและ
เป้าหมายการด าเนินงานที่ขาดความชัดเจน และการเปลี่ยนแปลงแนวทางการท างานและวิธีปฏิบัติที่ไม่สอดคล้อง
กับเป้าหมายและทิศทางขององค์กรได้    

2. การปรับปรุงกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผล โดยการจัดให้มี 
การทบทวนความสอดคล้องระหว่างภารกิจและการการจัดกลุ่มงานภายในส่วนราชการส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล รวมทั้งจัดให้มีการสร้างเครือข่ายการพัฒนางานและสื่อสารองค์กร เพื่อผลักดันภารกิจภาพรวมหรือ
ภารกิจเชิงนโยบายของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  รวมทั้งควรมีการจัดท าปฏิทินบูรณาการการปฏิบัติงานประจ าปี
ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยบูรณาการภารกิจของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลทั้งหมดเข้าด้วยกันตลอดจน
ปฏิทินงบประมาณ  ปฏิทินการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก าหนดวางแผนและก าหนดระยะเวลา   
การด าเนินงาน เพ่ือให้สามารถจัดล าดับความส าคัญของภารกิจที่จะด าเนินการแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม
รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรและเวลาในการด าเนินการไม่เหลื่อมซ้อนกัน 



34 
 

  นอกจากนี้ควรจัดท าคู่มือการด าเนินงานและแบบฟอร์มมาตรฐานของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล     
ในการจัดท าแผน การติดตามประเมินผล รวมทั้งพัฒนาเป็นแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Form) รวมทั้ง
ควรเร่งรัดผลักดันการจัดท าคลงัข้อมูล รวมทั้งพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลผา่นระบบ Electronics  
เพ่ือแก้ไขจุดอ่อนในเรื่อง ระบบงานที่ขาดระบบการประสานงานในภาพรวม การประสานงานระหว่างส่วนราชการขาด
ความชัดเจน และขาดมาตรฐานการปฏิบัติงาน   

3. การปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน โดยการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน
และปรับภารกิจ  อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน และการแบ่งกลุ่มภารกิจภายในส่วนราชการให้มีความชัดเจน 
เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรที่เพ่ิมขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงไป ลดความเหลื่อมซ้อนของภารกิจ เพื่อแก้ไข
ปัญหาระบบงานในเรื่องการกระจายงานขาดความสอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ รวมทั้งแก้ไขจุดอ่อน   
เรื่องโครงสร้างที่การก าหนดโครงสร้างและภารกิจของส่วนราชการยังขาดความชัดเจนและเหลื่อมซ้อนกัน          
ขาดโครงสร้างการประสานงานระหว่างส่วนราชการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

4. การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะท่ีพึงประสงค์เพ่ือแก้ไขจุดอ่อนด้านบุคลากรที่ขาดความคิด
สร้างสรรค์ ขาดความกระตือรือร้นในการท างาน และพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน โดยการ 
ส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการอบรมความรู้เฉพาะทางกับหน่วยงานภายนอก การแลกเปลี่ยนบุคลากร กับหน่วยงานทั้งใน          
และต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ การเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (Visiting professor) มาให้
ความรู้ด้านการบริหารเมืองและการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ การสร้างระบบ Co - working space ทีท่ าให้       
เกิดการท างานที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์   

4. การพัฒนาและบูรณาการองค์ความรู้ด้านแผนและเทคโนโลยี โดยจัดให้มีการทบทวน 
องค์ความรู้ด้านแผนและการติดตามประเมินผล และจัดท าองค์ความรู้กลางเพ่ือให้แนวคิดและองค์ความรู้ด้านแผน
ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการสร้างระบบ Learning การจัดให้มี
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างบุคลากร  ตลอดจนน าการวิจัยและพัฒนาเข้ามาเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการแก้ไขจุดอ่อนด้านบุคลากรแล้วยังเป็นการน าจุดแข็ง   
ด้านบุคลากรที่มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน มีทักษะ            
ความช านาญและประสบการณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกด้วย 

6. การส่งเสริมการท างานเป็นทีม พัฒนาเครือข่ายด้านแผนและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการ       
จัดให้มีการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนการท างานระหว่างเจ้าหน้าที่ (Rotation) เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้งานใหม่ ๆ        
เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน มีทัศนคติที่ดี เปิดกว้างส าหรับการท างานร่วมกัน รวมทั้งควรจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กร เพื่อลดความชัดแย้งในการท างาน สร้างให้เกิดความรับผิดชอบกับผลส าเร็จ
ภาพรวมขององค์กรซึ่งจะน าไปสู่การแก้ไขจุดอ่อนด้านบุคลากรในเรื่องของการท างานเป็นทีม บุคลากรจ ากัดการ
ท างานเฉพาะหน้าที่ของตนเอง ไม่ให้ความส าคัญกับการท างานภาพรวมขององค์กรและบุคลากรขาดการยอมรับ   
ซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นการแก้ไขจุดอ่อนด้านวัฒนธรรมการท างานของภารกิจด้านแผนในส่วนของการยอมรับ
และชื่นชมในผลส าเร็จของคนอ่ืน และการท างานที่มีข้อขัดแย้งหาข้อสรุปที่เป็นความเห็นร่วมกันของคนในองค์กร
ไม่ได้  และบุคลากรขาดความเชื่อมั่นศรัทธาในองค์กร 
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  7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมดิจิทัล  เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล  สามารถเป็นเครื่องมือที่สนับสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการวางแผนและติดตามประเมินผล    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และให้บริการแก่ประชาชนได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง ลดความซ้ าซ้อนและความล่าช้าในการด าเนินงาน ซึ่งจะเป็นการน าโอกาสด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขจุดอ่อนและพัฒนาการด าเนินงานขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

  8. การปรับสภาพแวดล้อมขององค์กรให้เป็นองค์กรแห่งสุขภาวะ  เพ่ือให้เป็นองค์กรที่มี
บรรยากาศในการท างานที่ดี มีสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและสังคมที่เหมาะสมก้บการท างาน ส่งเสริมให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทุกล าดับชั้น เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขจุดอ่อนในด้าน
วัฒนธรรมการท างานขององค์กรของภารกิจด้านแผนที่บุคลากรขาดความเชื่อมั่นและขาดความภาคภูมิใจใน
องค์การ ขาดความเชื่อมั่นศรัทธาในเพื่อร่วมงาน ลดความขัดแย้งในองค์กร รวมทั้งแก้ไขจุดอ่อนด้านภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารในเรื่องของความการขาดการให้ความส าคัญกับขวัญและก าลังใจของบุคลากร  

ทั้งนีจ้ากข้อมูลสภาพแวดล้อมองค์กรของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลรวมทั้งแนวทางการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรดังกล่าวข้างต้น สามารถสร้างเป็นแผนที่ทางความคิด (Maind map) ได้ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ 
SED : Smart Department in 2022 for Bangkok Smart City 

ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นองค์กรชาญฉลาด ภายในปี 2565 เพื่อรองรับมหานครอัจฉริยะ 

พันธกิจ 
1. บริหารจัดการแผนกรุงเทพมหานครเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ 

2. เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร 

3. ประสานนโยบายในระดับกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลตลอดจนการถ่ายโอน 

    ภารกิจตามแผนกระจายอ านาจ 
4.  พัฒนาองค์กรและทรัพยากรทางการบริหาร และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ 

     การท างานขององค์กร 

เป้าหมาย 
 การด าเนินการตามพันธกิจและตัวชี้วัดที่รับผิดชอบภายใตแ้ผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี           
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย และยุทธศาสตร์ด้านที่ 7          
การบริหารจัดการเมืองมหานคร ดังนี้ 

 ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย  
  มิติที่ 5.3 กระจายอ านาจสู่ประชาชน   
  เป้าหมายที่ 5.3.1 ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่จ าเป็นและให้อ านาจในการ
ก าหนดนโยบายตัดสินในในการจัดบริการสาธารณะระดับพ้ืนที่  
           เป้าประสงค์ท่ี 5.3.1.2 เพ่ิมอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการท ากิจการสาธารณะ 

 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  
  เป้าประสงค์ท่ี 7.2.1.2 หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  

  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 
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  เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.3 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี
ประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการบริการประชาชน และการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร 

เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.4 มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          
อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้อง          
กับมาตรฐานที่ก าหนด 

ผลการด าเนินงานหลัก (ตัวช้ีวัดตามภารกิจงานยุทธศาสตร์) 
1. จ านวนรายงานผลศึกษาวิจัยเพ่ือเสริมศักยภาพการรองรับภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนจาก

รัฐบาล (1 ฉบับ) (กยค.) 
2. ร้อยละความส าเร็จของการสร้างฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง ร้อยละ 100 (กยบ.) 
3. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล (ร้อยละ 100) (กยบ.) 
4. จ านวนรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 (กยล.) (1ฉบับ) 
5. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี ด้วยกระบวนการ

บูรณาการ  (ร้อยละ 100) (กยบ.) 
6. หน่วยงานมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2563 ที่เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

การพัฒนากรุงเทพมหานคร (อย่างน้อย 6 หน่วยงาน) (กยบ. กยม. กยล. กยภ. กยค. และ กสศ.) 
7. มีแบบพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ (1 แบบ) (สก.สยป.) 
8. ร้อยละของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้รับการพัฒนา

สมรรถนะที่พึงประสงค์ (ร้อยละ 70) (สก.สยป.) 
9. จ านวนข้อมูลเพ่ือการบริการและการบริหารจัดการที่จัดท าเป็นชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open 

Government Data) ของกรุงเทพมหานครที่มีการเผยแพร่และแบ่งปัน (Open Public and 
Sharing) ( 4 ชุดข้อมูล) (กสศ.) 

10. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับกระบวนการท างานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 100) (กสศ.) 

11. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพือ่การผังเมือง
ของกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 80) (กสศ.) 

12. ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 
(ร้อยละ 80 ) (กพพ.) 

13. ร้อยละความส าเร็จในการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 80) (กคพ.) 
14. ร้อยละความส าเร็จในการก ากับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้

เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด  (ร้อยละ 80) (กสศ.)  
15. ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO)  ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

สามารถน ามาใช้ในการสนับสนุนการก าหนดนโยบาย การวางแผน และการตัดสินใจ   (ร้อยละ 80) (กสศ.) 
16. บุคลากรและผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีสมรรถนะด้านดิจิทัล (กพพ.) 

 

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

วิสัยทัศน์ 
  SED : Smart Department in 2022 for Bangkok Smart City 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นองค์กรชาญฉลาด ภายในปี 2565 

เพื่อรองรับมหานครอัจฉริยะ 

พันธกิจ 
1. บริหารแผนกรุงเทพมหานครเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ 
2. เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร 
3. ประสานการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอ านาจ 
4. ประสานนโยบายและภารกิจกับรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
5.  พัฒนาองค์กรและทรัพยากรทางการบริหาร และองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือยกระดับ 
     ประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กร      

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 5 
มหานครประชาธิปไตย 

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 7  
การบริหารจัดการมหานคร 

มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและการประเมินผล 

มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มิติที่ 5.3 กระจายอ านาจสู่ประชาชน 
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สรุปการพัฒนาด้านการบริหารแผนในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์) 
 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจะด าเนินการโครงการบริการสาธารณะและการบริหารจัดการ      
จ านวน 17 โครงการ 9 กิจกรรม ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 317,838,900 บาท ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านที่ 5          
มหานครประชาธิปไตย และด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร ดังนี้ 
 ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย ด าเนินการ 1 โครงการ ตามมิติที่ 5.3 กระจายอ านาจสู่ประชาชน  
จะด าเนินการโครงการศึกษาวิจัยเพื่อเสริมศักยภาพการรองรับภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอน       
จากรัฐบาล (เป้าประสงค์ท่ี 5.3.1.2 มาตรการที่ 1)    

 ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร ด าเนินการ 16 โครงการ 9 กิจกรรม ตามมิติที่ 7.2                 
การบริหารแผนและประเมินผล จ านวน 3 โครงการ 2 กิจกรรม โดยด าเนินการ 1. โครงการจัดท าฐานข้อมูล
ตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง  2. กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร 3. โครงการพัฒนาระบบ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 4. กิจกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5. กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ติดตามการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร (เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.1) 1. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ 2. กิจกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของหน่วยงาน (เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.2)  มิติที่ 7.3  การบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวน 2 
กิจกรรม โดยด าเนินกิจกรรมการจัดท าแบบพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ 2. กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะที่พึง
ประสงค์ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล (เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.1) มิติที่ 
7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 13 โครงการ 3 กิจกรรม โดยด าเนินการกิจกรรมกิจกรรมก าหนดรูปแบบและ
จัดท าข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ของกรุงเทพมหานคร (เป้าประสงค์ท่ี 7.5.1.1)  1. 
โครงการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับกระบวนการท างานตามภารกิจ
หลักของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1   2. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนา
ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร  3. โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลฝกึอบรมและระบบพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครดว้ยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  4. โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับค าขอ
อนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)   5. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาด
ใหญ ่ 6. โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ  7. โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติใหม่ (e-GP) (เป้าประสงค์ท่ี 7.5.1.2)  1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
และขอบเขตการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตของกรุงเทพมหานคร  2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ประสิทธิภาพสูงส าหรับการบริหารจัดการและการบริการ ณ ศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร  3. โครงการจัดหา
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ส าหรับศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร และ 4. โครงการปรับปรุงและทดแทนระบบการแจกและ
ควบคุมหมายเลข IP Address 5. โครงการระบบควบคุมงานจากส่วนกลาง (เป้าประสงค์ท่ี 7.5.1.3) 1. กิจกรรม
การก ากับ ดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด  2. 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) 3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานคร
ให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (เป้าประสงค์ท่ี 7.5.1.4) 
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม 
 
ส่วนที่ ๑ การบริการสาธารณะ  
ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย 

มิติที่ 5.3 กระจายอ านาจสู่ประชาชน 

เป้าประสงค์ที่ 5.3.1.2  เพิ่มอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการท ากิจการสาธารณะ 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละของภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจาย
อ านาจที่กรุงเทพมหานครสามารถด าเนินการได้ 

ร้อยละ 80 

 

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 

มาตรการที่ 1  พัฒนาความพร้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายกระจายอ านาจให้แก่ 
                  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 จ านวนรายงานผลศึกษาวิจัยเพ่ือเสริมศักยภาพการรองรับภารกิจ    
ที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนจากรัฐบาล 

1 ฉบับ 

 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือศึกษาวิจัยแนวทางการเสริม
ศักยภาพการรองรับภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนจากรัฐบาล 

895,000 กยค. 
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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 ประชาชนมีช่องทางที่จะติดตามรายงานความก้าวหน้าตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี เพิ่มข้ึน 

อย่างน้อย 1 ช่องทาง 

2 ร้อยละของตัวชี้วัดระดับเมืองที่ได้รับการจัดเก็บข้อมูล    
อย่างเป็นระบบ 

20 

มาตรการสนับสนนุเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 สร้างฐานข้อมูลตัวช้ีวัดเมืองโดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละความส าเร็จของการสร้างฐานข้อมูลตัวชี้วัดการ
พัฒนาเมือง 

ร้อยละ 100 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ          

(บาท) 
ส่วนราชการ 

1. โครงการจัดท าฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง ไม่ใช้งบประมาณ กยบ.  
 

กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ          

(บาท) 
ส่วนราชการ 

1. กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ไม่ใช้งบประมาณ กยค.  
 
มาตรการที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาระบบการติดตาม         
และประเมินผล 

ร้อยละ 100 

2 จ านวนรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  

1 ฉบับ 
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โครงการยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

1. โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  

6,729,500 กยบ. 

 
 

กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

1. กิจกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ไม่ใช้งบประมาณ กยล. 

2. กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และติดตามการ
ด าเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร 

ไม่ใช้งบประมาณ กยล. 

 

มาตรการที่ 5 จัดท ารายงานการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี 
 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 จ านวนรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปี 

2 ฉบับ 

 

กิจกรรมประจ า 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ส่วนราชการ 

1. กิจกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีพ.ศ. 2562 

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

 
 
มาตรการของหน่วยงานที่ 6 จัดท ารายงานการประเมินผลตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
 
ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละความส าเร็จในการจัดท ารายงานการประเมินผลการ
ด าเนินการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 100 

 

กิจกรรมประจ า 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ส่วนราชการ 

1. กิจกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินการตามนโยบาย
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ไม่ใช้งบประมาณ กยบ. กยม. กยล. 
กยภ. และ กยค.  
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เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.2  หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 

ทุกหน่วยงาน 

 

 

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 2 จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี ด้วยกระบวนการบูรณาการ 

ร้อยละ 100 

2. หน่วยงานมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 ที่เป็น
แผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 

อย่างน้อย 6 หน่วยงาน 

3. จ านวนหน่วยงานที่จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่
สอดคล้องกับแผนระดับกรุงเทพมหานครตามแนวทางท่ีส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลก าหนด 

77 หน่วยงาน 

 

 
 

โครงการยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

1. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

604,700 กยบ. กยม. กยล. 
กยภ.กยค. และ กสศ. 

 

กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

1. กิจกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของหน่วยงาน 

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

 

กิจกรรมประจ า 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ส่วนราชการ 

1. กิจกรรมการส่งเสริมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยงาน 

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

2. กิจกรรมการจัดประชุมแนวดิ่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไม่ใช้งบประมาณ กยค. 
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มิติที่ 7.3  การบริหารทรัพยากรบุคคล 

เป้าประสงค์ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสม 
                           กับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่
ความเป็นมืออาชีพ 

ร้อยละ 40 

 

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการให้บริการในแต่ละสาย 
                  งานให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพและสอดคล้องกับการเป็นมหานครแห่งเอเชีย 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 มีแบบพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ 1 แบบ 
2. ร้อยละของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของส านัก

ยุทธศาสตร์และประเมินผลได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่พึง
ประสงค์ 

ร้อยละ 70 

 
 
 

กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

1. กิจกรรมการจัดท าแบบพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ ไม่ใช้งบประมาณ สก.สยป. 
2. กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

ไม่ใช้งบประมาณ สก.สยป. 

 

มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑  มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับให้บริการประชาชนและ/หรือ มีการเชื่อมโยงข้อมูล 
                              เพื่อการให้บริการประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชน 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการประชาชนและ/หรือ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

2 ระบบ 
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มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 

มาตรการที่ 2 พัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับให้บริการประชาชน 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ข้อมูลเพ่ือการบริการและการบริหารจัดการที่จัดท าเป็นข้อมูล
เปิดภาครัฐ (Open Government Data) ของ
กรุงเทพมหานคร ที่มีการเผยแพร่และแบ่งปัน (Open Public 
and Sharing)  

4 ชุดข้อมูล 

 
 

กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

1. กิจกรรมก าหนดรูปแบบและจัดท าข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open 
Government Data) ของกรุงเทพมหานคร 

ไม่ใช้งบประมาณ กสศ. 

 

เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๒  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ      
                              ทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจ 
                                 ส าหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการ   
และมีฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับ
หน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร 

5 ระบบ 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1  ศึกษาภาพรวมกระบวนการท างานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานครที่สามารถ ประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์
สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
กระบวนการท างานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร  

ร้อยละ 100 
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โครงการยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

1. โครงการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับกระบวนการท างานตามภารกิจหลักของ
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 

8,240,000 
(งบต่อเนื่องปี 62-63 

11,430,000) 

กสศ. 

 

มาตรการที่ 3  พัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศกลาง
และพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการผังเมืองของ
กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 80 

 

 
 

โครงการยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

1. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลาง 
และพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร  
(โครงการต่อเนื่อง งบรวม 26.85 ล้านบาท) 

6,100,000 
 

กสศ. 

 

 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2 ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 80 

 
 

 

โครงการยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

1. โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลฝึกอบรม และระบบพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครด้วยการเรียนรู้ผ่าน           
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

17,880,000 
(งบต่อเนื่องปี 62-63 

29,800,000) 

กพพ. 

2. โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับค าขออนุญาตของ
กรุงเทพมหานคร (BMA OSS) 

24,971,300 
(งบต่อเนื่องปี 62-63 

83,237,500) 

กพพ 

3. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 26,160,000 
(งบต่อเนื่องปี 62-63 

87,200,000) 

กพพ. 
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โครงการยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

4. โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์การบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศ 

17,000,000 กพพ. 

5 โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง          
ตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ (e-GP) 

7,800,000 
 

กคพ. 

6. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร  

26,500,000 
(ไม่ได้รับงบประมาณ) 

กพพ. 

 
เป้าประสงค์ 7.5.1.3  โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ                             
                              การบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับภารกิจของการ
บริหารจัดการเมือง 

ร้อยละ 30 ของประสิทธิภาพ 

 

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 2 พัฒนาปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
                  ของกรุงเทพมหานคร 
มาตรการที่ 3 มีระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ระบบท างาน 
                  ได้อย่างต่อเนื่องและป้องกันการน าสารสนเทศไปใช้โดยมิชอบ 
มาตรการที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ 
                  และครอบคลุมทุกส่วนราชการ 
 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ความส าเร็จในการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละ 80 
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โครงการยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขอบเขตการให้บริการระบบ
อินเทอร์เน็ตของกรุงเทพมหานคร 

29,500,000 กคพ. 

2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง   
ส าหรับการบริหารจัดการและการบริการ ณ ศูนย์ข้อมูล          
ของกรุงเทพมหานคร 

89,000,000 กคพ. 

3.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สายเพื่อรองรับการใช้
งานอย่างบูรณาการ  

49,000,000 
ไม่ได้รับงบประมาณ 

กคพ. 

4. โครงการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร 89,741,800 
ไม่ได้รับงบประมาณ 

กคพ. 

5. โครงการปรับปรุงและทดแทนระบบการแจกและควบคุม
หมายเลข IP Address 

20,137,000 กคพ. 

6. โครงการระบบควบคุมงานจากส่วนกลาง 16,987,000 กคพ. 
7. โครงการจัดหาซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ส าหรับศูนย์ข้อมูลของ
กรุงเทพมหานคร 

45,249,800 
(งบต่อเนื่องปี 62-63 

84,401,900) 

กคพ. 

 
เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.4 มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
                                 และมีการพัฒนาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                              ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนด 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 บุคลากรมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานสากล 

ร้อยละ 80 
ของบุคลากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ที่ได้รับการพัฒนาและผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน 
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มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามมาตรฐานที่ก าหนด 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ร้อยละ 80 

    
โครงการ/กิจกรรมประจ า งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

1.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบ ซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advanced) 

124,800.- กบพ. 

2.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการน าเสนอข้อมูลภาพ
เคลื่อนไหว (Info Motion) อย่างมืออาชีพ 

155,500.- กบพ. 

3.โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติ
คณะรัฐมนตรี 

117,500.- กพพ. 

 
มาตรการที่ 3  ก าหนดนโยบาย มาตรการและข้ันตอนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนด (มีมาตรการควบคุม ก ากับและตรวจสอบ) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละความส าเร็จในการก ากับ ดูแลและบริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปตาม
มาตรการที่ก าหนด 

ร้อยละ 8๐ 

 

กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

กิจกรรมการก ากับ ดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด 

- กสศ. 
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มาตรการที่ 4 เพ่ิมศักยภาพ CIO ของกรุงเทพมหานครให้สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระบบราชการ 
                     ให้รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO)  มีทักษะและสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการวางแผน  
ก าหนดนโยบาย และสนับสนุนการตัดสินใจ และมีความ
เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
ตามมาตรฐาน 

ร้อยละ 80 

 

โครงการยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

1. โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสารสนเทศ
ระดับสูง (CIO) 

129,600 กสศ. 

 
มาตรการของหน่วยงานที่ 5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ 
                                  และบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. บุคลากรและผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีสมรรถนะ      
ด้านดิจิทัล (Digital Skill) 

ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน 1,000 คน 

 

กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานครให้มี
สมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Skill) 

ไม่ใช้งบประมาณ กพพ. 
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สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์  

ล าดับที่ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

(เรียงล าดับหมายเลขมาตรการหลงัโครงการ) 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/

อ่ืนๆ 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาวิจัย
แนวทางการเสริมศักยภาพการรองรับภารกิจที่
กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนจากรัฐบาล        
(ม.5.3.2.1.2) 

895,000 กทม. กยค. 

2 โครงการจัดท าฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนา
เมือง (ม 7.2.1.1.1) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 กยบ. 

3 กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจของ
กรุงเทพมหานคร (ม 7.2.1.1.1) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 กยค. 

4 โครงการพัฒนาระบบการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร       
(ม 7.2.1.1.3) 

6,729,500  กยบ. 

5 กิจกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ม 7.2.1.1.3) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 กยล. 

6 กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ติดตามการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุของ
กรุงเทพมหานคร (ม 7.2.1.1.3) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 กยล. 

7 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ (ม 7.2.1.2.2) 

604,700  กยบ. กยม. 
กยล. 

กยภ.กยค. และ 
กสศ. 

8 กิจกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของหน่วยงาน                 
(ม 7.2.1.2.2) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 กยบ. กยม. 
กยล. 

กยภ.กยค. และ 
กสศ. 

