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คำนำ 
 

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีภารกิจที่มีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางในการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม      
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง             
การเสริมสร้างดุลยภาพในการพัฒนาทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างศักยภาพของ
เมืองด้วยการจัดทำแผนระยะยาวเพ่ือกำหนดทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครในอนาคต ระยะ ๒๐ ปี ตลอดจน
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครโดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เพ่ิมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานคร   นอกจากนั้น ยังสนับสนุนให้             
ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 77 หน่วยงาน จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี   
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี นโยบายประเทศไทย 4.0  และนโยบายของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และแผนเฉพาะด้านต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ อันเป็นการเชื่อมโยงให้การบริหารและการปฏิบัติ
ราชการของกรุงเทพมหานครอยู่ในระบบเดียวกันเพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพในการดำเนินภารกิจขององค์กร 
“กรุงเทพมหานคร” 

 
  ดังนั้น การปฏิบัติราชการของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63            
ด้านแผนจะมุ่งเน้นในเรื่องดังที่กล่าวไว้ข้างต้นโดยมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนแก่บุคลากรของ
กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง  ส่วนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเพ่ิมทักษะให้กับบุคลากรของกรุงเทพมหานครเพ่ือให้การบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร และการ
ให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพตลอดจนพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพ     
และคุณภาพในการปฏิบัติราชการเพื่อรองรับการพฒันากรุงเทพมหานครให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนพ้ืนฐานของการเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนและมุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชีย      
ในปี 2575 
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สารบัญ 
            หน้า 
คำนำ  

สารบัญ 

▪ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี        4 
o ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์          4 
o วิสัยทัศน์                  20         
o พันธกิจ                   20 
o เป้าหมาย         20 
o ผลการดำเนินงานหลัก                                                                     21 

▪ มาตรการและโครงการ/กิจกรรม        24 
o ส่วนที่ 1 การบริการสาธารณะ                24 
o ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ       28       
o สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ                                                          41 
o บัญชีรายการ/โครงการประจำพื้นฐาน                                                        47 

▪ การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล                                           48 
o ตารางแสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์                                                           49 
o ตารางแสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผล     85               

การปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 
o ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจในมิติท่ี 2-4                               94 
o ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานยุทธศาสตร์)           97 
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สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 
ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 
ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ 

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย การจัดทำ      
และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน รวมทั้งการแปลงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ไปสู่   
การปฏิบัติ การประสานแผนปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผล และเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ      
การให้บริการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร มีวิสัยทัศน์เป็น SED : Smart Department    
in 2022 for Bangkok Smart City สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นองค์กรชาญฉลาด ภายในปี 2565 
เพื่อรองรับมหานครอัจฉริยะ มีพันธกิจสำคัญคือการบริหารแผนของกรุงเทพมหานคร และการบริหารจัดการ ให้บริการ
และพัฒนาเทคโนโลยีของกรุงเทพมหานคร แบ่งส่วนราชการภายในเป็น ๑๐ ส่วนราชการ ประกอบด้วย สำนักงาน-
เลขานุการ กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง กองยุทธศาสตร์-
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม    
กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์  กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ และกองสารสนเทศ-
ภูมิศาสตร์ มีอัตรากำลัง ๒๘0 ตำแหน่ง มีบุคลากรครองตำแหน่งในปัจจุบัน จำนวน 243 คน (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 
๒๕62) ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 691.229 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จำนวน 639.321 ล้านบาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 706.753 ล้านบาท 
 สถานการณ์ด้านการบริหารแผน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 มาตรา 65 กำหนดให้     
รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบ      
ในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว       
ซึ่งปัจจุบันได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้บังคับได้และหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานมีหน้าที่ดำเนินการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ทำให้กรุงเทพมหานครต้องมีการปรับปรุงแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ให้สอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ    
(พ.ศ. 2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561-2564) 
และแผนเฉพาะด้าน  
 สำหรับกรอบของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์  โดยประเด็นยุทธศาสตร์        
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแผน           .
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแนวทาง นโยบาย และทิศทางการพัฒนาแบบบูรณาการ        
ต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ
โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่       
การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้องเชื่อมโยงและเป็นกลไกสำคัญในการนำยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ       
ในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันในเชิง
ประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพ้ืนที่ โดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผล          
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การดำเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ เพ่ือนำไปสู่การกำหนดประเด็นการพัฒนา การจัดทำ
นโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 

 แผนการปฏิรูปประเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 -2565) ด้านการบริหารราชการแผ่นดินในประเด็น     
เรื่องโครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง โดยมีเป้าหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลที่คล่องตัว (Agile Government Transformation) โดยเน้นการปรับปรุง บทบาท
ภารกิจและโครงสร้างองค์การที่มีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่าย (Simplicity) มีระบบการทำงาน      
ที่คล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงาน เน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) และสามารถ   
ยุบเลิก ปรับเปลี่ยนองค์กรได้ตามสถานการณ์ของการพัฒนา โดยศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลัน
ของเทคโนโลยี (Disruptive Technology) และรูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการ ในกระทรวง       
ที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (กระทรวง/กรมพันธุ์ใหม่ : High Performance)  

2. การทบทวนภารกิจหลัก (Core Function) ของภาครัฐให้มุ่งเน้นภารกิจกำหนดนโยบาย (Policy 
Maker) กำกับดูแล (Regulator) ส่งเสริม สนับสนุน (Facilitator) โดยให้ภาคเอกชนหรือภาคประชาชน ท้องถิ่น 
ชุมชนให้เข้ามาทำแทนภาครัฐ และภาครัฐจะไม่ทำภารกิจที่แข่งขันกับภาคเอกชน และลดบทบาท ด้านการปฏิบัติ 
(Operator) ให้น้อยลง เช่น ถ่ายโอนให้ภาคเอกชน (Outsource)/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับภารกิจรอง 
(Non-Core Function) เน้นการจ้างเหมาและการทำงานแบบจัดบริการร่วม (Shared Services) 

3. ทบทวนบทบาท ภารกิจ และการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ส่วน  ภูมิภาค และ  
ส่วนท้องถิ่น ให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน โดยปรับเปลี่ยนบทบาทหน่วยงานส่วนภูมิภาคจากการให้บริการเป็นการ
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชาการแก่ท้องถิ่น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของท้องถิ่นเป็นไปตาม  มาตรฐาน และการ
ส่งเสริมสนับสนุนส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อความต้องการของ  ประชาชน (Citizen 
Centric) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6    
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  และธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยมีแนวทาง    
ในการพัฒนา ดังนี้ 

๑. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ โปร่งใส ทันสมัย 
คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

๒. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง ภาครัฐ โดย 

    2.1 ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกระบวนการ  งบประมาณ ตั้งแต่การเสนอ
โครงการตามแผนพัฒนาชุมชนที่สามารถเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่นและ  แผนพัฒนาจังหวัด ปรับปรุง
กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นท่ีให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับชุมชน ถึงระดับจังหวัด 

    2.2 กำหนดโครงสร้างและลำดับความสำคัญของแผนงานในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) และนโยบายรัฐบาล โดยในการ
เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการ           
รายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงิน และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ         
และ แผนพัฒนาต่างๆ 
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    2.3 ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และผลกระทบของการดำเนินงานหรือการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้อย่างแท้จริง และ สามารถนำมาใช้
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีต่อไป รวมทั้งควรส่งเสริมให้มีกระบวนการ  ตรวจสอบโดย    
ภาคประชาชนเพิ่มขึ้น และมีการเปิดเผยผลการประเมินต่อสาธารณะชนโดยมีกำหนดเวลาการเปิดเผยที่แน่นอน 

๓. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชน ได้รับการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ลดการพ่ึงพิงงบประมาณ
ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล มีความคล่องตัว พ่ึงตนเองทางการคลังได้ในระยะยาว และสามารถจัดบริการ
สาธารณะขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 สำหรับแผนเฉพาะด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 -2564) แผนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานคร             
ในปี 2558 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2561-2564) เป็นต้น  

 จากแผนระดับต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลควร
พิจารณาและสร้างความเชื่อมโยงของแผนทุกระดับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนการดำเนินภารกิจ
ตามกรอบแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563  นอกจากนี้ จะต้องพัฒนาฐานข้อมูลตัวชี้วัด
ระดับเมืองที่ได้จากผลการศึกษาทบทวนตัวชี้วัดระดับเมืองตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี         
(พ.ศ.2556-2575) เพ่ือให้มีการกำกับ ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองที่เหมาะสม ตลอดจน     
การปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๓๘  ซึ่งอยู่ระหว่าง
แก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นช่องทาง
ให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทสนับสนุนการพัฒนาเมือง 
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ในขณะเดียวกัน ภายใต้สถานการณ์ระดับต่างๆ ที่ต้องมีการปรับตัวรองรับ ในระดับโลก เช่น เป้าหมาย       
การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 (17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์) การเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง        
(100 Resilient Cities)  สถานการณ์ประเทศไทย เช่น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  และสถานการณ์กรุงเทพมหานคร เช่น การเตรียมความพร้อมรองรับภารกิจการถ่ายโอน
จากรัฐบาล นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  ดังนั้น การที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร     
ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงในประเด็นต่างๆ ที่ได้กล่าวข้างต้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใน พัฒนาองค์ความรู้              
ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรภายในองค์กร ตลอดจนหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้สามารถเป็นองค์กร      
หลักในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระดับประเทศ 

สถานการณ์ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศไทยอยู่ระหว่างการปฏิรูปสู่การเป็น
ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ในการนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม (Digital Economy) เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 เพ่ือเป็นกลไกสำคัญในการปฏิรูปประเทศไทยสู่ 
DIGITAL THAILAND คือ การที่ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็ม
ศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์และทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามกรอบนโยบายของรัฐบาลโดยกำหนดทิศทางการ
พัฒนาและเป้าหมายใน 4 ระยะ 
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นอกจากนี้รัฐบาลปัจจุบันให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและถือเป็นวาระแห่งชาติที่
ต้องดำเนินการเร่งด่วน โดยนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และ
มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน 
และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทยเพ่ือเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในอนาคต สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ และแนวทาง
ในการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ตามคุณลักษณะและกรอบ
การดำเนินงานเดียวกันของประเทศต่อไปในทิศทางเดียวกัน มีความเข้าใจตรงกัน และเกิดความสะดวกรวดเร็วต่อ
การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั่วประเทศให้ไปได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน โดยให้คำนิยามเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) หมายถึง “เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย และชาญฉลาด เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากร โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัย ให้
ประชาชนในเมืองอยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน” และกำหนดกรอบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะตามหลักสากล ๖ ด้าน ได้แก่
๑) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ๒) ระบบขนส่งและการสื่อสารอัจฉริยะ (Smart Mobility) ๓) พลังงาน
และสิ่ งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Energy & Environment) ๔) ระบบบริหารภาครัฐ อัจฉริยะ (Smart 
Governance) ๕) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) และ ๖)การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) 

กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้สอดรับประสานกับบริบทสังคมและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในปัจจุบัน เช่น อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง(IoT) เทคโนโลยี
ก้อนเมฆ (Cloud) การวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูง (Advance Pervasive and invisible analytics)เป็นต้น และการ
เปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะของการแบ่งปันข้อมูล (Shared technology)ซึ่งเป็นแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคตให้
สามารถสนับสนุนกิจกรรมของธุรกรรมที่ต้องเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา สนับสนุนการใช้งานบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่อัจฉริยะ สมาร์ทโฟน (Smart phone & Smart devices) และการประเมินสถานการณ์จากข้อมูล
จำนวนมาก (Big data analysis) ฯลฯ โดยนำกรอบแนวคิดใช้ในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) ให้เกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีความมั่นคงปลอดภัย มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric) ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ประกอบการและประชาชน มีรูปแบบและบริการที่ทันสมัยหลากหลายช่องทาง (Channel) เสริมสร้างความ
ร่วมมือในการใช้ข้อมูล (Data Source) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Supporting Infrastructure) การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภายใน (Back Office) การพัฒนาระบบให้บริการ (Front Office) รวมทั้งการนำเสนอและส่ง
มอบข้อมูล/บริการ (Delivery & Presentation) ร่วมกันเพ่ือขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครเมืองอัจฉริยะภายใต้แนวคิด
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของสำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ให้สนับสนุนและมีความสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
ประเทศ นโยบายของรัฐบาล และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 -2565) เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน และให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
หน่วยงานอ่ืน รวมทั้งการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้มีความพร้อมเพ่ือ
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รองรับการพัฒนาระบบ และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในแต่ละมิติ การพัฒนา 
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่1 การปรับเปลี่ยนหน่วยงานให้พร้อมเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล (Bangkok Integration) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน (Smart Operations) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถเชิงบริการเพ่ือประชาชนกรุงเทพมหานคร (Citizen-

centric Service) 
โดยข้อมูลสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ดังนี้ 

(สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2561)1 
1. ด้านระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 

จำนวน 83 เครื่อง เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (Computer) จำนวน 1,315 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(Notebook) มีจำนวน 31 เครื่อง เครื่องพิมพ์ (Printer) มีจำนวน 1,208 เครื่องและอุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืน ๆ เป็น
จำนวน 37 เครื่อง โดยในจำนวนดังกล่าวมีอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี แสดงรายการและคิดเป็นร้อย
ละต่อจำนวนทั้งหมดรายอุปกรณ์ คือ Server55 เครื่อง (ร้อยละ 66.27), Computer 1,162 เครื่อง (ร้อยละ 
88.37), Notebook 25 เครื่อง (ร้อยละ 80.64) , Printer 1,177 เครื่อง (ร้อยละ 97.43) และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงอ่ืน ๆ20 เครื่อง (ร้อยละ 54.05) 

2. ด้านระบบเครือข่ายและอุปกรณ์  สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นหน่วยงานที่ดูแล
เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่วนกลางทั้งหมด ประกอบด้วยระบบเครือข่ายกลางที่ทางกอง
ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และสำนักการจราจรและขนส่ง ได้ร่วมกันดำเนินการจัดหาและบริหารจัดการระบบ
เครือข่าย และในส่วนของระบบเครือข่ายที่หน่วยงานในกรุงเทพมหานครจัดหาเพ่ิมเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน เช่น Leased Line ADSLWireless/Wi-Fi และ LAN เป็นต้นอาทิ  

2.1 เครือข่ายสื่อสารภายใน (Intranet)ประกอบด้วยโครงข่ายหลักเป็นโครงข่ายแกนหลัก 
(Backbone) สำหรับการสื่อสารข้อมูล ใช้สายใยแก้วนำแสงแบบ Dark Fiber Optic ขนาด 2 Cores จาก 24 
Coresระยะทางโดยรวมประมาณ 275 กิโลเมตร โดยมีโหนดหลักของโครงข่ายอยู่ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 
1 และ 2 เชื่อมโยงระหว่างโหนดหลักทาง Logical เป็นแบบวงแหวน (Ring Topology) หลายชั้น ขนาด 
Bandwidth ที่สามารถรองรับได้อยู่ที่ 10 BPS กับสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต และสำนักต่างๆ และ โครงข่ายรอง 
ความสามารถในการรองรับ Bandwidth ที่ 128 Kbps และ 256 Kbps  

2.2 เครือข่ายสื่อสารเชื่อมโยงกับเครือข่ายภายนอก (Extranet) เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่าย 
Government Information Network (GIN) สามารถรองรับ  Bandwidth ได้ที่  10 Mops ซึ่ งเชื่ อมต่อกับ
โครงข่าย ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) และที่จุดบริการเซ็นทรัลเวิลด์ (Central World) ด้วยระบบ
เครือข่าย IPv6 

2.3 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ความสามารถในการรองรับ Bandwidth ในปัจจุบัน
ในบางช่วงเวลา มีการใช้งานเต็ม ทำให้มีความล่าช้าในการใช้งาน 

 
1แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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2.4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Computer Center) ใช้งานมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ พื้นที่มีขนาดจำกัดไม่
สามารถขยายเพ่ือรองรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่ายเพิ่มเติมได้  

3 ระบบงานและฐานข้อมูล ในระบบงานสารสนเทศ (Application Software)ประเภท
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีจำนวนมากที่สุดคือโปรแกรม Oracleลำดับต่อมา
คือ  MS MQL MySQL และ PostgreSQLตามลำดับในอนาคตจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบงานหรือ มีการจัดเก็บ
ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการบริหารเมืองขนาดใหญ่ ให้สามารถรองรับและจัดการข้อมูลที่มีปริมาณและความซับซ้อน 
รวบรวมโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล สำหรับการวางแผนงาน การเชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ในอนาคต  

4 ด้านความม่ันคงปลอดภัยมีสถานภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยในแต่ละด้านดังนี้ 
4.1 โครงข่ายหลัก (สาย Fiber Optic) 
4.2 เครือข่ายสำหรับเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารที่ครอบคลุม 

ระบบการยืนยันตัวตนของเครือข่ายและระบบงานต่าง ๆ, ระบบจัดเก็บ Log การลงทะเบียนเพ่ือใช้งานเครือข่าย
ด้วยMAC Address, เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายมีโปรแกรมป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์ (Anti-Malware 
Prevention) แตไ่ม่มีระบบจัดเก็บและสำรองไฟล์ที่สำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

4.3 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าไม่มีฐานข้อมูลผู้ใช้งานกลางสำหรับระบบการยืนยัน
ตัวตนของเครือข่ายและระบบงานต่าง ๆ, ไม่มีระบบจัดเก็บประวัติข้อมูล (Log) , บางส่วนของระบบเครือข่ายมีการ
วางอุปกรณ์เพียงอุปกรณ์เดียว (Single Point of Failure) อาทิ อุปกรณ์ Router Gateway อุปกรณ์ Switch ที่
เชื่อมต่อกับ Cache Proxy เป็นต้นและ ไม่มีระบบป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์ท่ีผ่านเข้า-ออกในระดับ Gateway  

5 ด้านศูนย์คอมพิวเตอร์ (Computer Center) 
5.1 ไม่มีระบบควบคุมนโยบายการตั้งค่าและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายกลาง 
5.2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่เคยมีการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

ตรวจสอบช่องโหว่หรือทดสอบเจาะระบบที่มีความสำคัญต่าง ๆ  
5.3  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบางเครื่องไม่มีโปรแกรมป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์ 

(Anti-Malware Prevention) และไม่สามารถติดตั้ง Patch ของระบบปฏิบัติการได้  
5.4 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบางเครื่องไม่มีระบบสำรองข้อมูล 
5.5 ไม่มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมการพัฒนาโปรแกรมแบบมั่นคงปลอดภัย 

6 ด้านทรัพยากรบุคคลของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ดังนี้ 
6.1 บุคลากรสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ในตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่จำเป็นต้อง

ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ทุกคน  
6.2 บุคลากรสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ผ่านการอบรมหรือพัฒนาความรู้และใช้

ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมระบบงาน ด้านจัดการเอกสารสำนักงานด้านออกแบบกราฟฟิค (Computer Graphic)
ด้านการติดต่อสื่อสาร/สืบค้นหาข้อมูล รวมถึงบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม
ระบบงานด้านฐานข้อมูลด้วย Oracle มากที่สุด ลำดับถัดไป คือ Microsoft SQL การใช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม
ระบบงาน ด้านภาษาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา (Development Tools) ด้วยภาษา Java มากที่สุด  ลำดับ
ถัดไป คือ ภาษา PHP และ Microsoft .NET Framework ตามลำดับ  
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6.3 บุคลากรสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในเรื่องการตรวจเช็คข้อบกพร่องเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ลำดับถัดไป คือ การ
แก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ติด Virus และการลงระบบปฏิบัติการ OS หรือ Format เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ตามลำดับ  

สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลดำเนินงานภายใต้ภารกิจหลักในการผลักดันแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕62 มีการกำกับ 
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
ไดก้ำหนดตัวชี้วัดไว้ 29 ตัวชี้วัด และมีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด รวม 24 โครงการ 23 กิจกรรม โดย
เป็นตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ จำนวน 21 ตัวชี้วัด แยกเป็นตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 16 
ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดงานประจำ 5  ตัวชี้วัด  รวม 21 โครงการ 14 กิจกรรม มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ จำนวน 3 ตัวชี้วัด รวม 5  กิจกรรม  มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ จำนวน 3 ตัวชี้วัด รวม 3 โครงการ 
1 กิจกรรม และมิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ  จำนวน 2 ตัวชี้วัด รวม 3 กิจกรรม สามารถดำเนินการตามตัวชี้วัด        
ที่กำหนดไว้ได้สูงกว่าเป้าหมาย 9 ตัวชี้วัด และมีผลดำเนินงานตามเป้าหมาย 15 ตัวชี้วัด และต่ำกว่าเป้าหมาย     
ที่กำหนดไว ้5 ตัวชี้วัด สามารถสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักท่ีสำคัญ ดังนี้  

 ภารกิจด้านการบริหารจัดการแผน 
1. การจัดทำระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองตามกรอบของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร        

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) และผลการศึกษาทบทวนตัวชี้วัดระดับเมืองเพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูล
ตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองที่สามารถเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร การรายงาน 
การพัฒนาในทุกระดับ และการติดตามประเมินผล และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร  

2. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีด้วยกระบวนการบูรณาการ เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 256 4 ของหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 77 หน่วยงาน 

3. การสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานระดับสำนัก  ทั้ง 16 
สำนัก เพ่ือใหห้น่วยงานมีแผนที่เป็นยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 

4. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 
    4.1  แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี โดยจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี พ.ศ. 2561 และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562 
รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) 

    4.2 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) โดยติดตาม     
และประเมินผลการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครตามดัชนีที่กำหนดไว้ในมาตรการภายใต้
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ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 -2564) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้ทราบผลการดำเนินงานตามแผนฯ อันนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 
ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครฯ  

   4.3 รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร        
ภายใต้นโยบาย NOW “ทำจริง เห็นผลจริง” 

   4.4 รายงานผลการศึกษาวิจัยทางการเสริมศักยภาพรองรับภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอน
จากการระดมความคิดเห็นในการศึกษาวิเคราะห์ ทบทวนข้อมูล ประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจที่
กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายการกระจายอำนาจและเตรียมรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจ    
ที่กรุงเทพมหานครจะได้รับการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3  
 ภารกิจด้านการบริหารจัดการ การให้บริการและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับให้บริการหน่วยงานและประชาชน ดังนี้ 
    5.1 การพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ          

เพ่ือการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลาง    
และระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการผังเมืองของกรุงเทพมหานครที่เป็นมาตรฐานและสามารถบู รณาการให้ใช้งาน
ร่วมกัน และสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงพ้ืนที่ได้ 

    5.2 การติดตั้งระบบควบคุมงานจากส่วนกลางในการตรวจสอบ ติดตามผลแบบ Real Time ได้ตลอด 
24 ชั่วโมง และประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตเพ่ือป้องกันเหตุในเชิงบูรณาการ 

    5.3 การกำกับ ดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปตาม
มาตรการที่กำหนด ภายใต้ความรับผิดชอบโดยคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร 

    5.4 การเผยแพร่ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ของกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ในด้านสาธารณสุข 
การให้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครและศูนย์บริการสาธารณสุข ปี 2557-2561 
ด้านสิ่งแวดล้อม (ข้อมูลปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ปี 2559-2561) ด้านการพัฒนาสังคม (ข้อมูลโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ปี 2556-2562 และข้อมูลชุมชน ปี 2556-2560) และด้านโครงสร้างพ้ืน (ข้อมูลจำนวน
ผู้โดยสารใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร ปี 2558-2560) 

การพัฒนาบุคลากร 
6. การพัฒนาบุคลากรด้านแผนและด้านเทคโนโลยีสารสารสนเทศ โดยจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา  
    6.1 ด้านแผน 
          6.1.1 การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และติดตามการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร

ให้กับบุคลากรของกรุงเทพมหานครระดับสำนัก สำนักงานเขต และส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร จำนวน 120 คน 

          6.1.2 การพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 58 ราย 
สมรรถนะ โดยมีสมรรถนะที่พึงประสงค์ในการประเมิน จำนวน 17 สมรรถนะ (10 ทักษะ เช่น การใช้เครื่องมือ   
ในการวิเคราะห์ การประสานงาน การให้คำปรึกษาและการสอนงาน การทำงานอย่างมีส่วนร่วม และ 7 ความรู้ 
เช่น การจัดทำและบริหารแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาต่างๆ ระเบียบวิธีวิจัย เทคนิคการติดตามและประเมินผล 
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เป็นต้น) และรูปแบบการพัฒนาที่เลือกส่วนใหญ่ ได้แก่ การศึกษาด้วยตนเอง การฝึกปฏิบัติในงาน การฝึกอบรม/
สัมมนา รับการสอนงาน และวิธีการวัดผลการพัฒนา ได้แก่ การมอบหมายงาน สังเกตจากการปฏิบัติงาน 

      6.2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
                      6.2.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน  
โดยจัดการสัมมนา และการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 

  - การสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประกอบด้วย 
ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนัก และสำนักงานเขต ผู้บริหารหน่วยงาน และข้าราชการที่ได้รับมอบหมาย 
จำนวน 24 คน 

                    - การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Skill) 
โดยมีผู้ลงทะเบียน จำนวน 2,074 คน ได้มีการจัดทำแบบทดสอบเพ่ือประเมินความรู้ก่อนการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัล (pre-test) โดยมีผู้ทดสอบจำนวน 1,958 คน และพัฒนาทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้
กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ผ่านทางสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำแบบทดสอบเพ่ือประเมินความรู้หลังการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (post-test) ผู้ทดสอบจำนวน 1,586 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน  จำนวน 1,359 คน 

 - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advanced ให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 รุ่น รวม 87 คน 

 - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการนำเสนอข้อมูลภาพเคลื่อนไหว ( Info Motion) 
อย่างมืออาชีพให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 40 คน รวม 80 คน 

 - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น  และหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
กรุงเทพมหานคร รวม 141 คน  

ภารกิจด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
7.1 การใช้จ่ายงบประมาณ สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันตามกำหนดทุกรายการ แต่มีรายการ/โครงการ    

ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันและต้องขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 2 รายการ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในภาพรวมยังอยู่ในระดับต่ำ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562  สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 64  

7.2 การจัดทำงบการเงินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการจัดทำงบการเงิน         
ให้ เป็นไปตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานคร และจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 256 1              
โดยสามารถดำเนินการได้ทันเวลาและถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด  

7.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สามารถดำเนินการจัดการความเสี่ยงและควบคุม
ภายในได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ภารกิจด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ 
8.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานด้านแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักยุทธศาสตร์           

และประเมินผล บูรณาการความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการแผนให้กับบุคลากรด้านแผนและเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน โดยจัดทำคู่มือการบริหารจัดการแผน และการชี้แจงและทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจคู่มือการบริหารจัดการแผนให้กับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ  (เกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ บุคลากรของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล         
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ด้านแผนและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 70 มีความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการแผนตามที่กำหนดไว้
ในคู่มือฯ  และผ่านเกณฑ์ทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) ผลการทดสอบ บุคลากรฯ จำนวน 145 คน ผ่านการ
ทดสอบ จำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 96.55 

8.2 การดำเนินโครงการให้บริการที่ดีท่ีสุด ได้แก่  
      - กิจกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ

หน่วยงานที่เสนอคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร โดยหน่วยงานส่งโครงการเพ่ือขอรับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร จำนวน 134 โครงการ และมีระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและ
ติดตามประเมินผลโครงการ  ทุกโครงการได้รับคำปรึกษา ภายในกำหนด 7 วันทำการ (ระยะเวลาเฉลี่ย 3 วันทำการ)    
และมีหนังสือแจ้งมติที่ประชุมฯ รวม 9 ครั้งให้สำนักงบประมาณ กทม.ประกอบการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ภายในกำหนด 7 วันทำการ (ระยะเวลาเฉลี่ย 3.67 วันทำการ)  

     - โครงการรักษารอบ ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาไอที แก้ไขทันที มีรับประกันผลงาน โดยมีระบบ
สารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บริการ และมาตรฐานการให้บริการแก้ไขปัญหาฯ 2 มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรฐานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยมีการวัดผลความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และผลความพึงพอใจเท่ากับ 93.71 
 8.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ  
ของหน่วยงาน ประเด็นสำคัญ 4 ประเด็น ได้แก่ 1. เจ้าหน้าที่ซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาผลประโยชน์ 2. เจ้าหน้าที่
อัธยาศัยสุภาพเอาใจใส่ และช่วยอำนวยความสะดวก 3. เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการให้บริการ และ 4. มีการ
ให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง ผลสำรวจ รวม 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ผลสำรวจเท่ากับ 3.984 ครั้งที่ 2 ผลสำรวจ
เท่ากับ 4.021 รวม 2 ครั้ง ผลสำรวจ เท่ากับ 4.002 

ภารกิจด้านการพัฒนาองค์การ 
9.1 การดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพ่ือเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นใน
หน่วยงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 

9.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work Life) เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย         
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานด้วยกิจกรรมดำเนินการบริหารจัดการความปลอดภัย     
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย และจิตใจ หรือสุขภาพอันเนื่องจาก
การทำงาน โดย 1. ข้าราชการและบุคลากรสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลร้อยละ 92.94 ที่ปฏิบัติงานด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติงานด้วยท่าทางที่ถูกต้องเหมาะสม และมีอาการออฟฟิศซินโดรมลดลง พักแล้วไม่
หายลดลง  2. ไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำความสะอาดหรือดูแลสถานที่ 3. รถราชการไม่มีสถิติการเกิด
อุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดจากความผิดของพนักงานขับรถยนต์  

9.3 การเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงานด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ จัดการแข่งขันกีฬา 
“สยป.คัพ” จัดตั้งกลุ่มไลน์ “BMI สยป.” และการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ  โดยผลการวัด
ดัชนีมวลกายของบุคลากรจำนวน 274 คน มีค่า BMI อยู่ในระดับผอม 3 คนเกณฑ์ปกติ จำนวน 107 คน อ้วน
ระดับ 1 จำนวน 70 คน อ้วนระดับ 2 จำนวน 68 คน และอ้วนระดับ 3 จำนวน 26 คน ค่าเฉลี่ย 5 ระดับ 
เท่ากับ 4.02 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
           สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลไดว้ิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร โดยใช้กระบวนการตามหลัก
วิชาการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ท่ีเกิดความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ นำมาใช้เป็นกรอบในการ
สอบถามความคิดเห็นจากบุคลากรในองค์กร แบ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
  

SWOT  ด้านแผน  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จุดแข็ง  
(Strenghts)  

การกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา
องค์การ (Strategy)  
 S1. มีการกำหนดทิศทาง และเป้าหมายการ
พัฒนา รวมทั้งกลยุทธ์การดำเนินงานโดย
กำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือ
พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  
 S2. บทบาทการวิเคราะห์โครงการทำให้
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสามารถ
ผลักดันให้หน่วยงานกำหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมเพ่ือสนับสนุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรุงเทพมหานครให้
บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 S3. บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง 
เป้าหมายและจัดทำแผนขององค์กร 

การกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา
องค์การ (Strategy)  
S4. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ชัดเจนเป็นทิศทาง
ให้ สยป.ขับเคลื่อนไปสู่เป็นองค์กรชี้นำและ
ผลักดันนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติมี
แผนงานเป้าหมายและทิศทางการทำงานที่
ชัดเจนทั้งในระดับภาพรวมและเฉพาะด้าน 
สอดคล้องกับภาวะสังคมในปัจจุบัน และ
อนาคต  

ภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับสูง (Style)  
 S5. ผู้บริหารมีความชัดเจนในการกำหนด
ทิศทางองค์กร รับฟังความคิดเห็น แต่ปัญหา
จากการเปลี่ยนผู้บริหารบ่อย ทำให้นโยบาย
ขาดความต่อเนื่อง 

ภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับสูง (Style)  
 S6. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น สร้าง
แรงจูงใจในการพัฒนาองค์กร มีวิสัยทัศน์ 

 
โครงสร้าง (Structure)  
S7. โครงสร้างและสายการบังคับบญัชาชัดเจน 
บุคลากร (Staff) 
S8. บุคลากรเพียงพอ และมีความรู้ความสามารถ  
S9. มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของบุคลากร
ให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม  

จุดอ่อน  
(Weaknesses) 

โครงสร้าง (Structure)  
W1. การกำหนดภารกิจและอำนาจหน้าที่ของแต่ละ
ส่วนราชการมีความหลากหลายส่งผลต่อการบูรณาการ
การทำงาน และการปรับตัวเพื่อรองรับภารกิจใหม่  ๆทำ
ให้เกิดปัญหาในเชิงโครงสร้าง 
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SWOT  ด้านแผน  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จุดอ่อน  

(Weaknesses) 
ระบบในการดำเนินงาน (System)  
W2. ขาดข้อมูลเชิงลึก และการพัฒนาฐานข้อมูล 
ระบบติดตามประเมินผล  
W3. ขาดการประสานงานภายใน 
W4. ขาดมาตรฐานในการทำงาน 
W5. ขาดการทำงานร่วมกนัอย่างบูรณาการ
ระหว่างผู้รับผิดชอบภารกิจต่างๆ 

ระบบในการดำเนินงาน (System)  
W6. การประสานงานภายในล่าช้า ไม่ชัดเจน 
W7. การสั่งงานไมช่ัดเจน การมอบหมายงาน
ซ้ำซ้อน 
W8. เทคโนโลยีขาดความทันสมัยในการใชง้าน 

บุคลากร (Staff)  
W9. บุคลากรมีความรู้และทักษะ แต่ยังขาด
ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน และขาด
ความต่อเนื่องในการทำงาน กรณี ย้าย ลาออก 
W10. บุคลากรไม่เพียงพอ 

 

ความเชี่ยวชาญหรือความชำนาญเฉพาะด้าน
ขององค์กร (Skill)  
W11 ยังไม่สามารถนำความรูเ้ชงิทฤษฎีมา
ประยุกต์ใช้ในทางปฏบิัติ  
W12 ขาดความเชี่ยวชาญของภารกิจด้านแผน 
W13 การทำงานมุ่งดำเนนิงานตามนโยบาย
มากกว่าทำงานแบบริเริ่มสร้างสรรค์ 
W14 ขาดองค์ความรู้ใหม่ๆ 

ความเชี่ยวชาญหรือความชำนาญเฉพาะด้าน
ขององค์กร (Skill)  
W15 ขาดการนำงานวิจัยหรือต่อยอดงานวิจัย
มาใชพ้ัฒนาองค์กร 
W16 การสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกไม่มี
ประสิทธิภาพ 

วัฒนธรรมในการทำงานขององค์กร (Shared 
Value) 
W17 มีความผูกพันและรักหน่วยงาน พร้อมใน
การทำงานทีไ่ด้รับมอบหมาย แต่ยังขาดการ
สื่อสารและทำความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

วัฒนธรรมในการทำงานขององค์กร (Shared 
Value)  
W18 ยังไม่มีการกำหนดค่านยิมร่วมกัน 
W19 ขาดความเสียสละ ขาดวนิัย 

โอกาส 
(Opportunies)  

การเมือง (Political)  
O1 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดทำแผน
และงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์โดยมียุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนา 

การเมือง (Political)  
O2 นโยบายรัฐบาลและ กทม.ส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือ แผน กทม. แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศมีทิศทางชัดเจน 

สังคมและวัฒนธรรม (Social and 
Culture)  
O3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ติดตามการทำงานของภาครัฐมากข้ึน 

สังคมและวัฒนธรรม (Social and 
Culture)  
O4 มีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างกันรวมทั้งความสามารถในการเข้าถึง
ไอทีของประชาชนมากข้ึน 
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SWOT  ด้านแผน  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โอกาส 

(Opportunies) 
เทคโนโลยี (Technology)  
O5 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทำให้นำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและ
ติดตามประเมินผล 
O6 ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศของประชาชนส่งผลต่อความ
ต้องการใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
มากขึ้น 

เทคโนโลยี (Technology)  
O7 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ      
ทำให้ใช้งานง่ายและลดความสิ้นเปลือง
ทรัพยากร ประหยัดงบประมาณ 
O8 เทคโนโลยีราคาถูกทำให้ประชาชน
เข้าถึงและเอ้ือต่อการให้บริการภาครัฐสู่
ประชาชน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ภัยคุกคาม 
(Threats) 

เศรษฐกิจ (Economic)  
T1 สภาพเศรษฐกิจมีผลต่องบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ที่ทำให้ไม่สามารถผลักดัน
และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา กทม.
ไปสู่เป้าหมายได้ 

เศรษฐกิจ (Economic)  
T2 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดหา
ซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ที่ทันสมัยมาใช้ในการ
ปรับปรุง และพัฒนาภารกิจ 

สิ่งแวดล้อม (Environment)  
T3 ปัญหาการจราจรและส่วนราชการที่อยู่ 
กทม.2 ทำให้ไม่สะดวกในการประสานงาน 
T4 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อการทำงานทำ
ให้ต้องปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
และทันสมัย 

สิ่งแวดล้อม (Environment)  
T5 สิ่งแวดล้อมที่เกิดมลภาวะ ส่งผลกระทบ
ต่อบทบาทของหน่วยงานและสภาพการ
ทำงานของบุคลากร 

กฎหมาย (Law)  
T6 กฎหมายระเบียบ เป็นข้อจำกัดต่อการ
ผลักดันยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
T7 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะผลักดันให้
เกิดการแก้ปัญหาของ กทม. มีอย่างจำกัด 
ล่าช้า 

กฎหมาย (Law) 
T8 กฎหมาย ระเบียบไม่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน 
T9 กทม.ไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการบริหาร
จัดการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาเมือง  

 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนำไปสู่การพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง โดยกำหนดโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1. การดำเนินงานเชิงรุกโดยใช้จุดแข็ง (Strenghts) หาประโยชน์จากโอกาส (Opportunies) 
       1.1 ตามพันธกิจบริหารจัดการแผนกรุงเทพมหานครเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 
                   - S1. มีการกำหนดทิศทาง และเป้าหมายการพัฒนา รวมทั้งกลยุทธ์การดำเนินงานโดยกำหนด
เกณฑ์ตัวชี้วัดที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ S2. บทบาทการวิเคราะห์โครงการทำให้สำนัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลสามารถผลักดันให้หน่วยงานกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ให้เหมาะสมเพ่ือ
สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรุงเทพมหานครให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ S4. มีการกำหนด
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วิสัยทัศน์ชัดเจนเพ่ือให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นองค์กรชาญฉลาด (Smart Department) ภายในปี 
2565 เพ่ือรองรับมหานครอัจฉริยะตลอดจนมีเป้าหมายและทิศทางการทำงานที่ชัดเจนทั้งระดับภาพรวมและ
เฉพาะด้านสอดคล้องกับภาวะสังคมในปัจจุบันและอนาคต O3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตาม
การทำงานของภาครัฐมากขึ้น จึงได้จัดทำโครงการ/กิจกรรม รวม 8 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 1. โครงการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต 2. โครงการสนับสนุน
การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต 3. กิจกรรมการเชื่อมโยงแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของสำนักงานเขตกับแผนพัฒนาชุมชน 4. กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
หน่วยงานและจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาชุมชน 5 . กิจกรรมจัดทำผลการดำเนินงานของ
กรุงเทพมหานครและเผยแพร่ต่อประชาชน 6. กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ
กรุงเทพมหานครในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 7. กิจกรรมการพัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 8. กิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร 
  - S1. มีการกำหนดทิศทาง และเป้าหมายการพัฒนา รวมทั้งกลยุทธ์การดำเนินงานโดยกำหนด
เกณฑ์ตัวชี้วัดที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ S2. บทบาทการวิเคราะห์โครงการทำให้สำนัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลสามารถผลักดันให้หน่วยงานกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ให้เหมาะสมเพ่ือ
สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรุงเทพมหานครให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ S4. มีการกำหนด
วิสัยทัศน์ชัดเจนเป็นทิศทางให้ สยป.เป็นองค์กรชี้นำและผลักดันนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติมีแผนงาน
เป้าหมายและทิศทางการทำงานที่ชัดเจนทั้งในระดับภาพรวมและเฉพาะด้าน สอดคล้องกับภาวะสังคมในปัจจุบัน 
และอนาคต O๑ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์โดยมียุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนา จึงได้จัดทำกิจกรรมบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มเขตพ.ศ. 2563 – 2565 

   1.2 ตามพันธกิจการเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร 
                  - S4 มีการกำหนดวิสัยทัศน์ชัดเจนเป็นทิศทางให้ สยป.เป็นองค์กรชี้นำและผลักดันนโยบายและ
แผนไปสู่การปฏิบัติมีแผนงานเป้าหมายและทิศทางการทำงานที่ ชัดเจนทั้งในระดับภาพรวมและเฉพาะด้าน 
สอดคล้องกับภาวะสังคมในปัจจุบัน และอนาคต O2 นโยบายรัฐบาลและกทม.ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือแผน
กทม. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศมีทิศทางชัดเจน O4 มีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันรวมทั้ง
ความสามารถในการเข้าถึงไอทีของประชาชนมากขึ้น จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสารสนเทศ
ระดับสูง (CIO) และกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนามหานครอัจฉริยะด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล  

2. การดำเนินงานเชิงป้องกันโดยใช้จุดแข็ง (Strenghts) หลบภัยคุกคาม (Threats) 
              2.1 ตามพันธกิจขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
                   - S๑ มีการกำหนดทิศทาง และเป้าหมายการพัฒนา รวมทั้งกลยุทธ์การดำเนินงานโดยกำหนด
เกณฑ์ตัวชี้วัดที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ T7 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะผลักดันให้เกิด
การแก้ปัญหาของกทม. มีอย่างจำกัด ล่าช้า T9 กทม.ไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการส่งผลต่อการบรรลุ
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เป้าหมายการพัฒนาเมือง จึงได้จัดทำกิจกรรมการติดตามและประเมินเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะของ กทม. 

3. การดำเนินงานเชิงปรับปรุงจุดอ่อน (Weaknesses) โดยใช้ประโยชน์จากโอกาส (Opportunies) 
    3.1 ตามพันธกิจบริหารจัดการแผนกรุงเทพมหานครเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 

                     - W2 ขาดข้อมูลเชิงลึก และการพัฒนาฐานข้อมูลระบบติดตามประเมินผล  O5 ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้นำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและติดตามประเมินผล  จึงได้จัดทำกิจกรรม
จัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดระดับเมืองให้เป็นระบบ 

- W2 ขาดข้อมูลเชิงลึก และการพัฒนาฐานข้อมูล ระบบติดตามประเมินผล  W5. ขาดการ
ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการระหว่างผู้รับผิดชอบภารกิจต่างๆ W12 ขาดความเชี่ยวชาญของภารกิจด้านแผน 
W14 ขาดองค์ความรู้ใหม่ๆ W16 การสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกไม่มีประสิทธิภาพ O๑ รัฐบาลให้ความสำคัญ
กับการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์โดยมียุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนา 
จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการบูรณาการยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร 
              3.2 ตามพันธกิจการเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร 
                    - W2 ขาดข้อมูลเชิงลึก และการพัฒนาฐานข้อมูล ระบบติดตามประเมินผล W4 ขาดมาตรฐานใน
การทำงานW8 เทคโนโลยีขาดความทันสมัยในการใช้งาน O6.ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ประชาชนส่งผลต่อความต้องการใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น  O7 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทำให้ใช้งานง่ายและลดความสิ้นเปลืองทรัพยากร ประหยัดงบประมาณ จึงได้จัดทำ 1.โครงการศึกษา  
และวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของ
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 2. โครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล 3. โครงการ
จัดทำระบบศูนย์สอบและค่าข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลแก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร (Digital 
Skill) 4 . โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ  5. โครงการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของ
กรุงเทพมหานคร 6. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลาง และพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศเพื่อการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร 7. โครงการปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายสื่อสารหลักของ
กรุงเทพมหานคร 8.โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนักงานเขต 9. โครงการเพิ่มสมรรถนะการ
บริหารจัดการศูนย์ข้อมูล 10.โครงการระบบควบคุมและตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงระบบสารสนเทศของ
กรุงเทพมหานคร 11.โครงการปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ 12.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบ web portal กรุงเทพมหานคร 

4. การดำเนินงานเชิงบรรเทาจุดอ่อน (Weaknesses) และเลี่ยงภาวะภัยคุกคาม (Threats) 
    4.1 พัฒนาองค์กรและทรัพยากรทางการบริหารและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ

การทำงานขององค์กร 
                     - W3 ขาดการประสานงานภายใน W17 มีความผูกพันและรักหน่วยงานพร้อมในการทำงานที่ได้รับ
มอบหมายแต่ยังขาดการสื่อสารและทำความเข้าใจในการปฏิบัติงาน W18 ยังไม่มีการกำหนดค่านิยมร่วมกัน T4 ปัจจัย
สิ่งแวดล้อมส่งผลต่อการทำงานทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและทันสมัย จึงได้จัดทำโครงการ
เสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร 
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วิสัยทัศน์ 
 SED : Smart Department in 2022 for Bangkok Smart City 

สำนักยุทธศาสตรแ์ละประเมินผล เป็นองค์กรชาญฉลาด ภายในปี 2565 เพื่อรองรับมหานครอัจฉริยะ 

พันธกิจ 
1. บริหารจัดการแผนกรุงเทพมหานครเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 

2. เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร 

3. ขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. พัฒนาองค์กรและทรัพยากรทางการบริหาร และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ 

     การทำงานขององค์กร 

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

 ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย  
  มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล 

เป้าหมายที่ 5.2.1 ประชาชนกรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการ
ทำงานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบ งบประมาณแบบมีส่วนร่วม  

เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชน
กรุงเทพมหานคร” 

เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.2 เพ่ิมบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง 
และการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม 
  มิติที่ 5.3 กระจายอำนาจสู่ประชาชน   
  เป้าหมายที่ 5.3.1 ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่จำเป็นและให้อำนาจในการ
กำหนดนโยบายตัดสินในในการจัดบริการสาธารณะระดับพ้ืนที่  
           เป้าประสงค์ท่ี 5.3.1.2 เพ่ิมอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการทำกิจการสาธารณะ 

 ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร  
  มิติที ่7.2 การบริหารแผนและประเมินผล  
           เป้าหมายที่ 7.2.1 กรุงเทพมหานครมีระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  
  เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.1 พัฒนาระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  
  เป้าประสงค์ท่ี 7.2.1.2 หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  

 



21 
 

  มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  เป้าหมาย 7.3.1 บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน 
  เป้าประสงค์ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ
ที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เป้าหมาย ที่ 7.5.1 กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส  
  เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.1 บริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการ
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการให้บริการประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ/หรือ ภาคเอกชน 
  เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น 
  เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.3 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                
มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการบริการประชาชน และการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร 

เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.4 มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          
อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้อง          
กับมาตรฐานที่กำหนด 