9 กิจกรรมการจัดท าแบบพัฒนาสมรรถนะที่พึง
ประสงค ์(ม 7.3.1.1.1) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 สก.สยป. 
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ล าดับที่ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

(เรียงล าดับหมายเลขมาตรการหลงัโครงการ) 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/

อ่ืนๆ 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

10 กิจการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์
ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล (ม 7.3.1.1.1) 

ไม่ใช้งบประมาณ  สก.สยป. 

11 กิจกรรมก าหนดรูปแบบและจัดท าข้อมูลเปิด
ภาครัฐ (Open Government Data) ของ
กรุงเทพมหานคร (ม 7.5.1.1.2) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 กสศ. 

12 โครงการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรม
องค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
กระบวนการท างานตามภารกิจหลักของ
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 (ม 7.5.1.2.1) 

8,240,000 
(งบต่อเนื่อง 
ปี 62-63 

11,430,000) 

 กสศ. 

13 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิ
สารสนเทศกลาง และพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศเพ่ือการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร 
(ม 7.5.1.2.3) 

6,100,000 กทม. กสศ. 

14 โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลฝึกอบรม 
และระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ม 7.5.1.2.3) 

17,880,000 
(งบต่อเนื่อง      
ปี 62-63 

29,800,000) 

กทม. กพพ. 

15 โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับค าขออนุญาต
ของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)           
(ม 7.5.1.2.3) 

24,971,300 
(งบต่อเนื่อง       
ปี 62-63 

83,237,500) 

กทม. กพพ. 

16 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือวิเคราะห์
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (ม 7.5.1.2.3) 

26,160,000 
(งบต่อเนื่องปี 

62-63 
87,200,000) 

กทม. กพพ. 

 โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรุงเทพมหานคร (ม 7.5.1.2.3) 

ไม่ได้รับ
งบประมาณ 

 กพพ. 

17 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์การบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศ 

17,000,000 กทม. กพพ. 
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ล าดับที่ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

(เรียงล าดับหมายเลขมาตรการหลงัโครงการ) 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/

อ่ืนๆ 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

18 โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติใหม่ (e-GP) 

(ม 7.5.1.2.3) 

7,800,000 กทม. กคพ. 

19 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขอบเขตการ
ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตของ
กรุงเทพมหานคร (ม 7.5.1.3.2) 

29,500,000 กทม. กคพ. 

20 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล
ประสิทธิภาพสูงส าหรับการบริหารจัดการ
และการบริการ ณ ศูนย์ข้อมูลของ
กรุงเทพมหานคร (ม 7.5.1.3.2) 

89,000,000 กทม. กคพ. 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สาย
เพ่ือรองรับการใช้งานอย่างบูรณาการ           
(ม 7.5.1.3.3) 

49,000,000 
ไม่ได้รับงบประมาณ 

กทม. กคพ. 

 โครงการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
ของกรุงเทพมหานคร (ม 7.5.1.3.3) 

89,741,800 
ไม่ได้รับ

งบประมาณ 

 กพพ. 

21 โครงการปรับปรุงและทดแทนระบบการแจก
และควบคุมหมายเลข IP Address            
(ม 7.5.1.3.3) 

20,137,000 กทม. กคพ. 

22 โครงการระบบควบคุมงานจากส่วนกลาง      
(ม 7.5.1.3.4) 

16,987,000 กทม. กคพ. 

23 โครงการจัดหาซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ส าหรับศูนย์
ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 

45,249,800 
(งบต่อเนื่อง ปี 

62-63 
84,401,900) 

กทม. กคพ. 

24 กิจกรรมการก ากับ ดูแลและบริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้
เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด                  
(ม 7.5.1.4.3) 

ไม่ใช้งบประมาณ  กสศ. 

25 โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO)                 
(ม 7.5.1.4.4) 

129,600 กทม. กสศ. 
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ล าดับที่ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

(เรียงล าดับหมายเลขมาตรการหลงัโครงการ) 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/

อ่ืนๆ 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

26 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล 
(Digital Skill) 

ไม่ใช้งบประมาณ  กพพ. 

 รวมงบประมาณ 317,383,900   
 

รวมโครงการ/กิจกรรม…………………26………………………………โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ…………17…………………….โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมที่ไมใ่ช้งบประมาณ………9…………………….โครงการ/กิจกรรม 
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โครงการ/กิจกรรมประจ า  

ล าดับที่ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

(เรียงล าดับหมายเลขมาตรการหลงัโครงการ) 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/

อ่ืนๆ 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผนปฏบิตัิราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 (ม 7.2.1.1.5) 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

กยบ. กยม. 
กยล. กยภ.กยค. 

และ กสศ. 
2 กิจกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการ

ด าเนินการตามนโยบายผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร 
(มน 7.2.1.1.6) 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

กยบ. กยม. 
กยล. กยภ.กยค. 

และ กสศ. 
3 กิจกรรมการส่งเสริมการจัดท าแผนปฏบิัติ

ราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ
หน่วยงาน (ม 7.2.1.2.2) 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

กยบ. กยม. 
กยล. กยภ.กยค. 

และ กสศ. 
4 กิจกรรมการจัดประชุมแนวดิ่งนกัวิเคราะห์

นโยบายและแผน (ม 7.2.1.2.2) 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 กยค. 

5 กิจกรรมการให้บริการข้อมูลสารสนเทศบน
แผนภาพ (Infographic) 

 
  

6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการเร่ืองการ
ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ข้ันสูง (Advanced)                   
(ม 7.5.1.4.2) 

124,800.- กทม. กบพ. 

7 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการในการน าเสนอ
ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว (Info Motion) อย่างมือ
อาชีพ (ม 7.5.1.4.2) 

155,500.- กทม. กบพ 

8 โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี (COM-03) 

117,500.- กทม. กพพ. 

9 โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตร
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์
 

203,300.- กทม. กสศ. 

รวมงบประมาณ 601,100.- กทม. สยป. 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 318,382,800   

 
 
รวมโครงการ/กิจกรรม………………………….....9…………………โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ……………4………………….โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ………..5………………….โครงการ/กิจกรรม 
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การน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
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การประเมินผลการปฏบิตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 

มิติที่ ๑ ประสิทธิผลตามพันธกิจ 
ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์ 
ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย 
มิติที่ 5.3 กระจายอ านาจสู่ประชาชน 
เป้าประสงค์ที่ 5.3.1.2  เพิ่มอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการท ากิจการสาธารณะ 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละของภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอ านาจ                  
ที่กรุงเทพมหานครสามารถด าเนินการได้ 

ร้อยละ 80 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาความพร้อมเพื่อรองรับการ
ถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ม. 5.3.1.2.1 ) 
 
 
 

1. จ านวนรายงานผลศึกษาวิจัย     
เพื่อเสริมศักยภาพการรองรับ
ภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับ
การถ่ายโอนจากรัฐบาล (ผลผลิต) 

นิยาม/ค าอธิบาย 
1. ผลศึกษาวิจัยเพื่อเสริมศักยภาพการรองรับ
ภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอน
จากรัฐบาล  หมายถึง  ผลการศึกษาวิเคราะห์ 
วิจัย และประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอ
ทางเลือกในการพัฒนาการด าเนินงานตาม
ภารกิจถ่ายโอน และเตรียมการรองรับการ
ปฏิบัติงาน ตามภารกิจที่รับโอนจากรัฐบาลใน
ระยะต่อไป 
 2. ภารกิจที่ กทม. ได้รับการถ่ายโอนจาก
รัฐบาล หมายถึง ภารกิจ ตามแผนการกระจาย
อ านาจฯ ฉบบัที่ 1 และฉบบัที ่2 

1. โครงการสัมมนาเชงิปฏิบตัิการเพื่อ
ศึกษาวิจัยแนวทางการเสริมศักยภาพการ
รองรับภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอน
จากรัฐบาล (งบประมาณ 895,000 บาท) 
(งบด าเนินการ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  ค่าเป้าหมาย 
   จ านวน 1 ฉบับ 
 
วิธีการค านวณ 
   นับจ านวนรายงานผลการศึกษาวิจัยฯ 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 
เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.1  พัฒนาระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ี

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละของตัวชี้วัดระดับเมืองที่ได้รับการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 20  

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

สร้างฐานข้อมูลตัวชี้วัดเมืองโดยน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ช่วย (ม.7.2.2.1.1 ) 
 
 
 

2. ร้อยละความส าเร็จของการ
สร้างฐานข้อมูลตัวชี้วัดการ
พัฒนาเมือง (ผลลัพธ์) 

นิยาม/ค าอธิบาย 
   การสร้างฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนา
เมือง หมายถึง การรวบรวมและจัดเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองให้เป็นระบบ 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน 
เพ่ือให้สะดวกรวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน 
และมีประสิทธิภาพ 
 
ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 100 
 
วิธีการค านวณ 
พิจารณาจากข้ันตอน/กระบวนการในการ
สร้างฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง
ตามท่ีก าหนด 

1. โครงการจัดท าฐานข้อมูลตัวชี้วัดการ
พัฒนาเมือง (ไม่ใช้งบประมาณ) (กยบ.) 
2. กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้
งบประมาณ) (กยค.) 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 
เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.1  พัฒนาระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ี

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 ประชาชนมีช่องทางที่จะติดตามรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี เพิ่มข้ึน 

อย่างน้อย 1 ช่องทาง 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและ
ประเมินผล (ม.7.2.2.1.3 ) 
 
 
 

3. ร้อยละความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบการติดตาม         
และประเมินผล (ผลลพัธ์) 

นิยาม/ค าอธิบาย 
  ความส าเร็จของการพัฒนาระบบการติดตาม
และประเมินผล หมายถึง การปรับปรุงระบบ
ติดตามและประเมินผล (Daily Plan) ให้มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมตามกระบวนการ
จัดท าแผนทั้ง 3 กระบวนการ  ได้แก่        
การจัดท าแผน  การแปลงแผนไปสู่การปฏบิัติ 
และการประเมินผลแผน  
 

ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 100 
 

วิธีการค านวณ 
  พิจารณาจากผลการด าเนินการที่ก าหนดไว้
ในแต่ละขั้นตอน คูณ 100 หารด้วยเป้าหมาย
ของการด าเนินการ ถ้าครบขั้นตอน คิดเป็น
ร้อยละ 100 

1. โครงการพัฒนาระบบการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันากรุงเทพมหานคร 
(งบประมาณ 6,729,500 บาท) 
(งบด าเนินการ) (กยบ.) 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 
เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.1  พัฒนาระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ี

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 ประชาชนมีช่องทางที่จะติดตามรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี เพิ่มข้ึน 

อย่างน้อย 1 ช่องทาง 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและ
ประเมินผล (ม.7.2.2.1.3 ) 
 
 
 

4. จ านวนรายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ผลผลิต) 

นิยาม/ค าอธิบาย 
1. การติดตาม หมายถึง กระบวนการใน

การติดตามความกา้วหน้าของการด าเนินงาน
เป็นระยะ ๆ วา่เปน็ไปตามแผนงานที่ก าหนด
ไว้หรือไม่ และมีการรายงานปัญหาที่เกิดข้ึน 

2. การประเมินผล หมายถึง กระบวนการ 
ในการใช้ดุลพนิิจและคา่นิยมในการพิจารณา
ตัดสินคุณค่า ความเหมาะสม ความคุ้มค่าหรือ
ผลสัมฤทธิ์ของเหตุการณ์ โครงการหรือสิ่งอื่น
ใดหลังจากที่ได้มีการเปรียบเทียบผลทีว่ัดได้  
โดยวิธีการใด ๆ ก็ตามกับเป้าหมาย
วัตถุประสงค์หรือเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  

3. การติดตามและประเมินผล หมายถึง 
กระบวนการวัดและติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ 
เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

1. กิจกรรมการประเมินผลแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (ไม่ใช้งบประมาณ) 
2. กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และติดตามการด าเนนิงานดา้นผู้สูงอายุของ
กรุงเทพมหานคร  
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  เพื่อประเมินว่าสามารถปฏิบตัิงานหรือ
โครงการให้เป็นไปตามพันธกิจ เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้หรือไม่ โดยมีการรายงาน
ผลให้ผู้บริหารรับทราบ 

4. รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 หมายถึง รายงานการติดตาม
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุ
กรุงเทพมหานคร ระยะ  ที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 
2564) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ไตรมาสที่ 1 – 3) 
 
ค่าเป้าหมาย  
1 ฉบับ 
 
วิธีการค านวณ 
นับจ านวนรายงานการติดตามและประเมินผล
ฯ 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 
เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.2  หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร       
ระยะ 20 ปี 

ทุกหน่วยงาน 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับ
หน่วยงาน (ม.7.2.2.2.2 ) 
 
 
 

5. ร้อยละความส าเร็จของการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี 
ด้วยกระบวนการบูรณาการ 
(ผลลัพธ์) 

นิยาม/ค าอธิบาย 
การบูรณาการ หมายถึง การประสาน
กลมกลืนกันของแผน กระบวนการ การ
ปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือ
สนับสนุนเป้าประสงค์ท่ีส าคัญขององค์กร  
 
ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 100 
 
วิธีการค านวณ 
ความส าเร็จในการจัดท าแผนตามค านิยาม
ที่น ามาบูรณาการเพ่ือใช้ในแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ.
2564 โดยน ามาคิดเป็นร้อยละ 

1. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ (604,700 บาท)        
(กยบ. กยม. กยล. กยภ.กยค. และ กสศ.) 
 