ผลการดำเนินงานหลัก (ตัวช้ีวัดตามภารกิจงานยุทธศาสตร์) 
1. กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตมีรายงานผลการศึกษาบริบทเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่”  
    (1 เล่มรายงาน/1 กลุ่มเขต) (ตัวชี้วัดเดิม “ร้อยละของสำนักงานเขตมีการจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะ 
    แนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือกำหนดนโยบายการพัฒนาเขต” (ร้อยละ 80) *ตัวชี้วัดเจรจา 
2. ร้อยละของสำนักงานเขตท่ีนำโครงการตามแผนพัฒนาชุมชนที่จัดทำโดยชุมชนบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
    ประจำปีของสำนักงานเขต” (ร้อยละ 80) (ตัวชี้วัดเดิม “ร้อยละของชุมชนในพ้ืนที่ 
    กรุงเทพมหานครมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน (ร้อยละ 75) *ตัวชี้วัดเจรจา 
3. ร้อยละของผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน    
    (ร้อยละ 1) 
4. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 
     ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) (ร้อยละ 100) 
5. ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลสำรวจความพึงพอใจได้รับการนำเสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
    และหน่วยงาน (รายงานผลการวิเคราะห์ที่นำเสนอผู้บริหาร 1 ฉบับ)  
6. ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองให้เป็นระบบ (ร้อยละ 75) *ตัวชี้วัดเจรจา 
7. หน่วยงานมีแผนปฏิบัติราชการประจำปี ที่เป็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและมีผลสัมฤทธิ์ต่อการขับเคลื่อน 
     ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร (16 หน่วยงาน) *ตัวชี้วัดเจรจา 
8. มีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเมือง (1 เครือข่าย) 
9. มีการประกาศค่านิยมร่วมขององค์กร (1 ฉบับ) 
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10. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       สำหรับกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 100) 
11. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 80) 
12. จำนวนระบบสารสนเทศกลางเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร (2 ระบบงาน) 
13. ร้อยละของจำนวนหน่วยงานสังกัด กทม.ที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายหลัก เครือข่ายภายในและเครือข่ายไร้สาย (ร้อยละ 80) 
14. ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 80) 
15. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 80) 
16. ร้อยละความสำเร็จในการปรบัปรุงพัฒนาแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐาน (ร้อยละ 80) 
17. ร้อยละของงบประมาณโครงการที่มีการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลลดลง (ร้อยละ 20) *ตัวชี้วัดเจรจา 
18. จำนวนรายงานผลการศกึษาเบื้องต้นแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมายสู่มหานครอัจฉรยิะ (1 ฉบับ) 
       (ตัวชี้วัดเดิม ร้อยละความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือ ในการพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมายสู่ความเป็นมหานคร 
          อัจฉรยิะ (ร้อยละ 100)  
       
 

--------------------------------------- 
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 วิสัยทัศน์    SED : Smart Department in 2022 for Bangkok Smart City 
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นองค์กรชาญฉลาดภายในปี 2565 เพ่ือรองรับมหานครอัจฉริยะ 

 

 

แผนที่ยุทธศาสตร์ 

Map 
บริหารจัดการแผนกรุงเทพมหานคร 

เชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 
เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและพัฒนา 

เทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร 

ขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมาย 
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

พัฒนาองค์กรและทรัพยากรทางการบรหิาร และองค์ความรู้ 
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร 

 

 
 

พันธกิจ 

ด้านที่ 5  มหานครประชาธิปไตย 
 

ด้านที่ 7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
 

5.2 เมืองธรรมาภิบาล 

 

5.3 กระจายอำนาจสู่ประชาชน 

 

7.2 การบริหารแผนและการประเมินผล 

 

7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ 

มิต ิ

5.2.1 ประชาชนกรุงเทพฯ 
มีส่วนร่วมในการเสนอ
นโยบายและตรวจสอบการ
ทำงานของกรุงเทพมหานคร 
โดยการใช้ระบบงบประมาณ
แบบมีส่วนร่วม 

5.3.1 ลดบทบาทส่วนกลางลง
เหลือภารกิจหลกัเท่าที่จำเป็น
และให้อำนาจในการกำหนด
นโยบายและตัดสินใจในการ
จัดบริการ สาธารณะในระดับ
พื้นที่สาธารณะในระดับพื้นที่ 

7.2.1 กรุงเทพมหานครมีระบบติดตาม
และรายงานความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนากรงุเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปี 

7.3.1 บุคลากร
กรุงเทพมหานครเป็น
ผู้ปฏิบัติงานแบบมือ 
อาชีพมีคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นที่
เชือ่มั่นของประชาชน 

7.5.1 กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้องและโปร่งใส  โดยประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ี
ทันสมัย (SMART SERVICE) เพือ่สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 
Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง(กรงุเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (SMART CITY) 

5.2.1.1
รับฟัง
ความ
คิดเห็น
ของ
ประชาชน
ผ่าน “สภา
ประชาชน
กรุงเทพ 
มหานคร” 
 

5.2.1.2
เพิ่มบทบาท
ของ
พลเมือง
กรุงเทพฯ 
ในการ
ขับเคลื่อน
การพัฒนา
เมืองและ
การใช้
ระบบ
งบประมาณ
แบบมีส่วน
ร่วม 

5.3.1.2 เพิ่มอำนาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานครใน
การทำกจิการสาธารณะ 

7.2.1.1 พัฒนา 
ระบบติดตามตาม 
และรายงาน
ความก้าวหน้าตาม
แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ปี และ
ผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร สมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร    
ให้ความสำคัญและนำ
แผนพัฒนา 
กรุงเทพมหานคร      
ระยะ ๒๐ ปีมาใช้การ
ขับเคลื่อน และพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 
 

7.2.1.2
หน่วยงาน   
มีแผน
ยุทธศาสตร์
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
กรุงเทพมหา-
นคร ระยะ 
20 ปีใช้การ
ขับเคลื่อน 
และพัฒนา
กรุงเทพ 
มหานคร 
 

7.3.1.1 การพัฒนา
บุคลากรให้มีทักษะ 
ความรู้ความ สามารถมี
ความเป็นมืออาชพีที่
เหมาะสมกับ                    
การบริหารมหานครและ
เป็นผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

 

เป้าหมาย 

 

 

เป้า 
ประสงค์ 

7.๕.1.2   มี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อ
สนับสนุนการ
ปฏบัิติงานของ                
ทุกหน่วยงาน
ภายใน
กรุงเทพมหานคร 
และสนับสนุน
การบริหารงาน
และตัดสินใจ          
สำหรับผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร
เพิ่มขึ้น 

7.5.1.3  
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ    
และการสื่อสาร
มีประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับ                                                
การบริการ
ประชาชนและ
การปฏิบัติงาน
ของ
กรุงเทพมหานคร 

7.5.1.4    
มีการบริหาร
จัดการด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
อย่างมี
ประสิทธิภาพ                             
และมกีาร
พัฒนาให้มี
สมรรถนะ
ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร                    
ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐาน
ที่กำหนด 
 

7.5.1.5  
มีปัจจัยสำคัญ
ที่เอื้อต่อการ
พัฒนาพื้นที่
กรุงเทพมหา 
นครสู่ความ
เป็นมหานคร
อัจฉริยะ 
ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐาน
ที่กำหนด 
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม 
ส่วนที่ ๑ การบริการสาธารณะ  
ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย 

มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล  

เป้าหมายที่ 5.2.1 ประชาชนกรุงเทพฯ มีส่วนรว่มในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำงานของ 
                       กรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (สพส. สยป. สวท. สงม.  
                       สลส.กทม. และ สนข.) 

เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร” 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  

ลำดับ
ที ่

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 

1 ร้อยละของสำนักงานเขตมี
การจัดเวทีให้ภาคประชาชน
เสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาพืน้ที่เพ่ือ กำหนด
นโยบายการพัฒนาเขต 

- - ร้อยละ 100 สยป. สวท. 
สลส.กทม. 

2 ร้อยละของชุมชนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครมกีารจัดทำ 
แผนพัฒนาชุมชน (ชุมชน
หมายถึงชุมชนตามระเบียบ 
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วย
ชุมชน และคณะกรรมการ
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕) 

- ร้อยละ 50 ร้อยละ ๑๐๐ สพส. สยป. 
สนข. 

3 ร้อยละของสำนักงานเขต         
ที่นำโครงการตามแผนพัฒนา
ชุมชนที่จัดทำโดยชุมชน
บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของ
สำนักงานเขต  

- - ร้อยละ ๑๐๐ สพส. สยป. 
สนข. 

 

 
 
 
 



25 
 

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสนอนโยบายและร่วมตรวจสอบการดำเนินงาน 
                  ของกรุงเทพมหานคร 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ลำดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
1. กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตมีรายงานผล

การศึกษาบริบท 
เพื่อการพัฒนาเชิงพืน้ที่ 

 
- 

 

- 
6 ฉบับ 

 

 
 
 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือกำหนดนโยบายการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ของสำนักงานเขต  

164,800 
(งบเดิม

4,529,800) 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
กยบ.  

ผู้สนับสนุน กยม. 
กยล. กยภ.กยค. 

 

มาตรการที่ 3 ส่งเสริมความเข้าใจของภาคประชาชนต่อการเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาเมือง 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2561 2562 2563 

1. ร้อยละของสำนักงานเขตที่นำโครงการตาม
แผนพัฒนาชุมชนที่จัดทำโดยชุมชนบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต  

- - ร้อยละ 80 

 
โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 

โครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชน
ในแตล่ะสำนักงานเขต 

3,304,300 ผู้รับผิดชอบหลัก 
กยบ.  

ผู้สนับสนุน กยม. 
กยล. กยภ.กยค. 
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มิติที่ 5.3 กระจายอำนาจสู่ประชาชน 

เป้าหมายที่ 5.3.1 ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่จำเป็นและให้อำนาจในการกำหนดนโยบาย 
                       และตัดสินใจในการจัดบริการ สาธารณะในระดับพื้นที ่(สกก. สยป. สพส. สนย. สวพ. สจส. สสล. 
                           สวท. สนน. สนอ. สนค. สปท.และ สนข.) 

เป้าประสงค์ที่ 5.3.1.2  เพิ่มอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการทำกิจการสาธารณะ 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ลำดับ
ที ่

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 

1 ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับ
การถ่ายโอนตามกฎหมาย
กระจายอำนาจฯ 

- ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 สยป. สพส. สนย. 
สวพ. สจส. สสล. 
สวท. สนน. สนอ. 

สนค. สปท.        
และ สนข. 

  

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอำนาจฯ 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ลำดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
1. รอ้ยละของผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัด

มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ
กรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น    

- - เพ่ิมข้ึนจากปี 
พ.ศ.2562  
ร้อยละ 1 

 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับ        
การถ่ายโอนตามแผนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

120,800 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กยค. 

 
 

กิจกรรมยทุธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
กิจกรรมการติดตามและประเมินเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะของ กทม 

งบประมาณประจำ กยค. 

 

*ไม่ได้รับงบประมาณเนื่องจากไม่ได้เข้ารับการพิจารณาคณะกรรมการ ก.ข.ก. 
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ส่วนที่ ๒ การบริหารจัดการ  

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 
เป้าหมาย 7.2.1 กรุงเทพมหานครมีระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตาม 
   แผนพัฒนา กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (สยป.) 
เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.1   พัฒนาระบบติดตามตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  
                             ระยะ 20 ปี และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้ 
                             ความสำคัญและนำแผนพัฒนา กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปีมาใช้การขับเคลื่อน  

และพัฒนากรุงเทพมหานคร 
 

ตัวชีวั้ดเป้าประสงค์ 
ลำดับ

ที ่
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 
1 ร้อยละความพึงพอใจของ

ประชาชนที่รับรู้ความก้าวหน้าผล
การดำเนินงานตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปีผ่าน
ช่องทางของกรุงเทพมหานคร  

- - ร้อยละ ๘๐ สยป. 

 

มาตรการสนับสนนุเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 เพ่ิมช่องทางการรับรู้ ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครให้แก่ประชาชน 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

ลำดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) (ผลผลิต) 

- - ร้อยละ 100 

 

กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ          

(บาท) 
ส่วนราชการ 

1. กิจกรรมการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 

งบประมาณประจำ กยล.  
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มาตรการที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ลำดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
1 ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลสำรวจ

ความพึงพอใจได้รับการนำเสนอตอ่ผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครและหน่วยงาน 

- - รายงานผล      
การวิเคราะห์      

ที่นำเสนอผู้บริหาร 
1 ฉบับ 

 

 
  

กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

1. กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ
กรุงเทพมหานครในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
กรุงเทพมหานคร (ชะลอการดำเนินงาน) 

งบประมาณประจำ กยบ. 

  
 

เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.2  หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ลำดับ

ที ่
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2561    2562 2563 

1 ร้อยละของตัวชี้วัดระดับเมือง
ที่ได้รับการจัดเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 

- ร้อยละ 100 
(สร้างฐานข้อมูล) 

ร้อยละ 100 สยป. 

2 ร้อยละความสำเร็จของการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระดับพ้ืนที่ 

- - ร้อยละ 100 สยป. 

   

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 นำข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองมาจัดเป็นระบบ 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ลำดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
1 ร้อยละความสำเร็จของการ

จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง
ให้เป็นระบบ 

- 100 
(สร้างฐานข้อมูล) 

ร้อยละ 75 
(193 ตัวชี้วัดจาก
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  

ตามแผนปฏิบัติราชการ 
กทม. ประจำปี 2563 
จำนวน 257 ตัวชี้วัด) 
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กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

1. กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองให้เป็นระบบ งบประมาณประจำ กยบ.  
ผู้สนับสนุน กยม. 

กยล. กยภ.กยค. กสศ. 
 
 

ลำดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
2 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

ที่เป็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและมี
ผลสัมฤทธิ์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กรุงเทพมหานคร (ตัวชี้วัดเจรจา) 

- 16 หน่วยงาน 
(ระดับสำนัก) 

16 หน่วยงาน 
(ระดับสำนัก) 

*วัดผลสัมฤทธิ์ของการ
ดำเนินงานตามแผน 

 

กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. กิจกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี      
ของหน่วยงาน 

งบประมาณประจำ กยบ. กยม. กยล. 
กยภ.กยค. 

 
 

มาตรการของหน่วยงานที่ 3 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเมือง 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ลำดับที่                    ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
1 มีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา

เมือง 
- - 1 เครือข่าย 

  
 
 

 

โครงการยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ          

(บาท) 
ส่วนราชการ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการบูรณาการยุทธศาสตร์          
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร 

395,200 กยภ. 
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มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

เป้าหมาย 7.3.1 บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่อมั่น 
                      ของประชาชน (สพข. สกต.กทม. สกก. สยป. และทุกหน่วยงานที่มีการจัดอบรม) 
เป้าประสงค์ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับ 
                           การบรหิารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ลำดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 
1 ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร

ตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ ความเป็น
มืออาชีพ  

ร้อยละ 30 
(ไม่ได้ดำเนินการ)  

ร้อยละ 40 
 

ร้อยละ 30 สพข. สกต.กทม. 
สกก. สยป. และ
ทุกหน่วยงานที่มี

การจัดอบรม 
 

 
มาตรการสนับสนนุเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 2 พัฒนาคณุภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ลำดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
1 มีการประกาศค่านิยมร่วมขององค์กร - - ๑ ฉบับ 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ          

(บาท) 
ส่วนราชการ 

1. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การสำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 

721,800 สก.สยป. 
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มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าหมายที่ 7.5.1 กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส  
                       โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย (SMART SERVICE)  
                       เพ่ือสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง 
                       (กรุงเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีคุณภาพและมี ประสิทธิภาพ 
                       (SMART CITY) (สยป. สนค. สลน.กทม. สวท. สนอ. สนพ. สพส. สกต. สปช.กทม. และ สตน.) 
 

เป้าประสงค์ที่ 7.๕.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
                   ทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจ 
                   สำหรับผู้บรหิารกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ลำดับ

ที ่
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 

1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการ และมีฐานข้อมูล
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหารระดับ
หน่วยงานและระดับ
กรุงเทพมหานคร 

มีรายงาน      
การสำรวจ 

(ไม่ได้ดำเนินการ) 

5 ระบบ 5 ระบบ สยป. และ       
ทุกหน่วยงาน 

 

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 ศึกษาภาพรวมกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานครที่สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ลำดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการศึกษา

และวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกระบวนการ
ทำงานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร 

- รอ้ยละ 90 ร้อยละ 100 

 
 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
โครงการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของ
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 

งบประมาณปี 62 
(11,430,000) 

กสศ. 
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มาตรการที่ 2  พัฒนาระบบสารสนเทศส่วนกลางเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ลำดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

2561 2562 2563 
1 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานในภาพรวมของ
กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

 
 

 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล 28,200,000 

งบปี64 18,800,000       
รวม 47,000,000 

กพพ. 

2. โครงการจัดทำระบบศูนย์สอบการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital 
Skill) (ปรับ) 
**โครงการจัดทำระบบศูนย์สอบและค่าข้อสอบเพ่ือพัฒนาทักษะ
ความรู้ด้านดิจิทัลแก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร (Digital Skill) 
*ปรับจากโครงการจัดทำระบบเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลฯ 

1,735,000 
(งบเดิม 10,735,000) 

กพพ. 

3. โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ  16,040,000 
ปี 64 24,060,000 
รวม 40,100,000 

กพพ. 

4. โครงการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร 36,400,000 
ไม่ได้รับงบประมาณ* 

กคพ. 

5. โครงการพฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร  59,025,000 
ไม่ได้รับงบประมาณ* 

กพพ. 

6. โครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของ
กรุงเทพมหานคร  

9,500,000 
ปี 64-66 85,500,000 

ไม่ได้รับงบประมาณ* 

กพพ. 

7. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้งานระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการเชื่อมโยงภายนอก 

49,500,000 
ไม่ได้รับงบประมาณ* 

กพพ. 

8. โครงการพัฒนาระบบบริการรับปัญหาและรายงานผล              
(IT Helpdesk Management System) 

25,000,000 
ไม่ได้รับงบประมาณ* 

กพพ. 

9. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบรวมกลุ่ม (API 
GATEWAY) 

25,000,000 
ไม่ได้รับงบประมาณ* 

กพพ. 

10. โครงการพัฒนาระบบพิสูจน์ตัวตนสำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

35,000,000 
ไม่ได้รับงบประมาณ* 

กพพ. 
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ลำดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
2.  จำนวนระบบสารสนเทศกลางเพ่ือสนับสนุนการ

บริหารงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 
- - 2 ระบบงาน 

 
โครงการยุทธศาสตร ์ งบประมาณ ส่วนราชการ 

1. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลาง และ
พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร  
(โครงการต่อเนื่อง งบรวม 26.85 ล้านบาท) 

6,100,200 
 

กสศ. 

 
เป้าประสงค์ 7.5.1.3  โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ                             
                              การบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ลำดับ

ที ่
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 

1 โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่มี
คุณภาพและมี
ประสิทธิภาพที่เหมาะสม
กับภารกิจของการ 
บริหารจัดการเมือง  

ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 80 สยป. สนย. สผม. 
และสนศ.  

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ ๒  พัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ 
                    และครอบคลุมทุกส่วนราชการ 
 
ลำดับที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
๑ ร้อยละของจำนวนหน่วยงานสังกัด 

กทม.ที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายหลัก 
เครือข่ายภายในและเครือข่ายไร้สาย 

- - ร้อยละ ๘๐ 
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โครงการยทุธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

๑. โครงการปรับเปลี่ยนแทนระบบเครือข่ายสื่อสารหลักของ
กรงุเทพมหานคร 

75,012,000 กคพ. 

๒. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนักงานเขต 
35,000,000 
ปี 64 52,672,000 
รวม 87,672,000 

กคพ. 

  
มาตรการของหน่วยงานที่ ๓ พัฒนาปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้บริการ 
                                    แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร 
ลำดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
1 ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุง

ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของ
กรุงเทพมหานคร 

- - ร้อยละ 80 

 

โครงการยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

1. โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล 14,211,800 กคพ. 

2. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสำรองของกรุงเทพมหานคร* 54,510,000 
ไม่ได้รับงบประมาณ 

กคพ. 

 
มาตรการของหน่วยงานที่ ๔ มีระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ระบบ 
                                   ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและป้องกันการนำสารสนเทศไปใช้โดยมิชอบ 
ลำดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

ร้อยละ 87.5 ร้อยละ 89 ร้อยละ 80 
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โครงการยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

1. โครงการบูรณาการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย
ภายในกรุงเทพมหานคร 
    1.๑ โครงการระบบควบคุมและตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงระบบ
สารสนเทศของกรุงเทพมหานคร 
    1.๒ โครงการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของ
กรุงเทพมหานคร* 

๕๐,๐00,000 
 

(๑๓,๖๐๐,๐๐๐) 
 

(๓๖,๔๐๐๐,๐๐๐) 
ไม่ได้รับงบประมาณ 

กคพ. 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงของศูนย์
ข้อมูลและเครือข่ายกรุงเทพมหานคร* 

45,370,000 
ไม่ได้รับงบประมาณ 

กคพ. 

๓. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์      
ตามโครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของ
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1  

49,000,000  
ไม่ได้รับงบประมาณ 

กพพ. 

        

 

มาตรการของหน่วยงานที่ 5 พัฒนาปรับปรุง แพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานรองรับความต้องการใช้งานของ 
                                    หนว่ยงานของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ลำดับที่   ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
๑ ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงพัฒนา

แพลตฟอร์มโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- - ร้อยละ ๘๐ 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

๑. โครงการปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 10,741,000 กคพ. 
๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ web portal 
กรุงเทพมหานคร 

8,500,000 กคพ. 

  

มาตรการของหน่วยงานที่ 6 การลดลงของงบประมาณของโครงการที่มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ลำดับที่   ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
๑ ร้อยละของงบประมาณโครงการที่มีการ

ลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลลดลง 
- - ร้อยละ 20 
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โครงการยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงสำหรับ
การบริหารจัดการและการบริหาร ณ ศูนย์ข้อมูลของ
กรุงเทพมหานคร (Data Center) 

งบประมาณปี พ.ศ.
2562 

กคพ. 

2. โครงการจัดหาซอฟแวร์ลิขสิทธิ์สำหรับศูนย์ข้อมูลของ
กรุงเทพมหานคร (โครงการต่อเนื่อง 62-63) 

39,152,100 กคพ. 

 

 
เป้าประสงค์ของหน่วยงานที่ 7.5.1.5 มีปัจจัยสำคัญท่ีเอื้อต่อการพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครสู่ความเป็น 

      มหานครอัจฉริยะ 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 

1 ปัจจัยสำคัญที่เอ้ือต่อการพัฒนา
กรุงเทพมหานครสู่ความเป็นมหา
นครอัจฉริยะ ได้รับการพัฒนา 
หรือส่งเสริมในพ้ืนที่เป้าหมาย 
(ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ 1. ความชดัเจน
ของแผนพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะที่ทำ
ให้เข้าใจถึงภาพรวมเเละวิสัยทัศน์
ของการพัฒนารูปแบบเมือง          
2. กลไกในการขับเคลื่อนและ
โครงสร้างการลงทุนที่เหมาะสม      
3. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจนที่สามารถได้รับการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน 4. มีความพรอ้ม
ของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 5. นำการพัฒนาโดยผูบ้ริหาร
เมือง) 

- - 3 ปัจจัย สยป.  
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มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์  

มาตรการของหน่วยงานที่ 1 สร้างความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
                                  และประชาชน ในการพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมายสู่ความเป็นมหานครอัจฉริยะ  

ตัวช้ีวัดมาตรการ  
ลำดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
1. จำนวนรายงานผลการศึกษา

เบื้องต้นแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่
เป้าหมายสู่มหานครอัจฉิยะ 

- - 1 ฉบับ 

 

กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. กิจกรรมเสรมิสร้างความร่วมมือ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา
มหานครอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

งบประมาณประจำ กสศ. 
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สรุปโครงการและงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

โครงการยุทธศาสตร์ตามลำดับความสำคัญ  

ลำดับที่ 
ชื่อโครงการยุทธศาสตร์ 

(เรียงลำดับหมายเลขมาตรการหลัง
โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานครประจำปี 
พ.ศ. 256๓ 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

อยู่ในแผน ไม่อยู่ในแผน 
1 โครงการสนับสนุนการจัดทำและ

ทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนใน
แต่ละสำนักงานเขต ม 5.2.1.1.3) 

3,304,300 /  กยบ. กยม. กยล. 
กยภ. และกยค. 

2 โครงการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเพือ่กำหนดนโยบาย       
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของสำนักงานเขต  
(ม 5.2.1.1.1) 

164,800 
(งบเดิม

4,529,800) 

/  กยบ. กยม. กยล. 
กยภ. และกยค. 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับ         
การถ่ายโอนตามแผนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ม 5.3.1.2.1) 

120,800 
ไม่ได้รับงบประมาณ 

/  กยค. 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพการบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ
กรุงเทพมหานคร (มน 7.2.1.2.3) 

395,200  / กยภ. 

4 โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาองค์การ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล       
(ม 7.3.1.1.2) 

721,800 
 

/  สก.สยป. 

 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุน
การเชื่อมโยงภายนอก (ม 7.5.1.2.2) 

49,500,000 
ไม่ได้รับงบประมาณ 

/  กพพ. 

5 โครงการพัฒนาระบบยืนยันและ
ตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล     
(ม 7.5.1.2.2) 

28,200,000 
ปี 64 

18,800,000 
รวม 47,000,000 

 / กพพ. 
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ลำดับที่ 
ชื่อโครงการยุทธศาสตร์ 

(เรียงลำดับหมายเลขมาตรการหลัง
โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานครประจำปี 
พ.ศ. 256๓ 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

อยู่ในแผน ไม่อยู่ในแผน 
6 โครงการระบบควบคุมและตรวจสอบสิทธิ์ 

การเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
(มน 7.5.1.3.4) 

13,600,000  / กคพ. 

7 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสาร
ภายในของสำนักงานเขต  (ม 7.5.1.3.2) 

35,000,000 
ปี 64 52,672,000 
รวม 87,672,000 

/  กคพ. 

8 โครงการปรับเปลี่ยนแทนระบบเครือข่าย
สื่อสารหลักของกรุงเทพมหานคร                 
(ม 7.5.1.3.2) 

75,012,000 /  กคพ. 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ความมั่นคงของศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย
กรุงเทพมหานคร (มน 7.5.1.3.4) 

45,370,000 
ไม่ได้รับงบประมาณ 

/  กคพ. 

9 โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหาร
จัดการศูนย์ข้อมูล (มน 7.5.1.3.3) 

14,211,800  / กคพ. 

10 โครงการจัดทำระบบศูนย์สอบการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill) 
(ม 7.5.1.2.2) 
โครงการจัดทำระบบศูนย์สอบและค่าข้อสอบเพื่อพัฒนา
ทักษะความรูด้้านดจิิทัลแก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร 
(Digital Skill) 

1,735,000 
(งบเดิม

10,735,000 
(ปรับโครงการฯ 

ตามมติสภา กทม.)) 

/  กพพ. 

 โครงการพัฒนาระบบพิสูจน์ตัวตน
สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ม 7.5.1.2.2) 

35,000,000 
ไม่ได้รับงบประมาณ 

 / กพพ. 

 โครงการพัฒนาระบบบริการรับปัญหา
และรายงานผล ( iT Helpdesk 
Management System) (ม 7.5.1.2.2) 

25,000,000 
ไม่ได้รับงบประมาณ 

/  กพพ. 

11 โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ       
(ม 7.5.1.2.2) 

16,040,000 
งบปี 64 

24,060,000 
รวม 40,100,000 

/  กพพ. 

 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบ
รวมกลุ่ม (API GATEWAY)   (ม 7.5.1.2.2) 

25,000,000 
ไม่ได้รับงบประมาณ 

 / กพพ. 
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ลำดับที่ 
ชือ่โครงการยุทธศาสตร์ 

(เรียงลำดับหมายเลขมาตรการหลัง
โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานครประจำปี 
พ.ศ. 256๓ 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

อยูใ่นแผน ไม่อยู่ในแผน 
 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและ

โปรแกรมประยุกต์ตามโครงการระบบ
รักษาความปลอดภัย ระบบสารสนเทศ
ของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1  
(มน 7.5.1.3.4) 

49,000,000 
ไม่ได้รับงบประมาณ 

 / กพพ. 

 โครงการระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการของกรุงเทพมหานคร                
(ม 7.5.1.2.2) 

36,400,000 
ไม่ได้รับงบประมาณ 

/  กคพ. 

12 โครงการปรับปรุงระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (มน 7.5.1.3.5) 

10,741,000 /  กคพ. 

13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ web 
portal กรุงเทพมหานคร 
(มน 7.5.1.3.5) 

8,500,000 /  กคพ. 

 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
อย่างปลอดภัย  (ม 7.5.1.2.2) 

45,000,000 
ไม่ได้รับงบประมาณ 

/  กพพ. 

 โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรุงเทพมหานคร               
(ม 7.5.1.2.2) 

17,700,000 
ไม่ได้รับงบประมาณ 

/  กพพ. 

14 โครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงาน
ระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร
(ม 7.5.1.2.2)  

9,500,000 
ปี 64-66 

85,500,000 

/  กพพ. 

 โครงการพฒันาศูนย์ข้อมูลสำรองของ
กรุงเทพมหานคร (มน 7.5.1.3.3) 

54,510,000 
ไม่ได้รับงบประมาณ 

/  กคพ. 

15 โครงการศึกษาและวิเคราะห์ 
สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศสำหรับกระบวนการทำงาน
ตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร 
ระยะที่ 1 (ม 7.5.1.2.1) 

3,190,000 /  กสศ. 
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ลำดับที่ 
ชื่อโครงการยุทธศาสตร์ 

(เรียงลำดับหมายเลขมาตรการหลัง
โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานครประจำปี 
พ.ศ. 256๓ 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

อยูใ่นแผน ไม่อยู่ในแผน 
16 โครงการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูล

ภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบ
ภูมิสารสนเทศเพ่ือการผังเมืองของ
กรุงเทพมหานคร 

6,100,200 
(โครงการต่อเนื่องงบ
รวม 26.85 ลา้น

บาท) 

 / กสศ. 

17 โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลฝึกอบรม 
และระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครด้วยการเรียนรูผ้่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  (ม 7.5.1.2.2) 

11,920,000 
(โครงการต่อเนือ่ง 

ปี 62 17,880,000   
รวม 

29,800,000) 

/  กพพ. 

18 โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขอ
อนุญาตของกรุงเทพมหานคร        
(BMA OSS) (ม 7.5.1.2.2) 

24,971,300 
ใช้งบประมาณจากปี 62 

   ปี 64 
58,266,200 

/  กพพ. 

19 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพ่ือการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(ม 7.5.1.2.2) 

26,160,000 
ใช้งบปี 62 

ปี 64     
34,880,000 

รวม 87,200,000 

/  กพพ. 

20 โครงการจัดหาซอฟแวร์ลิขสิทธิ์สำหรับ
ศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร        
(มน 7.5.1.3.6) 

39,152,100 
(โครงการต่อเนือ่ง ปี 

62-64 รวม 
84,401,900  ) 

 / กคพ. 

รวมโครงการ  20 โครงการ จำนวนเงิน 217,713,200 บาท  
-อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563  จำนวน...13...โครงการ จำนวนเงิน 116,053,900 บาท 
-ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 จำนวน 6 โครงการ จำนวนเงิน 101,659,300 บาท 
โครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณ  
- อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 จำนวน 8 โครงการ จำนวนเงิน 273,600,800 บาท 
- ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 จำนวน 3 โครงการ จำนวนเงิน 109,000,000 บาท 
โครงการที่ใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โครงการ  
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กิจกรรมยุทธศาสตร์ 

ลำดับที่ 
ชือ่กิจกรรมยุทธศาสตร์ 

(เรียงลำดับหมายเลขมาตรการหลัง
โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานครประจำปี 
พ.ศ. 2562 

ส่วนราชการ 
ทีร่ับผิดชอบ 

อยู่ในแผน ไม่อยู่ในแผน 
1 กิจกรรมการติดตามและประเมนิเกณฑ์   

ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ
ของ กทม. (ม 5.3.1.2.1) 

งบประมาณ
ประจำ 

 / กยค. 