 

 



64 
 

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล  
เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.2  หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร       
ระยะ 20 ปี 

ทุกหน่วยงาน 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดบั
หน่วยงาน (ม.7.2.1.2.2 ) 
 
 
 

6. หน่วยงานมีแผนปฏบิัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. 2563    
ที่เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนากรุงเทพมหานคร 
(ผลลัพธ์) 

นิยาม/ค าอธิบาย 
   หน่วยงาน หมายถึง ส านัก ส านักงานเขต 
และส่วนราชการในส านักปลัด
กรุงเทพมหานครที่กองในสังกัดส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นที่ปรึกษาใน
การจัดท าแผนปฏบิัติราชการ  
ความสอดคล้องของแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีของหน่วยงานกับยทุธศาสตร์การ
พัฒนากรุงเทพมหานคร หมายถงึ แผนปฏบิัติ
ราชการประจ าปีของหน่วยงานบรรจุ
โครงการ/กิจกรรมที่มีเป้าหมายหรือผลการ
ด าเนินงานที่ตอบสนองหรือส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของแผนพฒันากรุงเทพมหานคร 
แผนปฏบิัติราชการประจ าปีกรุงเทพมหานคร  
แผนยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนการด าเนินงาน
ของหน่วยงานที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาของ 

1. กิจกรรมการสนับสนุนการจดัท า
แผนปฏบิัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
(ไม่ใช้งบประมาณ) (กยบ. กยม. กยล. 
กยภ. กยค. และ กศส.)   
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  หน่วยงาน โดยบรรจุโครงการ/กจิกรรมเพื่อ
จัดการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาพืน้ที่ตาม
ภารกิจของหน่วยงานและโครงการ/กิจกรรม
นั้น ๆ มีลักษณะเปน็งานยุทธศาสตร์ที่
ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร แผนปฏบิัติ
ราชการประจ าปีกรุงเทพมหานคร หรือปัญหา
ความต้องการของพื้นที่ทีไ่ม่สามารถจัดการ
แก้ไขให้ส าเร็จได้ด้วยกิจกรรมการด าเนินงาน
ปกต ิ
 
ค่าเป้าหมาย  
   อย่างน้อย 6 หน่วยงาน 
 
วิธีการค านวณ 
   นับจ านวนหน่วยงานที่มีแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ที่เป็นแผนยุทธศาสตร์ 
และความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ตามที่ส านักยทุธศาสตร์และ
ประเมินผลก าหนด 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล  
เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.1  การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพท่ีเหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรม 
                           และจริยธรรม 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 ความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ ร้อยละ 40 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ยกระดับมาตรฐานวชิาชีพและ
คุณภาพการให้บริการในแต่ละสาย
งานให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพและ
สอดคล้องกับการเป็นมหานครแห่ง
เอเชีย(ม.7.3.1.1.1 ) 
 
 
 

7. มีแบบพัฒนาสมรรถนะที่พึง
ประสงค์ (ผลผลิต) 

นิยาม/ค าอธิบาย 

 แบบพัฒนาสมรรถนะที่พงึประสงค์ หมายถึง 
แบบที่ใช้ในการด าเนนิการพัฒนาสมรรถนะที่
พึงประสงค์ของบุคลากรในหน่วยงาน 
 
ค่าเป้าหมาย 
 1 แบบ 
 
วิธีการค านวณ 
  จ านวนแบบพัฒนาสมรรถนะ     ที่พึง
ประสงค ์
 

กิจกรรมการจัดท าแบบพฒันาสมรรถนะที่
พึงประสงค์ (ไม่ใชง้บประมาณ) (สก.สยป.) 

 
 
 



67 
 

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล  
เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.1  การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพท่ีเหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรม 
                           และจริยธรรม 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 ความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ ร้อยละ 40 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของ

หน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ยกระดับมาตรฐานวชิาชีพและ
คุณภาพการให้บริการในแต่ละ
สายงานให้มุ่งสู่ความเป็นมือ
อาชีพและสอดคล้องกับการเป็น
มหานครแห่งเอเชีย               
(ม.7.3.1.1.1 ) 
 
 
 

8. ร้อยละของนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนของส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่
พึงประสงค์ (ผลลัพธ์) 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
   การพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ หมายถึง ได้รับการถ่ายทอด
และพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติงานให้มี
สมรรถนะที่พึงประสงค์สูงขึ้นในรูปแบบเรียนรู้และพัฒนามาจากการ
ลงมือท า (70) : เรียนรู้และพัฒนาจาก    บุคคลอื่น  ๆ(20) : เข้ารับ
การฝึกอบรมและสัมมนา (10) ตามแนวทาง BMA Pro 21st 
 

ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 70 
 

วิธีการค านวณ 
  จ านวนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสังกัดส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ คูณด้วย 100 
หารด้วยจ านวนนักวิเคราะห์นโยบาย 

กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะทีพ่ึง
ประสงค์ของนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนของส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล (ไม่ใชง้บประมาณ)
(สก.สยป.) 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.1 มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับให้บริการประชาชนและ/หรือมีการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือการให้บริการประชาชนระหว่างหน่วยงาน  
                            ภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

 ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้บริการประชาชนและ/หรือเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

2 ระบบ 

 

มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ให้บริการประชาชน (ม 7.5.1.1.2) 
 
 
 

9. จ านวนชุดข้อมูลเพื่อการ
บริการและการบริหารจัดการที่
จัดท าเปน็ชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ 
(Open Government Data)  
ของกรุงเทพมหานคร ที่มีการ
เผยแพร่และแบ่งปัน  
(Open Public and Sharing) 
(ผลผลติ) 

นิยาม/ค าอธิบาย 
การจัดท าข้อมูลหรือการพัฒนาระบบข้อมูล
เปิดภาครัฐ (Open Government Data) 
ของกรุงเทพมหานคร หมายถึง ข้อมูลหรือ
ระบบที่ให้บริการข้อมูลของกรุงเทพมหานคร
ที่สามารถน ามาใช้ไดโ้ดยอิสระ สามารถน า
กลับมาใช้ใหม่ได้ และแจกจ่ายได้โดยใครก็
ตาม แต่ต้องระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของ และ
ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกรุงเทพมหานคร 
 

ค่าเป้าหมาย 
จ านวน ๔ ชุดข้อมูล 
 

วิธีการค านวณ 
นับจ านวนข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open 
Government Data) ที่สามารถด าเนินการจัดท า
และเผยแพร่ได้ภายในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

กิจกรรมก าหนดรูปแบบและจดัท าข้อมูลเปิด
ภาครัฐ (Open Government Data)  
ของกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ ) 
(กสศ.) 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการ
บริหารงานและตัดสินใจส าหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูล 
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับหน่วยงานและระดับ
กรุงเทพมหานคร 

5 ระบบ 

 

มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ศึกษาภาพรวมกระบวนการท างาน
ตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร
ที่สามารถ ประยุกต์ให้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 (ม 7.5.1.2.1) 
 
 
 

10.ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์
สถาปัตยกรรมองค์กรด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
กระบวนการท างานตามภารกิจ
หลักของกรุงเทพมหานคร  
(ผลลัพธ์) 

นิยาม/ค าอธิบาย 
     สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture: EA) เป็นแนวความคิดใหม่ท่ีบูรณา
การระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับพันธกิจ
ขององค์กรอย่างเป็นระบบตั้งแต่การก าหนด
โจทย์การบริการการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมธุรกิจ 
(Business Architecture) เพื่อออกแบบการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เชื่อมโยงกับการ
ด าเนินงานได้อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพท้ังใน
ระดับ Architecture ไปจนถึง Roadmapขององค์กร 
เพื่อผลักดันให้องค์กรสามารถด าเนินการตาม
นโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กรท่ีก าหนดไว้ 
 

ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 10๐ 
 

วิธีการค านวณ 
ค านวณร้อยละความส าเร็จตามขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

1. โครงการศึกษาและวิเคราะห์
สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับกระบวนการท างานตาม
ภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๑ 
(งบประมาณ 8,2400,000 บาท) 
(งบด าเนินการ) (กสศ.) 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการ
บริหารงานและตัดสินใจส าหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูล 
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับหน่วยงานและระดับ
กรุงเทพมหานคร 

5 ระบบ 

 

มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพือ่
สนับสนนุการบริหารงานในภาพรวม
ของกรุงเทพมหานคร                   
(ม 7.5.1.2.3) 
 
 
 

11. ร้อยละความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศกลาง
และพัฒนาระบบภูมสิารสนเทศ
เพื่อการผังเมืองของ
กรุงเทพมหานคร 

นิยาม/ค าอธิบาย 
     การพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิ
สารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศเพ่ือการผังเมืองของ
กรุงเทพมหานครหมายถึง โครงการ
พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิ
สารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศเพ่ือการผังเมืองของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 
2 ปี (2561-2562) เพ่ือให้มีระบบการ
ให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและ
ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการผังเมือง โดย
วัดความส าเร็จตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ตาม
สัญญาจา้งเลขที่ 22-7-2561 ลงวันที่ 30 
สิงหาคม 2561 จ านวน 360 วัน  

1. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูล
ภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศเพื่อการผังเมืองของ
กรุงเทพมหานคร(กสศ.) 
(งบประมาณ 6,100,000.-บาท) 
ที่เหลือขอเบิกจ่ายในปีต่อไป 
(งบทั้งหมด 26,855,300.-บาท)  
2561 = 14,655,300.-บาท 
2562 =   6,100,000.-บาท 
ที่เหลือ =   6,100,200.-บาท เบิกจ่ายใน 
ปีต่อไป (งบด าเนินการ) 
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มาตรการ 

 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  ระยะเวลาส่งมอบงาน 4 งวด (รายละเอียดตาม
ข้อก าหนดใน TOR) 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 
 
วิธีการค านวณ 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีสามารถด าเนินการได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 x 100 
จ านวนขั้นตอนการปฏิบตัิงานตามแผนที่ก าหนด 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการ
บริหารงานและตัดสินใจส าหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูล 
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับหน่วยงานและระดับ
กรุงเทพมหานคร 

5 ระบบ 

 

มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพือ่
สนับสนนุการบริหารงานในภาพรวม
ของกรุงเทพมหานคร                   
(ม 7.5.1.2.3) 
 
 
 

12. ร้อยละความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนนุงานในภาพรวมของ
กรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์) 

นิยาม/ค าอธิบาย 
  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
งานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 
หมายถึง  การสร้างระบบฐานขอ้มูล และ
พัฒนาระบบสารสนเทศกลาง เพื่อให้
สามารถรองรับภารกิจ และสนบัสนนุงาน
ของกรุงเทพมหานครได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 
 

วิธีการค านวณ 
พิจารณาจากผลการด าเนินการที่ก าหนดไว้
ในแต่ละขั้นตอน คูณ 100 หารด้วย
เป้าหมายของการด าเนนิการ ถ้าครบขั้นตอน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

1. โครงการจัดท าระบบฐานข้อมลูฝึกอบรม 
และระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครด้วยการเรียนรู้ผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (17,880,000 บาท) (กพพ.) 
2. โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับค าขออนุญาต
ของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) 
(24,971,300 บาท)  (กพพ.)    
3. โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการเพื่อ
วิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (26,160,000 
บาท) (กพพ.) 
4. โครงการพัฒนาระบบวเิคราะหก์ารบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศ (17,000,000 บาท) 
(กพพ.)   
5. โครงการพัฒนาระบบเผยแพรข่้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติใหม่ (e-GP) 
(7,800,000 บาท) (กคพ.) 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.3 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการบริการประชาชนและการปฏิบัติงาน                                   
                              ของกรุงเทพมหานคร 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด     ค่าเป้าหมาย 
   1 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมือง        
       ร้อยละ 30 ของประสิทธิภาพ 

 
มาตรการ 

 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

-พัฒนาปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์
หลักกรุงเทพมหานครเพื่อให้บริการ           
แก่หน่วยงานตา่งๆ ของ
กรุงเทพมหานคร  (ม 7.5.1.3.2) 
- มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อให้ระบบท างานได้อย่าง
ต่อเนื่องและป้องกันการน า
สารสนเทศไปใชโ้ดยมชิอบ             
(ม 7.5.1.3.3) 
- พัฒนาและปรับปรุงเครือข่าย
เทคโนโลยสีารสนเทศของ
กรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมทุกส่วนราชการ      
(ม 7.5.1.3.4) 