2 กิจกรรมจัดทำผลการดำเนินงานของ
กรุงเทพมหานครและ เผยแพร่ตอ่
ประชาชน (ม 7.2.1.1.1) 

งบประมาณ
ประจำ 

/  กยบ. กยม. กยล. 
กยภ.กยค. และ กสศ. 

3 กิจกรรมพัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร (ม 7.2.1.1.1) 

งบประมาณ
ประจำ 

 / กยล. 

4 กิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร 
(ม 7.2.1.1.1) 

งบประมาณ
ประจำ 

 / กยล. 

4 กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจ          
ต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร    
ในการขับเคลื่อนแผนยทุธศาสตร์
กรุงเทพมหานคร (ม 7.2.1.1.2) 

งบประมาณ
ประจำ 

/  กยบ. 

5 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง
ให้เป็นระบบ (ม 7.2.1.2.1) 

งบประมาณ
ประจำ 

/  กยบ. กยม. กยล. 
กยภ.กยค.กสศ. 

6 กิจกรรมการสนับสนนุการจัดทำ
แผนปฏบิัติราชการประจำปีของหน่วยงาน 
(มน 7.2.1.2.๒) 

งบประมาณ
ประจำ 

 / กยบ. กยม. กยล. 
กยภ.กยค. 

7 กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อกำหนดแนว
ทางการพัฒนามหานครอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล  (มน 7.5.1.5.1) 

งบประมาณ
ประจำ 

 / กสศ. 
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บัญชีรายการ/โครงการประจำพื้นฐาน 

ลำดับที่ ด้าน/แผนงาน รายการ/โครงการ งบประมาณ
(บาท) 

๑ ด้านการบริหารทั่วไป    

แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร 
         

1. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี พ.ศ.2565 (กยบ.) 

519,000 

2. โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ สำหรับปรับปรุง
และทดแทนระบบทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจำตัว
ประชาชน จำนวน 10 สำนักงาน
เขต และ 8 โรงพยาบาล (กคพ.) 

49,084,000 

3. โครงการปรับปรุงและทดแทน
เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน
ของกรุงเทพมหานคร (กคพ.) 

48,151,200 

๔. โครงการฝึกอบรมการจัดการ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
(กพพ.)  

485,700 
 

ยกเลิกโครงการ 
5.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ       
เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ 
Cross platform (กบพ.) 

๒๐๙,๕๐๐ 

6. กิจกรรมการจัดทำข้อมูลสถิติ
กรุงเทพมหานคร (กยบ.) 

งบประมาณ
ประจำ 

7. กิจกรรมการจัดประชุมแนวดิ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กยค.) 

งบประมาณ
ประจำ 

8. โครงการเตรียมความพร้อม      
ในการเปิดให้บริการประชาชน
ผ่านศูนย์รับคำขออนุญาต 

4,177,640 

9. กิจกรรมจัดทำผลการ
ดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร
และเผยแพร่ต่อประชาชน  

งบประมาณ
ประจำ 
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ลำดับที่ ด้าน/แผนงาน รายการ/โครงการ งบประมาณ
(บาท) 

10. กิจกรรมการสัมมนา
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ดา้นผู้สูงอายุ
ของกรุงเทพมหานคร 

งบประมาณ
ประจำ 

11. โครงการระบบคอมพิวเตอร์  
เพ่ือสนับสนุนศูนย์อำนวยการจิต
อาสาพระราชทาน 904 วปร. 

2,507,195 

12. โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุม ชั้น 5 (ห้องนพรัตน์) 
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

19,300,000 

2 ด้านการโยธาและระบบจราจร   
    แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร 13. โครงการค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมหลักสูตรระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (กสศ.) 

149,000 

รวม 124,859,160 
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การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 

มิติที่ ๑ ประสิทธิผลตามพันธกิจ 
ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์ 
ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย 
มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร” 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผดิชอบ 
1 ร้อยละของสำนักงานเขตมีการจัดเวทีให้ภาคประชาชน

เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพ่ือ กำหนดนโยบาย
การพัฒนาเขต 

ร้อยละ 100 สยป. สวท. สลส.กทม. 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการเสนอนโยบายและร่วม
ตรวจสอบการดำเนนิงาน 
ของกรุงเทพมหานคร 
(ม. 5.2.1.1.1)  

1. กลุ่มการปฏิบัติงานของ
สำนักงานเขตมีรายงานผล
การศึกษาบริบท 
เพื่อการพัฒนาเชิงพืน้ที่ 
 (ผลผลิต) (กยบ.) 
 
ตัวชี้วัดเจรจา 
 

นิยาม/คำอธิบาย 
 1. กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต 
หมายถึง การแบ่งกลุ่มการปฏิบัติงานของ
สำนักงานเขต ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร        
ที่ 2460/2552    เรื่อง การแบ่งกลุ่มการ
ปฏิบัตงิานของสำนักงานเขต 
 2. รายงานผลการศึกษาบริบทเพื่อการพัฒนา  
เชิงพื้นที่ หมายถึง ผลการศึกษาปัจจัยบรบิท/
ต้นทุนของพืน้ที่กลุ่มการปฏบิัติงานของ
สำนักงานเขต โดยจะต้องมีองคป์ระกอบของ
การดำเนินการ ดงันี ้

1. โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เพือ่กำหนดนโยบายการพฒันาเชิงพื้นที่ของ
สำนักงานเขต (งบประมาณ 164,800บาท)  
(กยบ. กยม. กยล. กยภ. กยค.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

      1) การจัดทำทะเบียน/บัญชปีระชาคมของ
สำนักงานเขต 

2) ข้อมูลบรบิท ที่สะท้อนปัญหาและ
ศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งมาจากการหารือกับ
สถาบนัการศึกษาและหรือภาคราชการที่เปน็
แกนหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม 
3) โครงการ/กิจกรรมสำคัญ (Pilot Project) 
ที่ประชาคมพิจารณาจากข้อมูลบริบทของพื้นที่ 
หรือที่ประชาคมดำเนนิการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพหรือแก้ไขปัญหาของพื้นที่ 
 
ค่าเป้าหมาย 
1 เล่มรายงาน/1 กลุ่มการปฏบิตัิงานของ
สำนักงานเขต 
 
วิธีการคำนวณ 
นับจำนวนเล่มรายงานผลการศึกษาบริบทเพื่อ
การพัฒนาเชิงพื้นที่ 
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ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย 
มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร” 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
2 ร้อยละของชุมชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีการจัดทำ 

แผนพัฒนาชุมชน (ชุมชนหมายถึงชุมชนตามระเบียบ 
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชน และคณะกรรมการชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๕๕) 

ร้อยละ ๑๐๐ สพส. สยป. สนข. 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริมความเข้าใจของภาคประชาชน
ต่อการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา
เมือง (ม. 5.2.1.1.3) 

 

2. ร้อยละของสำนักงานเขตที่นำ
โครงการตามแผนพัฒนาชุมชนที่
จัดทำโดยชุมชนบรรจุไว้ใน
แผนปฏบิัติราชการประจำปีของ
สำนักงานเขต (ผลผลิต) (กยบ.) 
 
 
ตัวชี้วัดเจรจา 
 

นิยาม/คำอธิบาย 
 - ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง 
ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชน
และกรรมการชุมชน พ.ศ.2555 ทั้งนี้ไม่
รวมถึงชุมชนที่อยู่ระหว่างการยกเลิกสถานะ
หรือคณะกรรมการชุมชนมีองคป์ระกอบไม่
ครบตามหลักเกณฑ์จนไมส่ามารถดำเนินการ
ตามบทบาทหน้าทีไ่ด้ 
- แผนพัฒนาชุมชน หมายถึง แผนการ
ดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาในแต่ละ
ชุมชนซึง่เกิดจากคนในชุมชนมาร่วมกันคิด 
ร่วมกันกำหนดแนวทางและกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชน หากพบว่ามีโครงการ/กิจกรรมที่ไม่
สามารถดำเนินการเองได้ ก็สามารถเสนอ
ขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตได้ 

1. โครงการสนับสนนุการจัดทำและทบทวน
แผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงาน
เขต (งบประมาณ 3,304,300 บาท) 
(กยบ. กยม. กยล. กยภ. กยค.) 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  - โครงการตามแผนพัฒนาชุมชนที่จัดทำโดย
ชุมชน หมายถึง โครงการสำคัญของชุมชนทีไ่ด้
จัดทำขึ้นจากคนในชุมชนได้ร่วมกันคิดเพื่อ
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาในแตล่ะชุมชน 
- การบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของสำนักงานเขต หมายถึง โครงการตาม
แผนพัฒนาชุมชนได้รบัการพิจารณาและบรรจุ
ในแผนปฏบิัติราชการประจำปีของสำนักงาน
เขตเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเชงิ
พื้นที ่
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 
 

วิธีคำนวณ 

จำนวนสำนักงานเขตที่นำโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพฒันาชุมชนบรรจุในแผนปฏบิัติ
ราชการประจำปีของสำนักงานเขตใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 X 100) / 
50 สำนักงานเขต 
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ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย 
มิติที่ 5.3 กระจายอำนาจสู่ประชาชน 
เป้าประสงค์ที่ 5.3.1.2  เพิ่มอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการทำกิจการสาธารณะ 

ลำดับที่ ตัวชีวั้ด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รบัการ
ถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอำนาจฯ 

ร้อยละ 100 สยป. สพส. สนย. สวพ. สจส. สสล. สวท. สนน. 
สนอ. สนค. สปท. และ สนข. 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินการ
ตามภารกิจที่ได้รบัการถ่ายโอนตาม
กฎหมายกระจายอำนาจ  
(ม 5.3.1.2.1) 

3. รอ้ยละของผลการดำเนินงาน
ตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะของ
กรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น 
 (ผลผลิต) (กยค.) 

นิยาม/คำอธิบาย 
ผลการดำเนนิงานตามเกณฑ์ชี้วดัมาตรฐาน 
การจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 
หมายถึง ผลการประเมินเกณฑ์ชี้วดัและคา่เปา้หมาย
ขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563  
จำนวน 431 เกณฑ์ชี้วัด 
 

ค่าเป้าหมาย 
  เพิ่มข้ึนจากปี 2562 ร้อยละ 1 
 

วิธีคำนวณ  
    
 
 
หมายเหตุ  
ปี 2563 เกณฑ์ช้ีวัด จำนวน 407  
ผลการประเมินฯ ไดร้้อยละ 93.85 

1. กิจกรรมการติดตามและประเมินผลเกณฑ ์
ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ 
ของกทม. (งบประมาณประจำ) (กยค.) 
 

ร้อยละของผลการประเมินฯ ป ี2563 -ร้อยละของผลการประเมินฯ ปี 2562 x 100 
                     ร้อยละของผลการประเมินฯ ปี 2562 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 
เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.1   พัฒนาระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
                              สมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้ความสำคัญและนำแผนพัฒนา กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปีมาใช้การขับเคลื่อน และพัฒนา 
                              กรุงเทพมหานคร 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่รับรู้ความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปีผ่าน
ช่องทางของกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 80 สยป. 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เพิ่มช่องทางการรับรู้ ความก้าวหน้าผล
การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร
ให้แก่ประชาชน 
(ม 7.2.1.1.1) 

 

4. ร้อยละความสำเร็จของการ
พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สงูอายุ
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2       
(พ.ศ. 2561 – 2564) 
(ผลผลิต) (กยล.) 

นิยาม/คำอธิบาย 
     1. ระบบติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 
2564) หมายถึง ระบบสำหรับการวัดและการ
ติดตามผลการปฏิบตัิงานของแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 
2 (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นรายไตรมาส 
     2. การติดตามและประเมนิผล หมายถึง 
กระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ                  
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อประเมินว่า
สามารถปฏบิัติงานหรือ โครงการให้เป็นไปตาม
พันธกิจ เป้าหมายและ วัตถปุระสงค์ที่ตั้งไว ้

1. กิจกรรมการพัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุ
กรุงเทพมหานคร  (งบประมาณประจำ) 
(กยล.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  หรอืไม่ โดยมีการรายงานผลให้ผู้บริหาร
รับทราบ 
3. ความสำเร็จของการพัฒนาระบบตดิตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 
2561 – 2564) หมายถึง การดำเนินการ
พัฒนาระบบฯ แล้วเสร็จและผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฯ รวมทั้งการรับ
ฟังข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงพัฒนา
ระบบในระยะต่อไป 
 

ค่าเป้าหมาย    ร้อยละ 100 
 

วิธีการคำนวณ 
   คำนวณจากคะแนนความสำเร็จของขั้นตอน
ต่าง ๆ ดังนี ้
1. การดำเนินการพัฒนาระบบฯ แล้วเสร็จ    
คิดเป็นร้อยละความสำเร็จร้อยละ 25 
2. ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ใช้งาน   
ในระบบฯ มากกว่าร้อยละ 85 ขึ้นไป คิดเปน็
ความสำเร็จร้อยละ 60 หากความพึงพอใจ
น้อยกว่าร้อยละ 85  คิดความสำเร็จตาม
สัดส่วนที่เกิดขึ้นจริง 
3. มีการรวบรวมข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุง
พัฒนาระบบในระยะต่อไป คิดเป็นความสำเร็จ
ร้อยละ 15 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 
เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.1   พัฒนาระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
                              สมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้ความสำคัญและนำแผนพัฒนา กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปีมาใช้การขับเคลื่อน และพัฒนา 
                              กรุงเทพมหานคร 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนทีร่ับรู้ความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปีผ่าน
ช่องทางของกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 80 สยป. 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร       
(ม 7.2.1.1.2) 

 

5. ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์
ผลสำรวจความพึงพอใจได้รับการ
นำเสนอต่อผูบ้ริหาร
กรุงเทพมหานครและหน่วยงาน 
(ผลผลิต) (กยบ.) 

นิยาม/คำอธิบาย 
  ข้อเสนอแนะ หมายถึง ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จาก
การวิเคราะห์ผลสำรวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
กรุงเทพมหานคร 
  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกในส่วน     
ที่ดี ที่ชอบ ทีพ่อใจหรือประทับใจ เมื่อได้รับ
การตอบสนองสิง่นัน้ 
  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร หมายถึง     
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
  

1. กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจ          
ต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร        
ในการขับเคลื่อนแผนยทุธศาสตร์
กรุงเทพมหานคร (งบประมาณประจำ)       
(กยบ. กยม. กยล. กยภ. กยค.) 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  ได้รับการนำเสนอต่อผู้บรหิาร
กรุงเทพมหานครและหน่วยงานทราบ 
หมายถึง การนำข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
วิเคราะห์ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
กรุงเทพมหานครสรุปเสนอผูบ้ริหารทราบ    
และแจ้งให้หน่วยงานในสงักัดกรุงเทพมหานคร
ทราบและใช้เขียนแนวทางในการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย  
  1 ฉบับ  

วิธีการคำนวณ 
   คำนวณจากจำนวนรายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงาน
ของกรุงเทพมหานครในการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครที่ถกูนำเสนอ
ผู้บริหารและแจ้งให้หน่วยงานทราบ 

 

 
 
 
 
 
 



55 
 

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

ลำดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 ร้อยละของตัวชี้วัดระดับเมืองที่ได้รับการจัดเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 

ร้อยละ 100 สยป. 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

นำข้อมูลตัวชีว้ัดระดับเมืองมาจดัเป็น
ระบบ (ม 7.2.1.2.1) 

 

6. ร้อยละความสำเร็จของการ
จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดระดบัเมืองให้
เป็นระบบ (ผลผลติ) (กยบ.) 
 
ตัวชี้วัดเจรจา 
 

นิยาม/คำอธิบาย 
  ข้อมูลตัวช้ีวัดระดับเมือง หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับตัวช้ีวัดซึ่งกรุงเทพมหานครใช้ประเมินผลการพัฒนา
กรุงเทพมหานครตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
   ความสำเรจ็ของการจัดเก็บขอ้มูล หมายถึง 
กรุงเทพมหานครมีการจดัเก็บ รวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกบัตัวช้ีวัดระดับเมืองครบทกุตัวช้ีวัด 
   ระบบ หมายถึง ระบบในการรายงาน บันทึก 
วิเคราะห์ ประมวลผลและสบืค้นข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวช้ีวัดระดับเมือง โดยมีการนำระบบ IT มาสนับสนุน
การดำเนินการ 
 

ค่าเป้าหมาย 
  ร้อยละ 75 (193 ตัวช้ีวัดจากตวัช้ีวัด
เป้าประสงค์  ตามแผนปฏิบตัิราชการ กทม. 
ประจำปี 2563 จำนวน 258 ตวัช้ีวัด) 
 

วิธีคำนวณ 
ตัวช้ีวัดระดับเมืองที่มีข้อมูลรองรับ x 100 
           ตัวช้ีวัดทั้งหมด 

1. กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง      
ให้เป็นระบบ (งบประมาณประจำ)             
(กยบ. กยม. กยล. กยภ. กยค.) 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 
เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.2  หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระดับพ้ืนที่ 

ร้อยละ 100 สยป. 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระดับพืน้ที่ (มน 7.2.1.2.2) 

 

7. หน่วยงานมีแผนปฏบิัติราชการ
ประจำปี ที่เปน็ยุทธศาสตรข์อง
หน่วยงานและมผีลสัมฤทธิ์           
ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) (กยบ.) 
 
ตัวชี้วัดเจรจา 
 

นิยาม/คำอธิบาย 
  หน่วยงาน หมายถึง ระดบัสำนัก ที่กองใน
สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นที่
ปรึกษาในการจัดทำแผนปฏบิัตริาชการ  
   ยุทธศาสตร์หน่วยงาน หมายถึง แนวทางการ
ดำเนินการของหน่วยงานในการจัดการแก้ไข
ปัญหา และพฒันางานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 
โดยการกำหนดยุทธศาสตร์มาจากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม การประเมิน
สถานการณ์ของหน่วยงาน 
  ผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กรุงเทพมหานคร หมายถึง ผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 
ของหน่วยงานทีส่ามารถขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาไมน่้อยกว่าร้อยละ 70 ของตัวชี้วัด
ตามที่กำหนดไว้ในแผน 
 

1. กิจกรรมการสนับสนุนการจดัทำแผนปฏิบตัิ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน 
 (งบประมาณประจำ)   (กยบ. กยม. กยล. 
กยภ. กยค.) 
 



57 
 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  ค่าเป้าหมาย 
  16 หน่วยงาน ระดบัสำนัก 
   *วัดผลสัมฤทธิข์องการดำเนินงานตามแผน 
 
วิธีการคำนวณ 
นับจำนวนหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
1. มีแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564             
ที่เป็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
2. มีผลสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี พ.ศ. 2563 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที ่7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 
เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.2  หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระดับพ้ืนที่ 

ร้อยละ 100 สยป. 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาเมือง (มน 7.2.1.2.3) 

8. มีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาเมือง (ผลผลิต) (กยภ.) 

นิยาม/คำอธิบาย 
กลุ่มเปา้หมายที่เข้ารว่มโครงการพัฒนา

ศักยภาพการบูรณาการยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของกรุงเทพมหานคร ร่วมกันสรา้ง
เครือขา่ยความร่วมมือ เพื่อการพฒันาเมืองของ
กรุงเทพมหานคร โดยมีองคป์ระกอบ ดงันี ้
1. สมาชิกเครือขา่ย ประกอบด้วย 

1.1 เข้ารว่มโครงการพัฒนาศักยภาพการ 
บูรณาการยทุธศาสตร์ดา้นโครงสรา้งพื้นฐานของ
กรุงเทพมหานคร 

1.2 ผูป้ฏิบตัิงานอ่ืนๆ ของกรุงเทพมหานคร 
ที่เกี่ยวข้องกบัการพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
ของกรุงเทพมหานคร 
2. กำหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารให้ชดัเจน 
สามารถติดต่อสื่อสารถงึสมาชิกไดอ้ย่างรวดเรว็    
มีประสทิธิภาพ  
 

โครงการพัฒนาศักยภาพการบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพืน้ฐานของ
กรุงเทพมหานคร (งบประมาณ 395,200 
บาท) (กยภ.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  3. มีจัดประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ 
และแนวทางการดำเนินงานของเครือข่าย 
  

ค่าเป้าหมาย 
  1 เครือข่าย  

วิธีคำนวณ 
  วัดจำนวนเครือข่ายที่เกิดขึ้น 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป้าประสงค์ที ่7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มคีวามเป็นมอือาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเปน็ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ 
ความเป็นมืออาชีพ 

ร้อยละ 30 สพข. สกต.กทม. สกก. สยป.  
และทุกหน่วยงานที่มีการจัดอบรม 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร          
(มน 7.3.1.1.2) 

9. มีการประกาศค่านิยมร่วมของ
องค์กร (ผลผลิต) (สก.สยป.) 

นิยาม/คำอธิบาย 
  ค่านิยมร่วม หมายถึง สิ่งทีบุ่คลากรในองค์กร
เชื่อและคิดร่วมกันและให้เกิดคุณค่าในการ
ยึดถือปฏิบัติ จนก่อให้เกิดการสร้างสรรค์เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะแต่ละองค์กร 
 
 
ค่าเป้าหมาย 
 1 ฉบับ 
 
วิธีคำนวณ 
 จำนวนคา่นิยมที่กำหนดขึ้นและประกาศเปน็
ค่านิยมร่วมขององค์กร 
 
 

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ         
สำนักยุทธศาสตร์และประเมนิผล           
(งบประมาณ 721,800บาท) (สก.สยป.) 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 7.๕.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และสนับสนุน 
                              การบริหารงานและตัดสินใจสำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการ 
และมีฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับหน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร 

5 ระบบ สยป. และทุกหน่วยงาน 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ศึกษาภาพรวมกระบวนการทำงานตาม
ภารกิจหลักของกรงุเทพมหานครที่
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 (ม 7.5.1.2.1) 

10. ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์
สถาปัตยกรรมองค์กรด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศสำหรับ
กระบวนการทำงานตามภารกิจ
หลักของกรุงเทพมหานคร 
(ผลผลิต) (กสศ.) 

นิยาม/คำอธิบาย 
    สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture: EA) เป็นแนวความคิดใหม่       
ที่บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
กับพันธกิจขององค์กรอย่างเป็นระบบตั้งแต่
การกำหนดโจทย์การบริการการวิเคราะห์
สถาปัตยกรรมธุรกิจ (Business Architecture) 
เพื่อออกแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้เชื่อมโยงกับการดำเนินงานได้อย่าง
สอดคล้องและมีประสิทธิภาพทั้งในระดับ 
Architecture ไปจนถึง Roadmap ขององค์กร 
เพื่อผลักดันให้องค์กรสามารถดำเนินการตาม
นโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กรที่กำหนดไว้ 
 

โครงการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรม
องค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
กระบวนการทำงานตามภารกจิหลักของ
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 (งบประมาณ
3,190,000 บาท) (กสศ.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  ความสำเร็จของการดำเนินการศึกษาและ
วิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถดำเนินการตาม
ขั้นตอนในการศึกษาวิเคราะหส์ถาปัตยกรรม
องค์กรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศที่กำหนดไว้ใน
แผนไดต้ามแผนฯ 
 
ค่าเป้าหมาย 
  ร้อยละ 100 
 
วิธีคำนวณ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 x 100 
จำนวนขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 7.๕.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และสนับสนุน 
                              การบริหารงานและตัดสินใจสำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการ 
และมีฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับหน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร 

5 ระบบ สยป. และทุกหน่วยงาน 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ส่วนกลางเพื่อสนบัสนนุการปฏบิัติงาน
ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร        
(ม 7.5.1.2.2) 

11. ร้อยละความสำเร็จในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนนุงานในภาพรวมของ
กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) (กพพ.) 

นิยาม/คำอธิบาย 
  การสร้างระบบฐานข้อมูล และการพัฒนาระบบ
สารสนเทศกลาง เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจ 
และสนับสนุนงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 
หมายถึง ความสามารถดำเนินการตามขั้นตอนใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน     
ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร  
 

ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 80 (วัดกระบวนการ) 
 

วิธีการคำนวณ  
พิจารณาจากผลการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแต่
ละขั้นตอน คณู 100 หารด้วยเปา้หมายของการ
ดำเนินการ ถ้าครบขั้นตอน คิดเปน็ร้อยละ 100 

1. โครงการพัฒนาระบบยืนยนัและตรวจสอบ
ตัวบุคคลในระบบดิจทิัล (งบประมาณ
28,200,000 บาท) (กพพ.) 
2. โครงการจัดทำระบบศูนย์สอบการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill) (งบประมาณ 
1,735,000 บาท) (กพพ.) 
3. โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ   
(งบประมาณ 16,040,000 บาท) (กพพ.) 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 7.๕.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และสนับสนุน 
                              การบริหารงานและตดัสินใจสำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการ 
และมีฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับหน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร 

5 ระบบ สยป. และทุกหน่วยงาน 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ส่วนกลางเพื่อสนบัสนนุการปฏบิัติงาน
ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร        
(ม 7.5.1.2.2) 

12. จำนวนระบบสารสนเทศกลาง
เพื่อสนับสนุนการบริหารงานใน
ภาพรวมของกรุงเทพมหานคร     
(กสศ.) 

นิยาม/คำอธิบาย 
  ระบบสารสนเทศกลาง หมายถึง การพัฒนา
ระบบการให้บริการข้อมลูภูมิสารสนเทศกลางและ
พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองของ
กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 2 ปี 
(2561-2562) เพื่อให้มีระบบการให้บริการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและระบบภูมิ
สารสนเทศเพื่อการผังเมือง 
 
ค่าเป้าหมาย  
  2 ระบบงาน 
 
วิธีการคำนวณ  
  จำนวนระบบสารสนเทศกลางที่ได้พัฒนา 
 

โครงการพัฒนาระบบการให้บรกิารข้อมูลภูมิ
สารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศเพื่อการผังเมืองของ
กรุงเทพมหานคร (กสศ.) 
งบประมาณปี 2562- 6,100,000.-บาท 
ที่เหลือขอเบิกจ่ายในปีต่อไป 
(งบทั้งหมด 26,855,300.-บาท)  
2561 = 14,655,300.-บาท 
2562 =   6,100,000.-บาท 
2563=   6,100,200.-บาท 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 7.๕.1.3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และสนับสนุน 
                              การบริหารงานและตัดสินใจสำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับ
ภารกจิของการ บริหารจัดการเมือง 

ร้อยละ 80 สยป. สนย. สผม. และสนศ. 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกส่วน
ราชการ(ม 7.5.1.3.2) 

13. ร้อยละความสำเร็จของการ
จัดหาเครือข่ายหลัก เครือข่าย
ภายในและเครือข่ายไร้สาย 
(ผลผลิต) (กคพ.) 

นิยาม/คำอธิบาย 
  ความสำเรจ็ในการจัดหาเครือข่ายหลัก เครือข่าย
ภายในและเครือข่ายไรส้าย หมายถึง การ
ปรับเปลีย่นของกรุงเทพมหานครให้มี
ประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพในการรับส่งข้อมูล 
ได้ตามขั้นตอนท่ีกำหนดไว้ในแผนฯ 
 
ค่าเป้าหมาย  
  ร้อยละ 80 (วัดกระบวนการ) 
 
วิธีการคำนวณ  
พิจารณาจากผลการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแต่
ละขั้นตอน คณู 100 หารด้วยเปา้หมายของการ
ดำเนินการ ถ้าครบขั้นตอน คิดเปน็ร้อยละ 100 
 

๑. โครงการปรับเปลี่ยนระบบเครือข่าย
สื่อสารหลักของกรุงเทพมหานคร 
(งบประมาณ 75,012,000 บาท) (กคพ.) 
2. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสาร
ภายในของสำนักงานเขต(งบประมาณ 
35,000,000 บาท) (กคพ.) 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 7.๕.1.3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และสนับสนุน 
                              การบริหารงานและตัดสินใจสำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 โครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับ
ภารกิจของการ บริหารจัดการเมือง 

รอ้ยละ 80 สยป. สนย. สผม. และสนศ. 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการ 
 แก่หน่วยงานตา่ง ๆ ของ
กรุงเทพมหานคร (มน 7.5.1.3.3) 

14. ร้อยละความสำเร็จในการ
ปรับปรุงศนูย์คอมพิวเตอร์หลัก   
ของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) 
(กคพ.) 

 

 

นิยาม/คำอธิบาย 
  การปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรุงเทพมหานคร 
หมายถึง การพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการ
ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร แก่หน่วยงานต่างๆ  ของกรุงเทพมหานคร ไดอ้ย่าง
มั่นคง ปลอดภัยและ มีเสถียรภาพ 
   ร้อยละความสำเรจ็ในการปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก     
ของกรุงเทพมหานคร หมายถงึ ความสามารถในการดำเนินการ
ปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรงุเทพมหานครได้ตาม
กระบวนการท่ีกำหนดไวใ้นแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย  
  ร้อยละ 80 (วัดกระบวนการ) 
 

วิธีการคำนวณ  
พิจารณาจากผลการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแต่ละ
ขั้นตอน คูณ 100 หารด้วยเป้าหมายของการดำเนินการ 
ถ้าครบขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 

๑. โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการ
ศูนย์ข้อมูล (งบประมาณ 14,211,800 
บาท) (กคพ.) 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 7.๕.1.3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และสนับสนุน 
                              การบริหารงานและตัดสินใจสำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 

ลำดับที่  ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับ
ภารกิจของการ บริหารจัดการเมือง 

ร้อยละ 80 สยป. สนย. สผม. และสนศ. 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มีระบบรักษาความปลอดภัยดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
เพื่อให้ระบบทำงานได้อยา่งต่อเนื่อง
และป้องกันการนำสารสนเทศไปใช้    
โดยมิชอบ (มน 7.5.1.3.4) 
 
 
 
 
 
 
 

15. ร้อยละความสำเร็จของการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร (ผลผลิต) (กคพ.) 

นิยาม/คำอธิบาย 
    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร หมายถึง การปรับปรุงระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย ที่มีประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐานและมีความปลอดภัยสูง 
   ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง 
ความสามารถในการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ตาม
กระบวนการที่กำหนดไว้ในแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 (วัดกระบวนการ) 

วิธีคำนวณ 
พิจารณาจากผลการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแต่ละขั้นตอน 
คูณ 100 หารด้วยเป้าหมายของการดำเนินการ ถ้าครบ
ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 

โครงการระบบควบคุมและตรวจสอบสิทธิการ
เข้าถึงระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ ๑๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท) (กคพ.) 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที ่7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 7.๕.1.3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และสนับสนุน 
                              การบริหารงานและตัดสินใจสำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 

ลำดับที่  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่มคีุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับ
ภารกิจของการ บริหารจัดการเมือง 

ร้อยละ 80 สยป. สนย. สผม. และสนศ. 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มีพัฒนาปรับปรุง แพลตฟอร์ม
โครงสร้างพืน้ฐานรองรับความตอ้งการ
ใช้งานของหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครอย่างมีประสทิธิภาพ 
 (มน 7.5.1.3.5) 
 
 
 
 
 
 
 

16. ร้อยละความสำเร็จในการ
ปรับปรุงพฒันาแพลตฟอร์ม
โครงสร้างพืน้ฐาน (ผลผลิต) (กคพ.) 