13. ความส าเร็จในการจัดหา
และพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ       
(กระบวนการ) (ผลลัพธ์) 

นิยาม/ค าอธิบาย   
การจัดหาและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
หมายถึง การปรับปรุงระบบเครือข่ายและ
โปรแกรมประยุกต์เพิ่มประสทิธภิาพการ
ป้องกันภัยระบบสารสนเทศ
กรุงเทพมหานคร ให้มีความสามารถเชิง     
การป้องกันและรักษาความปลอดภัย         
โดยป้องกันไม่ให้เกิดช่องโหว่ตลอดเวลา        
และสามารถวิเคราะห์ปัญหา                 
การโจมตีเพื่อการป้องกันในอนาคตได ้
 

ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 
 

 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขอบเขต
การให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตของ
กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 
29,500,000.- บาท  (กคพ.) 
2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานดิจิทัล
ประสิทธิภาพสูงส าหรับการบริหารจัดการ
และการบริการ ณ ศูนย์ข้อมูลของ
กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 
89,000,000.- บาท (กคพ.) 
3. โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ส าหรับ
ศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร                    
งบประมาณ 45,249,800.- บาท  (กคพ.) 
4.  โครงการปรับปรุงและทดแทนระบบ           
การแจกและควบคุมหมายเลข IP Address 
งบประมาณ 20,137,000.- บาท (กคพ.) 
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มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  วิธีการค านวณ 
พิจารณาจากผลการด าเนินการที่ก าหนดไว้ในแต่ละ
ขั้นตอน คูณ 100 หารด้วยเป้าหมายของการ
ด าเนินการ ถ้าครบขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 

5.  โครงการระบบควบคุมงานจากส่วนกลาง 
งบประมาณ 16,987,000.- บาท (กคพ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
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มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.4 มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี 
                              สารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนด 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด     ค่าเป้าหมาย 
   1 บุคลากรมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติ

ราชการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานสากล    

       ร้อยละ 80 ของบุคลากร 
    ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับ 
  การพัฒนาและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

 
มาตรการ 

 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ก าหนดนโยบาย มาตรการและ
ขั้นตอนการปฏิบัตงิานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนด 
(มีมาตรการควบคุม ก ากับ และ
ตรวจสอบ) (ม 7.5.1.4.3) 

14. ร้อยละความส าเร็จในการ
ก ากับ ดูแลและบริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารให้เป็นไปตาม
มาตรการที่ก าหนด (ผลผลิต) 

นิยาม/ค าอธิบาย 
- คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลกรุงเทพมหานคร
หมายถึง คณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร
และคณะกรรมการก ากบัและขบัเคลื่อนการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจทิัลของกรุงเทพมหานคร
ตามค าสั่งกรุงเทพมหานคร ที่853/2560            
แต่งตั้งคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร
ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2560  
- เร่ือง/โครงการด้านเทคโนโลยีดจิิทัลของ
หน่วยงานที่ได้รบัการพิจารณา หมายถึง
เร่ือง/โครงการที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจทิัล
กรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 โดยเร่ือง/โครงการต้องเป็นไปตาม
มาตรการ/หลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดหา 

กิจกรรมการก ากับ ดูแล และบรหิารจัดการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ให้เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด (กสศ.) 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
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มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  - ระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครเพื่อ
ก ากับ ดูแล และบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปตาม
มาตรการที่ก าหนด  
- เกณฑ์ที่ก าหนดมาตรการที่ก าหนด
ประกอบด้วย หลักเกณฑ์การพจิารณาการจดัหา
ระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร และปฏิทนิ
การเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีดจิิทัลที่เข้าสู่
การพิจารณาของคณะกรรมการเทคโนโลยดีิจิทัล
กรุงเทพมหานคร 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 
 
วิธีการค านวณ 
จ านวนของเร่ือง/โครงการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของหน่วยงานทีไ่ด้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการเทคโนโลยดีจิิทัล
กรุงเทพมหานคร หารด้วยจ านวนเร่ือง/
โครงการที่เข้าสู่การพิจารณาทั้งหมด คูณ 
100 

 

 
 
 
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
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มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.4 มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี 
                              สารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนด 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด     ค่าเป้าหมาย 
   1 บุคลากรมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติ

ราชการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานสากล    

       ร้อยละ 80 ของบุคลากร 
    ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับ 
  การพัฒนาและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

 
มาตรการ 

 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เพิ่มศักยภาพ CIO ของ
กรุงเทพมหานครให้สามารถ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระบบ
ราชการให้รองรับเศรษฐกิดิจิตัล 
(ม 7.5.1.4.4) 

15. ผู้บริหารสารสนเทศระดบัสูง 
(CIO)  ที่ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
สามารถน ามาใช้ในการสนับสนนุ
การก าหนดนโยบาย การวางแผน 
และการตัดสนิใจ (ผลลัพธ์) 

นิยาม/ค าอธิบาย 
     การพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ และบทบาทของผู้บริหารระดับสูง 
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ศึกษาดูงาน การสัมมนา 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 
     การปฏิบัติงานและการพัฒนาหน่วยงาน 
หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สารสนเทศระดับสูงประจ าหน่วยงาน 
(CIO)ตามที่ได้รับมอบหมายของหัวหน้า
หน่วยงาน การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการดิจิทัล
กรุงเทพมหานคร และการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ 
ภายใต้สภาวะดิจิทัล เช่น การถ่ายทอด 

โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สารสนเทศระดับสูง (CIO) 
(129,600 บาท) (กสศ.) 

 
มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
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  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาด้านดิจิทัลการก ากับ

ดูแลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการ
ก ากับดูแลมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การริเริ่มโครงการด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็น
ต้น 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 
 

วิธีการค านวณ 
จ านวนผูบ้ริหารสารรสนเทศระดับสูง 
(CIO)ก าหนดนโยบายดา้นเทคโนโลยีดจิิทัล
ของหน่วยงาน คูณ 100 หารจ านวน
ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง(CIO) ทีมีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบายด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของหน่วยงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.4 มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี 
                              สารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนด 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด     ค่าเป้าหมาย 
   1 บุคลากรมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติ

ราชการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานสากล    

       ร้อยละ 80 ของบุคลากร 
    ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับ 
  การพัฒนาและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

 

มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรตาม        
แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดจิิทัล
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพื่อการปรับเปลี่ยนเปน็รัฐบาลดิจิทัล 
(มน.7.5.1.4.5) 

16. บุคลากรและผูบ้ริหาร
กรุงเทพมหานครมีสมรรถนะด้าน
ดิจิทัล (Digital Skill) (ผลผลติ) 

นิยาม/ค าอธิบาย 
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หมายถึง บุคลากร
กรุงเทพมหานคร (ปฏิบตัิงาน-ช านาญงาน 
ปฏิบัติการ – ช านาญการพิเศษ) ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมความสามารถด้านความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Literacy) ในการ
เข้าถึงและตระหนักดิจิทัลเฉพาะการใช้งาน
คอมพิวเตอร ์
  เกณฑ์การประเมิน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จะต้องผ่านการทดสอบความรู้หลงัการฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 1,000 คน 

วิธีการค านวณ 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะด้านดิจทิัล 
(Digital Skill) (กพพ.) 

ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจ า   
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
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มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 
เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.1 พัฒนาระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ี

ล าดับที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ประชาชนมีช่องทางที่จะติดตามรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี เพิ่มข้ึน 

อย่างน้อย 1 ช่องทาง 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

จัดท ารายงานการประเมินผล
ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปี     
และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
(มน 7.2.1.1.5) 

1. จ านวนรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏบิัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี (ผลผลติ) 
 

นิยาม 
    รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ าปี หมายถึง  
1. รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61  ที่สอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ  20 ปี 
2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 (ครึ่งปีงบประมาณ) 
 
 
ค่าเป้าหมาย   
2 ฉบับ 
 
วิธีการค านวณ 
จ านวนรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปี 

1. กิจกรรมจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ.2562 
 (กยบ. กยม. กยล. กยภ. กยค. กยค. 
และ กสศ.) (ไม่ใช้งบประมาณ) 
 

 
มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
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(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
จัดท ารายงานการประเมินผล
ตามนโยบายผูบ้ริหาร
กรุงเทพมหานคร                  
(มน 7.2.1.1.6) 

2. ร้อยละของความส าเร็จใน
การติดตามและประเมินผล  
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามนโยบายของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร  (ผลผลิต) 
 

นิยาม 
   รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี หมายถึง รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ ๑๐๐ 

วิธีการค านวณ 

จ านวนครั้งการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

1. กิจกรรมจัดท ารายงานการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินการตาม
นโยบายของผู้วา่ราชการ
กรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) 
(กยบ. กยม. กยล. กยภ. กยค. กยค. 
และ กสศ.) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล  
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เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.2  หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร       
ระยะ 20 ปี 

ทุกหน่วยงาน 

 
มาตรการ 

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

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดบั
หน่วยงาน (ม 7.2.1.2.2) 

3. 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 หมายถึง 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 

1. กิจกรรมส่งเสริมการจัดท า
แผนปฏบิัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงาน (กยบ. กยม. กยล. 
กยภ.กยค. และ กสศ.) 
(ไม่ใช้งบประมาณ)  
2. กิจกรรมการจัดประชุมแนวดิ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กยค.) 
(ไม่ใช้งบประมาณ)  
 

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

77 หน่วยงาน 
 
วิธีการค านวณ 
นับจ านวนหน่วยงานที่จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีได้ส าเร็จ
ตามแนวทางที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลก าหนด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.1 มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับให้บริการประชาชนและ/หรือมีการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือการให้บริการประชาชนระหว่างหน่วยงาน  
                            ภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

 ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้บริการประชาชนและ/หรือเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

2 ระบบ 

 

มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบ
แผนภาพ (infographic) แก่ผู้สนใจ
ผ่านทางเวบ็ไซต์  (มน. ๗.๕.๑.๑.๔) 
 
 

4. จ านวนข้อมูลสารสนเทศบน
แผนภาพ (infographic)  
ที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
โดยจัดท าและเผยแพรบ่นเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร  
(ผลผลิต) 

นิยาม/ค าอธิบาย 
ข้อมูลสารสนเทศบนแผนภาพ (infographic) 
หมายถึง การน าเสนอข้อมูลสารสนเทศมา
จัดท าเปน็แผนภาพทีส่ามารถอ่านและเขา้ใจไดง้า่ย 
เช่น ดา้นการบริการ สถิติ กิจกรรมของ
กรุงเทพมหานคร   เปน็ตน้  
 
ค่าเป้าหมาย 
๖ แผนภาพต่อป ี
 
วิธีค านวณ 
จ านวนข้อมูลสารสนเทศบนแผนภาพ 
(infographic) ที่เป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ โดยจดัท าและเผยแพร่บน
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครที่
ด าเนินการได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

กิจกรรมการให้บริการข้อมูลสารสนเทศบน
แผนภาพ (Infographic) (ไม่ใชง้บประมาณ) 
(กสศ.) 

ด้าน 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.4  มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี 
                               สารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนด 
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 บุคลากรมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติ
ราชการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานสากล 

ร้อยละ 80 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศของ
กรุงเทพมหานครให้มี
สมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ตามมาตรฐานที่ก าหนด           
(ม 7.5.1.4.2) 

5. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมผ่านตามเกณฑ์ที่
ก าหนด (ผลลัพธ์) 
 

นิยาม/ค าอธิบาย  
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ หมายถึง  เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศและเจา้หน้าที่ที่เก่ียวข้องในแต่ละ
โครงการ 
2. ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านเกณฑการประเมินดังนี ้
 2.1. ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเขารับการฝกอบรมไม่นอย 
กวา่รอยละ 80 ของระยะเวลาของการฝกอบรม 
2.2 ผเูขารับการฝกอบรมจะตองผานการทดสอบความรู้หลัง
การฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 60 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 
 
วิธีการค านวณ 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดx 100 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร
เร่ืองการตรวจสอบ ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
(Advanced) งบประมาณ 124,800.-
บาท (งบด าเนินการ) (กบพ.) 
2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารใน
การน าเสนอข้อมูลภาพเคลื่อนไหว (Info 
Motion) อย่างมืออาชีพ งบประมาณ 
155,500.-บาท (งบด าเนินการ)(กบพ.) 
3. โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่
ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (com-
03) 117,500.-บาท (งบด าเนนิการ) 
(กพพ.) 
4. โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(กสศ.) 
งบประมาณ 203,300.- บาท (ด าเนินการ) 

ตาราง ค. แสดงตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล  
เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.2  หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

1. หน่วยงานมีแผนปฏบิัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. 
2563 ที่เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพฒันา
กรุงเทพมหานคร  
 

 

 

 

 

อย่างน้อย 6 
หน่วยงาน 

นิยาม/ค าอธิบาย 

 หน่วยงาน หมายถึง ส านัก 
ส านักงานเขต และส่วนราชการใน
ส านักปลัดกรุงเทพมหานครที่กอง
ในสังกัดส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลเป็นทีป่รึกษาในการ
จัดท าแผนปฏบิัติราชการ  
ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของหน่วยงานกับ
ยุทธศาสตร์การพฒันา
กรุงเทพมหานคร หมายถึง 
แผนปฏบิัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงานบรรจุโครงการ/กิจกรรม
ที่มีเป้าหมายหรือผลการ
ด าเนินงานที่ตอบสนองหรือส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายของ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
แผนปฏบิัติราชการประจ าปี  

มาตรการที่ 2 จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ระดบั
หน่วยงาน 
 

กิจกรรมการสนับสนนุการ
จัดท าแผนปฏบิัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงาน 

 

 

 

กยบ. กยม. กยล. 
กยภ. กยค. และ

กสศ. 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

  

กรุงเทพมหานคร  
แผนยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนการ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่ก าหนด
ทิศทางการพฒันาของ 
 
วิธีการค านวณ 
  จ านวนแบบพัฒนาสมรรถนะ     
ที่พึงประสงค ์

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
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มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป้าหมายที่ 7.3.1 บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่อม่ันของประชาชน 
เป้าประสงค์ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

2. มีแบบพัฒนาสมรรถนะ
ที่พึงประสงค์ 

 

 

 

 

 

 

1 แบบ นิยาม/ค าอธิบาย 

 แบบพัฒนาสมรรถนะที่พงึ
ประสงค์ หมายถึง แบบที่ใช้ในการ
ด าเนินการพฒันาสมรรถนะที่พงึ
ประสงค์ของบุคลากรในหน่วยงาน 
 
วิธีการค านวณ 
  จ านวนแบบพัฒนาสมรรถนะ     
ที่พึงประสงค ์
 

มาตรการที่ 1  
พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพและ
คุณภาพการให้บริการใน
แต่ละสายงานให้มุ่งสู่
ความเป็นมืออาชีพและ
สอดคล้องกับการเป็นมหา
นครแห่งเอเชีย 

กิจกรรมการจัดท าแบบ
พัฒนาสมรรถนะที่พงึ
ประสงค ์
 

 

 

 

สก.สยป. 

 
 
 
 
 
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
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มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป้าหมายที่ 7.3.1 บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่อม่ันของประชาชน 
เป้าประสงค์ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ 
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

3. ร้อยละของ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนของส านัก
ยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะที่
พึงประสงค์ 
 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 70 นิยาม/ค าอธิบาย 
   การพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ หมายถึง ได้รับการถ่ายทอด
และพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติงานให้มี
สมรรถนะที่พึงประสงค์สูงขึ้นในรูปแบบเรียนรู้และพัฒนามาจากการ
ลงมือท า (70) : เรียนรู้และพัฒนาจากบุคคลอื่น  ๆ(20) : เข้ารับการ
ฝึกอบรมและสัมมนา (10) ตามแนวทาง BMA Pro 21st 
 
วิธีการค านวณ 
  จ านวนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสังกัดส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ คูณด้วย 100 
หารด้วยจ านวนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสังกัดส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลทั้งหมด 

มาตรการที่ 1 

พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร
ยกระดับมาตรฐาน
วิชาชีพและ
คุณภาพการ
ให้บริการในแต่ละ
สายงานให้มุ่งสู่
ความเป็นมืออาชีพ
และสอดคล้องกับ
การเป็นมหานคร
แห่งเอเชีย 

กิจกรรมพัฒนา
สมรรถนะที่พึง
ประสงค์ของ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนของส านัก
ยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 

 

 

 

 

สก.สยป. 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.4 มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี 
                              สารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนด 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

4. บุคลากรและผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครมี
สมรรถนะด้านดิจิทัล 
(Digital Skill) 
 

 

 

 

 

ผู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

จ านวน 1,000 
คน 

นิยาม/ค าอธิบาย 
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หมายถึง 
บุคลากรกรุงเทพมหานคร 
(ปฏิบัติงาน-ช านาญงาน 
ปฏิบัติการ – ช านาญการพิเศษ) ที่
เข้ารับการฝึกอบรมความสามารถ
ด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy) ในการ
เข้าถึงและตระหนักดิจิทัลเฉพาะ
การใช้งานคอมพิวเตอร์ 
  เกณฑ์การประเมิน ผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรมจะต้องผ่านการทดสอบ
ความรู้หลังการฝึกอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

วิธีการค านวณ 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

มาตรการของหน่วยงาน  
ที่ 5 
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรตามแนว
ทางการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล  

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกรุงเทพมหานครให้
มีสมรรถนะด้านดิจิทัล 
(Digital Skill) 

 
 
 
 

กพพ. 
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มิติที่ ๒  ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 

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 ความส าเร็จในการจัดท างบ
การเงิน (สนค.) 

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

3. ตัวช้ีวัด 2.3  ร้อยละความส าเร็จของการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (สตน.) 

ตามท่ี สตน.ก าหนด 
 

กิจกรรมการจัดท าการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน (สก.และทุกส่วนราชการใน สยป.) 
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มิติที่ ๓ คุณภาพในการปฏิบัติราชการ 
ตัวช้ีวัด นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

4. ตัวช้ีวัดที่ ๓.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน                        

ตามท่ี สกก.ก าหนด 
 

1. กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กยบ.) 

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

ตามท่ี สกก.ก าหนด 
 
 

1. โครงการปรับปรุงสิทธิภาพการให้บริการพิจารณา 
คณะกรรมการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานที่เสนอ
คณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร (กสศ.) 
2. โครงการแก้ปัญหาด้านไอทีแก้ไขทันทีมีรับประกันผลงาน  
(กบพ.) (โครงการรักษารอบ) 

6. ตัวช้ีวัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (ผตร.) 

ตามท่ี ผตร.ก าหนด 
 

1. กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
(สก.และทุกส่วนราชการใน สยป.) 
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มิติที่ ๔ การพัฒนาองค์การ 
ตัวช้ีวัด นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

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

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)        
ระดับความส 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. 

ตามท่ี สนอ. ก าหนด กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน     
(สก.และทุกส่วนราชการใน สยป.) 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์) 
ชื่อตัวชี้วัดที่   1      จ านวนรายงานผลศึกษาวิจัยเพ่ือเสริมศักยภาพการรองรับภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนจากรัฐบาล 
ชื่อโครงการที่ 1    โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาวิจัยแนวทางการเสริมศักยภาพการรองรับภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับ 
                               การถ่ายโอนจากรัฐบาล (กยค.) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อย
ละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562  

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. ประชุมวางแผนแนวทางและวิธีการด าเนินงาน 5 5             

2. เสนอขออนุมัติโครงการ จัดท าหนังสือส าคัญ ขอ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ และขอ
อนุมัติค าสั่งผู้เข้าสัมมนา 

10 15             

3. ประสานติดต่อวิทยากรและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5 20             

4. ด าเนินการตามโครงการ โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรม 70 80             

   4.๑ การบรรยายและอภิปรายสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจ 

            

    4.2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานที่
รับผิดชอบภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 และฉบบัที่ 2 โดยแบ่งเปน็ 3 ด้าน
หลัก คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านสงัคม และดา้น
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562  

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

    4.3 ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ น าเสนอผลการศึกษา
วิเคราะห์การด าเนินงานตามภารกจิที่กรุงเทพมหานคร
ได้รับการถ่ายโอน   

              

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการและน าเรียนผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครตามสายการบังคบับัญชา 

10 100             

รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 2       ร้อยละความส าเร็จของการสร้างฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง 
ชื่อโครงการที ่2/1     โครงการจัดท าฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (กยบ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562  
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.แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือก าหนดรูปแบบ
และแนวทางการด าเนินงาน 

10 10             

2. ด าเนินการประสานและตรวจสอบ
แหล่งข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูล 

20 30             

3. ประสานการออกแบบแผนการจัดเก็บ/
การสร้างฐานข้อมูลตัวชี้วัดฯ 

30 60             

4. ด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และ
น าเข้าสู่ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล 

20   80             

5. ประเมินผลการด าเนินงาน 20 100             

รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่  2       ร้อยละความส าเร็จของการสร้างฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง 
ชื่อโครงการที ่2/2     กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร (กยค.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562  
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.รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการใน
เบื้องต้น 

20 20             

2. ก าหนดโครงสร้างหลักของข้อมูล 20 40             

3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
จัดท าฐานข้อมูลร่วมกัน 

30 70             

4. รวบรวมและพิจารณาความครบถ้วน
ของข้อมูล 

30   100             

รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่  3       ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล 
ชื่อโครงการที ่1     โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (กยบ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562  
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.รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการใน
เบื้องต้น 

20 20             

2. ก าหนดโครงสร้างหลักของข้อมูล 20 40             

3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
จัดท าฐานข้อมูลร่วมกัน 

30 70             

4. รวบรวมและพิจารณาความครบถ้วน
ของข้อมูล 

30   100             

รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 4 จ านวนรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2562 (ผลผลิต)         

ชื่อ/กิจกรรมที่ 4/1    กิจกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กยล.)  
 

 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562  

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 ารายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับสมบูรณ์) 

20 20             

2. ประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก่หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

5 25             

3. พัฒนาระบบติดตามประเมินผล 10 35             

4. รวบรวมข้อมูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ไตรมาสที่ 1 – 2) 

15 50             

5. วิเคราะห์ข้อมูล (ไตรมาสที่ 1 – 2) 10 60             

6. จัดท ารายงาน (ไตรมาสที่ 1 – 2) 10 70             
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หมายเหตุ รายงานฉบับสมบูรณ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะต้องรวมผลงานไตรมาสที่ 4 แล้วเสร็จในปีงบประมาณถัดไป  
 ผลงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเป็นรายงานฯ ถึงไตรมาสที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562  

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. รวบรวมข้อมูล (ไตรมาสที่ 3) 10 80             

8. วิเคราะห์ข้อมูล (ไตรมาสที่ 3) 10 90             

9. จัดท า (ร่าง) รายงานการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอต่อผู้บริหาร 
กรุงเทพมหานคร (ไตรมาสที่ 1 – 3) 

10 100 

            

รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 4 จ านวนรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562         

ชื่อกิจกรรมที่ 4/2    กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และติดตามการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร (กยล.) 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562  

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. ขออนุมัติจัดกิจกรรมและด าเนินกิจกรรม 
ตามระเบียบทางราชการ 

5 5             

2. จัดกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด 
(ครั้งที่ 1) 

50 55             

3. จัดกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด
(ครั้งที่ 2) และรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน 
ด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร 

25 80             

4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 10 90             

5. รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเสนอต่อผู้บังคับ 
บัญชาทราบ 

10 100             

รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี ด้วยกระบวนการบูรณาการ  
ชื่อโครงการที่ 1   โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2564 (กยบ. กยม. กยล. กยภ. กยค.  และ กสศ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ 

เนื้องาน
ของ 

ติดตาม 
ความก้าวหน้า 

โครงการ 
(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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.2564  

40 60             

4. ร่วมกันสรุปข้อมูลและจัดท าร่างแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2564 

20 80             

5. จัดท าร่างแผนปฏบิัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 แล้วเสร็จและน าเสนอผู้วา่-
ราชกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

20 100             

รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

จัดท าและพิมพ์หนังสือแผนฯ รวมทั้งผลิตแผ่น
บันทึกข้อมูลในรูปดิจทิัลไฟล ์
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 6      หน่วยงานมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 ที่เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร  
ชื่อโครงการที ่1    กิจกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน  (กยบ. กยม. กยล. กยภ. กยค. และ กศส.) 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. แต่งตั้งคณะท างานเพื่อก าหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์และ
แนวทางการด าเนินงาน 

20 20              

2. ประชุมท าความเข้าใจเจ้าหน้าที่ท่ีก ากับดูแลการจดัท า
แผนปฏิบัตริาชการของหน่วยงาน 

10 30              

3. ประชุมเพื่อช้ีแจงแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์/
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของหน่วยงาน 

20 50              

4.  ด าเนินการให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบตัิราชการประจ าปีของหน่วยงาน 

30 80              

5. ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบตัิราชการประจ าปีของหน่วยงาน 

20 100              

รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100               
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 7 มีแบบพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์  
ชื่อโครงการที่ 1   กิจกรรมการจัดท าแบบพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ 

เนื้องาน
ของ 

ติดตาม 
ความก้าวหน้า 

โครงการ 
(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. วางแผนจัดเตรียม รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
สมรรถนะ 

40 40             

2. จัดท าแบบพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์และ
เอกสารที่เก่ียวข้อง 

50 90             

3. ขออนุมัติใช้แบบพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์  10 100             

รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้รับการพัฒนาสรรถนะที่พึงประสงค์  
ชื่อโครงการที่ 1   กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ 

เนื้องาน
ของ 

ติดตาม 
ความก้าวหน้า 

โครงการ 
(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. ประเมินสมรรถนะ 10 10             

2. ก าหนดรูปแบบการพฒันาสมรรถนะ 10 20             

3. ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะ  40 60             

4. ติดตามความก้าวหนา้และประเมินผล 20 80             

5. รายงานผลด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 20 100             

รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 9 จ านวนชุดข้อมูลเพื่อการบริการและการบริหารจัดการที่จัดท าเป็นชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ของกรุงเทพมหานคร 
                  ที่มีการเผยแพร่และแบ่งปัน (Open Public and Sharing) 
ชื่อกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมก าหนดรูปแบบและจัดท าข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ของกรุงเทพมหานคร (กสศ.) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลเปิดภาครัฐ 10 10             

2. ศึกษาข้อมูลของกรุงเทพมหานครที่สามารถ
ด าเนินการเปน็ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ของ
กรุงเทพมหานคร 

10 20 
            

3. ก าหนดมาตรฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) 
ของกรุงเทพมหานคร 

10 40 
            

4. คัดเลือกชุดข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่จากหน่วยงาน
ของกรุงเทพมหานครที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และการรักษาความมัน่คงปลอดภัย 

10 50 
            

5. จัดเตรียมข้อมูลหรือแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ 
ที่มาตรฐานก าหนด และจัดท าค าอธิบายชุดข้อมูล  เพื่อให้ผู้ใช้
ข้อมูลสามารถเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของข้อมูล 

30 80 
            

6. ออกแบบ User Interface เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย 

10 90 
            

7. จัดเผยแพร่ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ของ
กรุงเทพมหานครผา่นเวบ็ไซต์ของศนูย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร 

10 100 
            

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับกระบวนการท างานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร    
ชื่อกิจกรรมที่ 1 โครงการศึกษาและวิเคราะหส์ถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรบักระบวนการท างานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร  
                       ระยะที่ 1 (กสศ.) 

ขั้นตอนการปฏบิตัิงานของโครงการ/
กิจกรรม 

เนื้อหาราย
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวห
น้าโครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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. พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ
. 

1.จัดท าขอบข่ายการด าเนินงานและ
ขออนุมัติใช้ขอบข่าย 

5 5                  

2.ขออนุมัติโครงการและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายพร้อมขอ
อนุมัติเงินประจ างวด 

5 10                  

3.ขอเห็นชอบใช้ขอบข่ายการ
ด าเนินงานและขออนุมัติด าเนินการ
จ้างท่ีปรึกษา 

3 13                  

4.ด าเนินการตามขั้นตอนการจ้างที่
ปรึกษา 

10 23                  

5.ขออนุมัติจ้างและลงนามในสัญญา
จ้าง ที่ปรึกษาเริ่มด าเนินการนับถดั
จากวันลงนามในสญัญา 

15 38                  

6.ส่งมอบงานและการตรวจรับงาน
รายการผลการศึกษา 

30 68                  

7.ที่ปรึกษาด าเนินการในฐานะ In 
house Consultant 

30 98                  

8.รายงานผลต่อผู้บริหาร 2 100                  
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 11   ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร 
ชื่อโครงการที่ 1  .โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร(กสศ.)  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กจิกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าว 
หน้าโครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ส.ค. 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. ต.ค. พ.ย. 

ด าเนินการตามสัญญาจ้างเลขที ่22-7-
2561 ลงวันที ่30 สิงหาคม 2561 จ านวน 
360 วัน  ระยะเวลาส่งมอบงาน 4 งวด 
(รายละเอียดตามข้อก าหนดใน TOR) 

  

                

1. งวดงานที่ 1 ระยะเวลาส่งมอบงานภายใน 
60 วัน นบัถัดจากวันลงนามในสัญญา  
(จ่ายเงิน 10%) 

1.1) เอกสารผลการศึกษาความต้องการ
ของผู้ใช้งานฯ จ านวน 10 ชุดและ DVD 3 ชุด 

1.2) ตัวอย่างโปรแกรม (Prototype) ของ 
3 ระบบงาน 

- ระบบการให้บริการภูมิสารสนเทศกลาง 
- ระบบบรหิารจัดการพื้นที่เขตใน

กรุงเทพมหานคร 
- ระบบบรหิารจัดการภูมิสารสนเทศบน

ระบบเครือข่าย  

20 20                 

2. งวดงานที่ 2 ระยะเวลาส่งมอบงานภายใน 
240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
(จ่ายเงิน 5%) 
2.1 ส่งมอบและติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์  
2.2 ส่งมอบและติดต้ังโปรแกรมสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ส าหรับจัดท าและแก้ไขแบบจ าลอง
เมือง จ านวน 3ชุด  

40 60                 

3. งวดงานที่ 3ระยะเวลาด าเนินงานภายใน
300 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
(จ่ายเงิน 45%) 

30 90                 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กจิกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าว 
หน้าโครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ส.ค. 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. ต.ค. พ.ย. 

    3.1 ส่งมอบและติดต้ังโปรแกรม 
ประกอบดว้ย 
          3.1.1 โปรแกรมจัดการการใหบ้ริการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย (GIS 
Portal) 

    3.1.2 โปรแกรมสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ผ่านระบบเครือข่าย 

    3.1.3 โปรแกรมจัดท าและแก้ไข
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ จ านวน 5 ชุด  
     3.2 ระบบการให้บริการขอ้มูลภูมิ
สารสนเทศกลาง 
4. งวดงานที่ 4 (งวดสุดท้าย)ระยะเวลา
ด าเนินงานภายใน360 วันนบัถัดจากวนัลง
นามในสัญญา(จ่ายเงิน 40%) 
     4.1 ส่งมอบและติดต้ังระบบบริหารจัดการ
พื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร 
4.2 ส่งมอบและติดตั้งระบบบริหารจัดการภูมิ
สารสนเทศบนระบบเครือข่าย 
4.3 จัดฝึกอบรมตามข้อก าหนดการฝึกอบรม ใน
เอกสาร 
     4.4 อุปกรณ์ที่ส่งมอบตามรายละเอยีดที่
ก าหนดทั้งหมด พรอ้มระบบงานทุกระบบงาน
สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.5  ส่งมอบคู่มือการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทั้งหมดในโครงการนี้ โดยจัดท าแยกตาม
ระบบงาน จ านวน 10 ชุด และบันทึกไฟล์
เอกสารลงแผ่น DVD จ านวน 5 ชุด 

10 100                 

รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100                  
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพื่อสนบัสนนุงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานครตามเปา้หมายที่ก าหนด  
ชื่อโครงการที่ 12/1   โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลฝึกอบรมและระบบพฒันาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเรียนรูผ้่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (กพพ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานตามโครงการ 

เนื้องาน
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ติดตาม 
ความก้าวหน้า 

โครงการ 
(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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. พ.ย. 

  

1. อนุมัติโครงการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) 

10 10               

2. จัดท าขอบเขตของงาน 30 40               
3. คณะกรรมการรายงานผลการใช้ TOR 
   - ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานและอนุมัตลิง
ประกาศในเว็บไซต ์
   - คณะกรรมการรายงานผลการน าร่างลงเว็บไซต์  

10 50               

4. ด าเนินการจัดหา 
   - ขอความเห็นชอบจัดจ้างพร้อมลงนามใน
ประกาศ 
   - ลงประกาศในเว็บไซตเ์พื่อรับเอกสารการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
   - ก าหนดวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส ์
   - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 
   - คณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการตรวจสอบเอกสาร
และคณุสมบัติทางด้านเทคนิค 

10 60               

5. ขออนุมัติจัดจ้าง 10 70               
6. จัดท ารา่งสัญญาและลงนามสญัญา 10 80               
7. ด าเนินการตามสัญญา รวมถึงการส่งมอบและตรวจรับ 20 100               

รวม 7 ข้ันตอน คิดเป็นร้อยละ 100                
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพื่อสนบัสนนุงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานครตามเปา้หมายที่ก าหนด  
ชื่อโครงการที่ 12/2   โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับค าขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) (กพพ.) 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงานตามโครงการ 

เนื้องาน
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ติดตาม 
ความก้าวหน้า 

โครงการ 
(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.
2563 

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. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-
ส.ค. 

  
1. อนุมัติโครงการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) 

10 10                 

2. จัดท าขอบเขตของงาน 30 40                 
3. คณะกรรมการรายงานผลการใช้ TOR 
   - ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานและอนุมัติลง
ประกาศในเว็บไซต์ 
   - คณะกรรมการรายงานผลการน าร่างลงเว็บไซต์  

10 50                 

4. ด าเนินการจัดหา 
   - ขอความเห็นชอบจัดจ้างพร้อมลงนามใน
ประกาศ 
   - ลงประกาศในเว็บไซต์เพื่อรับเอกสารการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
   - ก าหนดวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทาง
ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 
   - คณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการตรวจสอบ
เอกสารและคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 

10 60                 

5. ขออนุมัติจัดจ้าง 10 70                 
6. จัดท าร่างสัญญาและลงนามสัญญา 10 80                 
7. ด าเนินการตามสัญญา รวมถึงการส่งมอบและตรวจ
รับ 

20 100                 

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100                  
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพื่อสนบัสนนุงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานครตามเปา้หมายที่ก าหนด  
ชื่อโครงการที่ 12/3   โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (กพพ.) 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงานตามโครงการ 

เนื้องาน
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ติดตาม 
ความก้าวหน้า 

โครงการ 
(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.
2563 

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. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-
ส.ค. 

  
1. อนุมัติโครงการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) 

10 10                 

2. จัดท าขอบเขตของงาน 30 40                 
3. คณะกรรมการรายงานผลการใช้ TOR 
   - ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานและอนุมัติลง
ประกาศในเว็บไซต์ 
   - คณะกรรมการรายงานผลการน าร่างลงเว็บไซต์  

10 50                 

4. ด าเนินการจัดหา 
   - ขอความเห็นชอบจัดจ้างพร้อมลงนามใน
ประกาศ 
   - ลงประกาศในเว็บไซต์เพื่อรับเอกสารการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
   - ก าหนดวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทาง
ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 
   - คณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการตรวจสอบ
เอกสารและคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 

10 60                 

5. ขออนุมัติจัดจ้าง 10 70                 
6. จัดท าร่างสัญญาและลงนามสัญญา 10 80                 
7. ด าเนินการตามสัญญา รวมถึงการส่งมอบและตรวจ
รับ 

20 100                 

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100                  
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพื่อสนบัสนนุงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานครตามเปา้หมายที่ก าหนด  
ชื่อโครงการที่ 12/4   โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (กพพ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานตามโครงการ 

เนื้องาน
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ติดตาม 
ความก้าวหน้า 

โครงการ 
(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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. อนุมัติโครงการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) 

10 10             

2. จัดท าขอบเขตของงาน 30 40             
3. คณะกรรมการรายงานผลการใช้ TOR 
   - ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานและอนุมัตลิง
ประกาศในเว็บไซต ์
   - คณะกรรมการรายงานผลการน าร่างลงเว็บไซต์  

10 50             

4. ด าเนินการจัดหา 
   - ขอความเห็นชอบจัดจ้างพร้อมลงนามใน
ประกาศ 
   - ลงประกาศในเว็บไซตเ์พื่อรับเอกสารการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
   - ก าหนดวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส ์
   - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 
   - คณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการตรวจสอบเอกสาร
และคณุสมบัติทางด้านเทคนิค 

10 60             

5. ขออนุมัติจัดจ้าง 10 70             
6. จัดท ารา่งสัญญาและลงนามสญัญา 10 80             
7. ด าเนินการตามสัญญา รวมถึงการส่งมอบและตรวจรับ 20 100             

รวม 7 ข้ันตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพื่อสนบัสนนุงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานครตามเปา้หมายที่ก าหนด  
ชื่อโครงการที่ 12/5   โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญตัิฉบับใหม่ (กคพ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานตามโครงการ 

เนื้องาน
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ติดตาม 
ความก้าวหน้า 

โครงการ 
(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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. อนุมัติโครงการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) 

10 10             

2. คณะกรรมการก าหนดขอบเขตของงานฯ จัดท า
ร่างขอบเขตของงาน 

30 40             

3. คณะกรรมการรายงานผลขอบเขตงาน 
   - ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานและอนุมัติ     ลง
ประกาศในเว็บไซต์ 
   - คณะกรรมการรายงานผลการน าร่างขอบเขตของงานลง
เว็บไซต ์ 

10 50             

4. ด าเนินการจัดหา 
   - ขอความเห็นชอบจัดจ้างพร้อมลงนามในประกาศ 
   - ลงประกาศในเว็บไซต์เพื่อรับเอกสารการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
   - ก าหนดวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 
   - คณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการตรวจสอบเอกสารและ
คุณสมบัติทางด้านเทคนิค 

10 60             

5. ขออนุมัติจัดจ้าง 10 70             
6. จัดท าร่างสัญญาและลงนามสัญญา 10 80             
7. ด าเนินการตามสัญญา รวมถึงการส่งมอบและตรวจรับ 20 100             

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 13     ความส าเร็จในการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ชื่อโครงการที่ 13/1   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขอบเขตการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตของกรุงเทพมหานคร (กคพ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานตามโครงการ 

เนื้องาน
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ติดตาม 
ความก้าวหน้า 

โครงการ 
(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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. อนุมัติโครงการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) 

10 10             

2. คณะกรรมการก าหนดขอบเขตของงานฯ จัดท า
ร่างขอบเขตของงาน 

30 40             

3. คณะกรรมการรายงานผลขอบเขตงาน 
   - ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานและอนุมัติ     ลง
ประกาศในเว็บไซต์ 
   - คณะกรรมการรายงานผลการน าร่างขอบเขตของงานลง
เว็บไซต ์ 

10 50             

4. ด าเนินการจัดหา 
   - ขอความเห็นชอบจัดจ้างพร้อมลงนามในประกาศ 
   - ลงประกาศในเว็บไซต์เพื่อรับเอกสารการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
   - ก าหนดวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 
   - คณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการตรวจสอบเอกสารและ
คุณสมบัติทางด้านเทคนิค 

10 60             

5. ขออนุมัติจัดจ้าง 10 70             
6. จัดท าร่างสัญญาและลงนามสัญญา 10 80             
7. ด าเนินการตามสัญญา รวมถึงการส่งมอบและตรวจรับ 20 100             

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 13    ความส าเร็จในการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ชื่อโครงการที่ 13/2   โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงส าหรับการบริหารจัดการและการบริการ ณ ศนูย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร (กคพ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานตามโครงการ 

เนื้องาน
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ติดตาม 
ความก้าวหน้า 

โครงการ 
(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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. อนุมัติโครงการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) 

10 10             

2. คณะกรรมการก าหนดขอบเขตของงานฯ จัดท า
ร่างขอบเขตของงาน 

30 40             

3. คณะกรรมการรายงานผลขอบเขตงาน 
   - ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานและอนุมัติ     ลง
ประกาศในเว็บไซต์ 
   - คณะกรรมการรายงานผลการน าร่างขอบเขตของงานลง
เว็บไซต ์ 

10 50             

4. ด าเนินการจัดหา 
   - ขอความเห็นชอบจัดจ้างพร้อมลงนามในประกาศ 
   - ลงประกาศในเว็บไซต์เพื่อรับเอกสารการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
   - ก าหนดวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 
   - คณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการตรวจสอบเอกสารและ
คุณสมบัติทางด้านเทคนิค 

10 60             

5. ขออนุมัติจัดจ้าง 10 70             
6. จัดท าร่างสัญญาและลงนามสัญญา 10 80             
7. ด าเนินการตามสัญญา รวมถึงการส่งมอบและตรวจรับ 20 100             

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 13 ความส าเร็จในการจัดหาและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ชื่อโครงการที่ 13/3   โครงการจัดหาซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ส าหรับศนูย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร (กคพ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานตามโครงการ 

เนื้องาน
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ติดตาม 
ความก้าวหน้า 

โครงการ 
(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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. อนุมัติโครงการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) 

10 10             

2. คณะกรรมการก าหนดขอบเขตของงานฯ จัดท า
ร่างขอบเขตของงาน 

30 40             

3. คณะกรรมการรายงานผลขอบเขตงาน 
   - ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานและอนุมัติ     ลง
ประกาศในเว็บไซต์ 
   - คณะกรรมการรายงานผลการน าร่างขอบเขตของงานลง
เว็บไซต ์ 

10 50             

4. ด าเนินการจัดหา 
   - ขอความเห็นชอบจัดจ้างพร้อมลงนามในประกาศ 
   - ลงประกาศในเว็บไซต์เพื่อรับเอกสารการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
   - ก าหนดวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 
   - คณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการตรวจสอบเอกสารและ
คุณสมบัติทางด้านเทคนิค 

10 60             

5. ขออนุมัติจัดจ้าง 10 70             
6. จัดท าร่างสัญญาและลงนามสัญญา 10 80             
7. ด าเนินการตามสัญญา รวมถึงการส่งมอบและตรวจรับ 20 100             

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 13    ความส าเร็จในการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ชื่อโครงการที่ 13/4   โครงการปรับปรุงและทดแทนระบบการแจกและควบคุมหมายเลข IP Address (กคพ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานตามโครงการ 

เนื้องาน
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ติดตาม 
ความก้าวหน้า 

โครงการ 
(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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. อนุมัติโครงการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) 

10 10             

2. คณะกรรมการก าหนดขอบเขตของงานฯ จัดท า
ร่างขอบเขตของงาน 

30 40             

3. คณะกรรมการรายงานผลขอบเขตงาน 
   - ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานและอนุมัติ     ลง
ประกาศในเว็บไซต์ 
   - คณะกรรมการรายงานผลการน าร่างขอบเขตของงานลง
เว็บไซต ์ 

10 50             

4. ด าเนินการจัดหา 
   - ขอความเห็นชอบจัดจ้างพร้อมลงนามในประกาศ 
   - ลงประกาศในเว็บไซต์เพื่อรับเอกสารการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
   - ก าหนดวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 
   - คณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการตรวจสอบเอกสารและ
คุณสมบัติทางด้านเทคนิค 

10 60             

5. ขออนุมัติจัดจ้าง 10 70             
6. จัดท าร่างสัญญาและลงนามสัญญา 10 80             
7. ด าเนินการตามสัญญา รวมถึงการส่งมอบและตรวจรับ 20 100             

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 13 ความส าเร็จในการจัดหาและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ชื่อโครงการที่ 13/5   โครงการระบบควบคุมงานจากส่วนกลาง (กคพ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานตามโครงการ 

เนื้องาน
ของ 

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ติดตาม 
ความก้าวหน้า 

โครงการ 
(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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. อนุมัติโครงการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) 

10 10             

2. คณะกรรมการก าหนดขอบเขตของงานฯ จัดท า
ร่างขอบเขตของงาน 

30 40             

3. คณะกรรมการรายงานผลขอบเขตงาน 
   - ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานและอนุมัติ     ลง
ประกาศในเว็บไซต์ 
   - คณะกรรมการรายงานผลการน าร่างขอบเขตของงานลง
เว็บไซต ์ 

10 50             

4. ด าเนินการจัดหา 
   - ขอความเห็นชอบจัดจ้างพร้อมลงนามในประกาศ 
   - ลงประกาศในเว็บไซต์เพื่อรับเอกสารการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
   - ก าหนดวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 
   - คณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการตรวจสอบเอกสารและ
คุณสมบัติทางด้านเทคนิค 

10 60             

5. ขออนุมัติจัดจ้าง 10 70             
6. จัดท าร่างสัญญาและลงนามสัญญา 10 80             
7. ด าเนินการตามสัญญา รวมถึงการส่งมอบและตรวจรับ 20 100             

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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     ชื่อตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของเร่ือง/โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทลัของหน่วยงานทีไ่ด้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการเทคโนโลยดีิจิทัลกรุงเทพมหานคร 
     ชื่อกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการก ากับ ดูแลและบรหิารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด (กสศ.สยป.)    

ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของกิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน  
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
กิจกรรม  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖1 พ.ศ. ๒๕๖2 

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. แจ้งเวียนปฏิทินการเสนอโครงการด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัลที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
เทคโนโลยีดิจิทลักรุงเทพมหานคร 

5 5             

2. ทุกหน่วยงานจัดส่งโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทลั
ที่บรรจุโครงการในแผนปฏิบัตริาชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. 2563 และ/
หรือแผนปฏบิัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
โดยได้รับการอนุมัตจิากหัวหน้าหน่วยงานแล้ว 
พร้อมรายละเอยีด เพื่อน าเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทลักรงุเทพมหานคร 
ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 (ฝา่ย
เลขานุการจะพิจารณาโครงการตามล าดับการ
จัดส่ง) ประกอบด้วย 

2.1 ส าเนาโครงการทีไ่ดร้ับการอนุมัต ิ
2.2 เอกสารรายละเอียดประกอบการ

พิจารณา 
โครงการเสนอคณะกรรมการดิจิทลั
กรุงเทพมหานคร 

2.3 ใบเสนอราคาจ านวน 3 ราย 

10 15             

3. ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลวิเคราะห์
โครงการด้านเทคโนโลยดีิจิทัลของทุกหน่วยงาน
ในเบื้องต้น โดยค านึงถึงหลักในการวิเคราะห์ 
ดังนี ้

3.1 ความเหมาะสมทางด้านเทคนิค 

20 35             
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ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของกิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน  
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
กิจกรรม  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖1 พ.ศ. ๒๕๖2 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3.2 ความเหมาะสมทางด้านราคา 
3.3 ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรุงเทพมหานคร ระยะ  
5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) และบรรจุ
อยู่ในแผนปฏิบัตริาชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปี หรือนโยบาย
ของผู้บริหารของกรุงเทพมหานครที่ได้รับ
ความเห็นชอบในหลักการแล้ว 

3.4 ความพร้อมของหน่วยงาน 
4. ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจะเสนอ
โครงการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเข้าสู่
คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทลักรงุเทพมหานคร 
ดังนี ้

4.1 คณะกรรมการก ากับและขับเคลื่อนการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลัของ
กรุงเทพมหานคร  พิจารณาโครงการใน
วันศุกร์สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน ก่อนเข้า
รับการพิจารณาในคณะกรรมการดิจทิัล
กรุงเทพมหานคร 

4.2 คณะกรรมการดจิิทัลกรุงเทพมหานคร 
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาโครงการฯ ในวันพฤหสับดี
สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เพื่อใช้
ประกอบการเสนอของบประมาณ

40 75             
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ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของกิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน  
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า
กิจกรรม  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖1 พ.ศ. ๒๕๖2 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

5. จัดท ารายงานการประชุมพร้อมแจ้งผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการแตล่ะคณะให้
หน่วยงานทราบ 

15 90             

6. โครงการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ดิจิทัลกรุงเทพมหานครแล้ว จะแจง้ผลให้ส านัก
งบประมาณกรุงเทพมหานครทราบเพื่อการ
จัดสรรงบประมาณ 

10 100             

รวม 6 ข้ันตอน      คิดเป็นร้อยละ  100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 15  ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO)ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถน ามาใช้ 
                    ในการสนับสนุนการก าหนดนโยบาย การวางแผนและการตัดสินใจ 
ชื่อโครงการที่ 1 โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 าหนดรายละเอียดการสัมมนา 
    และรายละเอียดหัวข้อการบรรยาย 

5 15             

4. ขออนุมัติเงินประจ างวด และเงินยืมทดรองราชการ
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม 

5 20             

5. ประสานและขออนุมัติวิทยากรและสถานทีดู่งาน  10 30             
6. ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องส่งรายชื่อ CIO ประจ า

หน่วยงาน เข้าร่วมการสัมมนาฯและจัดท าค าสั่งให้
ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการสัมมนาฯ 

10 40             

7. ด าเนินการสัมมนา 40 80             
8. ประเมินผลและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 20 100             

รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 16  บุคลากรและผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Skill) 
ชื่อโครงการที่ 1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (กพพ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
 
 

เน้ืองาน
ของขั้นตอน 

(ร้อยละ) 

คิดความ 
ก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 าแผนการบรหิารโครงการ งบประมาณ และปฏิทิน 5 5                

การด าเนินการโครงการฝึกอบรม                    

2. ขออนุมัติโครงการฝึกอบรม 5 10                

3. ประสานวิทยากรให้การฝึกอบรม   5 15                

4. ประสานหน่วยงานเพื่อพิจารณาเจ้าหน้าที ่ 5 20                

กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม                    

5. รวบรวมและสรุปรายชื่อผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมแตล่ะรุ่น 10 30                

6. ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีด าเนนิการและขออนุมตัิให ้ 10 40                

กลุ่มเป้าหมายของโครงการฝึกอบรมเข้าร่วมโครงการฯ                    

7. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการโครงการฝึกอบรม 35 75                

ที่ก าหนด                      

8. ประเมินผลและตดิตามผลโครงการฝึกอบรม 10 85                

9. จัดท าวุฒิบัตรส าหรับผูผ้่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ 5 90                

ที่ก าหนด                      

10. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการโครงการ 10 100                

ฝึกอบรม เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ                    

รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

               

 
 