นิยาม/คำอธิบาย 
  การปรับปรุงและพัฒนา แพลตฟอร์มที่เป็น
โครงสร้างพื้นฐาน ให้สามารถรองรับความต้องการ
ของหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร ให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงพัฒนา
แพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง ความสามารถ
ในการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาแพลตฟอร์ม
โครงสร้างพื้นฐานได้ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ใน 
แผนฯ 
ค่าเป้าหมาย 
  ร้อยละ 80 (วัดกระบวนการ) 

 

วิธีคำนวณ 
พิจารณาจากผลการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแต่
ละขั้นตอน คณู 100 หารด้วยเปา้หมายของการ
ดำเนินการ ถ้าครบขั้นตอน คิดเปน็ร้อยละ 100 

1. โครงการปรับปรุงระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (งบประมาณ 10,741,000
บาท) (กคพ.) 
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ web 
portal กรุงเทพมหานคร 
(งบประมาณ 8,500,000 บาท) (กคพ.) 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 7.๕.1.3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และสนับสนุน 
                              การบริหารงานและตัดสินใจสำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับ
ภารกิจของการ บริหารจัดการเมือง 

ร้อยละ 80 สยป. สนย. สผม. และสนศ. 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

การลดลงของงบประมาณของโครงการ
ที่มีการลงทนุด้านโครงสรา้งพื้นฐาน
ดิจิทัล (มน 7.5.1.3.6) 
 
 
 
 
 
 
(สนบัสนนุตัวชี้วัด : โครงสรา้งพืน้ฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับ
ภารกิจของการบริหารจัดการเมือง)  
 

17. ร้อยละของงบประมาณ
โครงการที่มีการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลลดลง
(ผลลัพธ์) (กคพ.) 

นิยาม/คำอธิบาย 
  งบประมาณโครงการที่มีการลงทุนดา้น
โครงสร้างพืน้ฐานด้านดิจิทลั หมายถึง  รายการ
งบประมาณการลงทุนดา้นโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัล ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562-
2563  
    โครงสร้างพืน้ฐานด้านดิจิทลั หมายถึง 
รายการค่าใช้จา่ยที่เก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทลั เช่น 
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์  แมข่่าย (Sever) 
หน่วยความจำสำรอง (Storage) 
ระบบปฏิบัติการ (Operation System:OS) 
ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) เครือข่ายการ
สื่อสาร และคา่บำรุงรักษา (Maintenance) 
ระบบการเฝา้ระวัง (Monitoring and Security)  
เป็นต้น 

1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานดิจิทัล
ประสิทธิภาพสูงสำหรับการบริหารจัดการ  
และการบริหาร ณ ศูนย์ข้อมูลของ
กรุงเทพมหานคร (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
89,000,000.- บาท) 
2. โครงการจัดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับศูนย์
ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 45,249,800และปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 39,152,100.- บาท) 
3. โครงการค่าใช้จ่ายในการเพิ่มสมรรถนะ
การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล(ปงีบประมาณ 
พ.ศ.2563 14,211,800.- บาท) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  ค่าเป้าหมาย  
  ร้อยละ 20 

 
วิธีการคำนวณ  
    (A-B) x 100 หารด้วย A 
A หมายถึง ค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่มีการลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจา่ย ระหวา่งปีงบประมาณ พ.ศ.2562-
2563 
B หมายถึง ค่าใช้จา่ยงบประมาณโครงการที่มีการลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ตามข้อบญัญัติระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ของหน่วยงานที่ 7.5.1.5 มีปัจจัยสำคัญท่ีเอื้อต่อการพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครสู่ความเป็นมหานครอัจฉริยะ 

ลำดับท่ี  ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 ปัจจัยสำคัญที่เอ้ือต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่ความเป็น
มหานครอัจฉริยะ ได้รับการพัฒนา หรือส่งเสริมในพ้ืนที่
เป้าหมาย (ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ 1. ความชัดเจนของ
แผนพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะที่ทำให้เข้าใจถึงภาพรวมเเละ
วิสัยทัศน์ของการพัฒนารปูแบบเมือง 2. กลไกในการ
ขับเคลื่อนและโครงสรา้งการลงทุนที่เหมาะสม 3. มีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบทีช่ัดเจนที่สามารถได้รับการสนับสนนุ
จากทุกภาคส่วน 4. มีความพรอ้มของโครงสร้างพื้นฐานดา้น
เทคโนโลยดีิจิทัล 5. นำการพฒันาโดยผู้บริหารเมือง) 

3 ปัจจัย สยป.  

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

สร้างความร่วมมือระหว่าง
กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและประชาชน ในการ
พัฒนาพืน้ที่เปา้หมายสู่ความเปน็มหา
นครอัจฉรยิะ (มน 7.5.1.5.1) 
 
 
 
 
 

18. จำนวนรายงานผลการศึกษา
เบื้องต้นแนวทางการพฒันาพื้นที่
เป้าหมายสู่มหานครอัจฉริยะ 
(ผลผลติ) (กสศ.) 
  

นิยาม/คำอธบิาย 
  พื้นที่เป้าหมาย หมายถึง พื้นที่ใน
กรุงเทพมหานครที่มีความเหมาะสมต่อการ
พัฒนาเป็นมหานครอัจฉริยะ (Smart City) และ
ได้รับคัดเลือก 
มหานครอัจฉริยะ หมายถึง มหานครที่มี
สภาพแวดล้อม (ecosystem) ในการพัฒนา
และแก้ปัญหาด้วยวิธีอันชาญฉลาดเหมาะสมกับ
บริบทของเมืองและพื้นที่ จาก ๗ ลักษณะการ  

กิจกรรมเสรมิสร้างความร่วมมือ เพื่อกำหนด
แนวทางการพัฒนามหานครอัจฉริยะด้วย
เทคโนโลยดีิจิทัล (งบประมาณประจำ)(กสศ.) 
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 มาตรการ  
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  พัฒนา คือเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart 
Economy) การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart 
Living) พลเมอืงอัจฉริยะ (Smart People) 
พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 
สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart 
Environment) ระบบขนส่งอัจฉริยะ 
(Smart Mobility) และการจัดการปกครอง
อัจฉริยะ (Smart Governance) ตามความ
ต้องการและความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 
รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น หมายถึง ผล
การศึกษาเบื้องต้นที่ศึกษา รวบรวม ซึ่ง
สามารถจัดทำเป็น (ร่าง)รายงานผลการศึกษา
เบื้องต้นแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมายสู่
มหานครอัจฉริยะ  
ค่าเป้าหมาย 1 ฉบับ 
วิธีการคำนวณ  : 
รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น ตามท่ีนิยาม
กำหนด 
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ตาราง ข. แสดงตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 
ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย 
มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล  
เป้าหมายที่ 5.2.1 ประชาชนกรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบงบประมาณ 
                       แบบมีส่วนร่วม (สพส. สยป. สวท. สงม. สลส.กทม. และ สนข.) 
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร” 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
นิยามและวิธีการ

คำนวณ 
เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

ส่วนราชการ/ฝ่าย/ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

1. กลุ่มการปฏิบัตงิานของ
สำนักงานเขตมีรายงานผล
การศึกษาบริบท 
เพื่อการพัฒนาเชิงพืน้ที่ 
 (ผลผลิต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 เล่มรายงาน/1 กลุ่มการ
ปฏิบัติงานของสำนักงาน
เขต 
 

นิยาม 
1. กลุ่มการปฏิบัติงานของ
สำนักงานเขต หมายถึง 
การแบ่งกลุ่มการ
ปฏิบัติงานของสำนักงาน
เขต ตามคำสั่ง
กรุงเทพมหานคร ที่ 
2460/2552  เรื่อง      
การแบ่งกลุ่มการปฏิบตัิงาน
ของสำนักงานเขต 
2. รายงานผลการศึกษา
บริบทเพื่อการพัฒนา       
เชิงพื้นที่ หมายถึง ผล
การศึกษาปัจจัยบริบท/
ต้นทุนของพืน้ที่กลุ่มการ
ปฏิบัติงานของสำนักงาน
เขต โดยจะต้องมี
องค์ประกอบของการ
ดำเนินการ ดงันี ้

สง่เสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการเสนอ
นโยบายและร่วมตรวจสอบ
การดำเนินงาน 
ของกรุงเทพมหานคร 

 

โครงการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนเพื่อกำหนด
นโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที ่   
ของสำนักงานเขต         

กยบ. กยม. กยล. 
กยภ.กยค. 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
นิยามและวิธีการ

คำนวณ 
เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

ส่วนราชการ/ฝ่าย/ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

  

    1) การจัดทำทะเบียน/
บัญชปีระชาคมของ
สำนักงานเขต 

2) ข้อมูลบรบิท ที่
สะท้อนปัญหาและ
ศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งมา
จากการหารือกับ
สถาบนัการศึกษาและหรือ
ภาคราชการที่เปน็แกน
หลักในการขับเคลื่อน
กิจกรรม 
   3) โครงการ/กิจกรรม
สำคัญ (Pilot Project) ที่
ประชาคมพิจารณาจาก
ข้อมูลบริบทของพื้นที่ หรือ
ที่ประชาคมดำเนนิการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพหรือแก้ไข
ปัญหาของพื้นที ่
 
วิธีการคำนวณ  : 
นับจำนวนเล่มรายงานผล
การศึกษาบริบทเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ 
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ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย 
มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล  
เป้าหมายที่ 5.2.1 ประชาชนกรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบงบประมาณ 
                       แบบมีส่วนร่วม (สพส. สยป. สวท. สงม. สลส.กทม. และ สนข.) 
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร” 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
นิยามและวิธีการ

คำนวณ 
เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

ส่วนราชการ/ฝ่าย/ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

2. ร้อยละของสำนักงาน
เขตที่นำโครงการตาม
แผนพัฒนาชุมชนที่จัดทำ
โดยชุมชนบรรจุไว้ใน
แผนปฏบิัติราชการ
ประจำปีของสำนักงานเขต  
 (ผลผลิต) 
 

ร้อยละ 80 

 
นิยาม 
   - ชุมชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร หมายถึง 
ชุมชนตามระเบียบ
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วย
ชุมชนและกรรมการชุมชน 
พ.ศ.2555 ทั้งนี้ไม่รวมถึง
ชุมชนที่อยู่ระหว่างการ
ยกเลิกสถานะหรือ
คณะกรรมการชุมชนมี
องค์ประกอบไม่ครบตาม
หลักเกณฑ์จนไม่สามารถ
ดำเนินการตามบทบาท
หน้าที่ได ้
- แผนพัฒนาชุมชน 
หมายถึง แผนการ
ดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาในแต่ละชุมชน
ซึ่งเกิดจากคนในชุมชน
มาร่วมกันคิด ร่วมกัน  

สง่เสริมความเข้าใจของภาค
ประชาชนต่อการเข้ามามี
ส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเมือง 

โครงการสนับสนุนการจัดทำ
และทบทวนแผนพัฒนา
ชุมชนของชุมชนในแต่ละ
สำนักงานเขต 

กยบ. กยม. กยล. 
กยภ.กยค. 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
นิยามและวิธีการ

คำนวณ 
เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

ส่วนราชการ/ฝ่าย/ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

  

กำหนดแนวทางและ
กิจกรรมการพัฒนาชุมชน 
หากพบว่ามีโครงการ/
กิจกรรมที่ไม่สามารถ
ดำเนินการเองได้ ก็
สามารถเสนอขอรับการ
สนับสนนุจากสำนักงาน
เขตได้ 
- โครงการตาม
แผนพัฒนาชุมชนที่จัดทำ
โดยชุมชน หมายถึง 
โครงการสำคัญของชุมชนที่
ได้จัดทำขึ้นจากคนใน
ชุมชนได้ร่วมกันคิดเพื่อ
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาใน
แต่ละชุมชน 
- การบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของสำนักงาน
เขต หมายถึง โครงการ
ตามแผนพฒันาชุมชน
ได้รับการพิจารณาและ
บรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของ  
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
นิยามและวิธีการ

คำนวณ 
เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

ส่วนราชการ/ฝ่าย/ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

  

สำนักงานเขต 
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
การพัฒนาเชิงพืน้ที ่
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 

วิธีคำนวณ 

จำนวนสำนักงานเขตที่นำ
โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาชุมชนบรรจุใน
แผนปฏบิัติราชการ
ประจำปีของสำนักงานเขต
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563-2564 X 100) / 
50 สำนักงานเขต 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 
เป้าหมาย 7.2.1 กรุงเทพมหานครมีระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (สยป.) 
เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.2  หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
นิยามและวิธีการ

คำนวณ 
เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

ส่วนราชการ/ฝ่าย/ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

3. ร้อยละความสำเร็จของ
การจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด
ระดับเมืองให้เป็นระบบ 
(ผลผลิต) 
 

ร้อยละ 75 
(193 ตัวช้ีวัดจากตัวช้ีวัด

เป้าประสงค์ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ กทม. ประจำปี 
2563 จำนวน 258 

ตัวช้ีวัด) 
 

นิยาม  : 
   ข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง 
หมายถึง ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
ตัวชี้วัดซ่ึงกรุงเทพมหานครใช้
ประเมินผลการพัฒนา
กรุงเทพมหานครตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
   ความสำเร็จของการจัดเก็บ
ข้อมูล หมายถึง 
กรุงเทพมหานครมีการจัดเก็บ 
รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
ตัวชี้วัดระดับเมืองครบทุก
ตัวชี้วัด 
   ระบบ หมายถึง ระบบในการ
รายงาน บันทึก วิเคราะห์ 
ประมวลผลและสืบค้นข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องกับตัวช้ีวัดระดับเมือง 
โดยมีการนำระบบ IT มา
สนับสนุนการดำเนินการ 
 

วิธีการคำนวณ  : 
   
 
 

นำข้อมูลตัวช้ีวดัระดับเมือง
มาจัดเป็นระบบ 

กิจกรรมจดัเก็บข้อมลูตัวช้ีวัด
ระดับเมืองให้เป็นระบบ 

กยบ. กยม. กยล. 
กยภ.กยค. 

ตัวช้ีวัดระดับเมืองที่มีข้อมูลรองรับ x 100 
           ตัวช้ีวัดทั้งหมด 



79 
 

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที ่7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 
เป้าหมาย 7.2.1 กรุงเทพมหานครมีระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (สยป.) 
เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.2  หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
นิยามและวิธีการ

คำนวณ 
เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

ส่วนราชการ/ฝ่าย/ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

4. หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี ที่เป็น
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
และมผีลสัมฤทธ์ิต่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กรุงเทพมหานคร  
(ผลผลิต)  

16 หน่วยงาน 
(ระดับสำนัก) 

 

นิยาม  : 
    หน่วยงาน หมายถึง 
ระดับสำนัก ที่กองในสังกัด
สำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลเป็นที่ปรึกษาใน
การจัดทำแผนปฏิบตัิราชการ  
   ยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
หมายถึง แนวทางการ
ดำเนินการของหน่วยงานใน
การจัดการแก้ไขปญัหา และ
พัฒนางานตามภารกิจที่
รับผิดชอบ โดยการกำหนด
ยุทธศาสตร์มาจากการ
วิเคราะหส์ภาพแวดล้อม การ
ประเมินสถานการณ์ของ
หนว่ยงาน 
  ผลสมัฤทธ์ิการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
หมายถึง ผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริาชการ
ประจำปี พ.ศ. 2563 ของ
หน่วยงานท่ีสามารถ 

ส่งเสริมให้มีการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ
พื้นที ่

กิจกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี ของหน่วยงาน 

กยบ. กยม. กยล. 
กยภ.กยค. 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
นิยามและวิธีการ

คำนวณ 
เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

ส่วนราชการ/ฝ่าย/ 
กลุ่มงานทีร่ับผิดชอบ 

  

ขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 ของตัวช้ีวัดตามที่
กำหนดไว้ในแผน 
 
วิธีการคำนวณ 
นับจำนวนหน่วยงาน      
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
1. มีแผนปฏิบัตริาชการ
ประจำปี พ.ศ. 2564             
ที่เป็นยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 
2. มีผลสำเรจ็ในการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี พ.ศ. 
2563 
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มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าหมายที่ 7.5.1 กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 
(SMART SERVICE) เพ่ือสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง(กรุงเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ที่มีคุณภาพและมี ประสิทธิภาพ(SMART CITY) (สยป. สนค. สลน.กทม. สวท. สนอ. สนพ. สพส. สกต. สปช.กทม. และ สตน.) 
เป้าประสงค์ 7.5.1.3  โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของ
กรุงเทพมหานคร 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
นิยามและวิธีการ

คำนวณ 
เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

ส่วนราชการ/ฝ่าย/ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

5. ร้อยละของงบประมาณ
โครงการที่มีการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ลดลง 
 

ร้อยละ 20 
 

นิยาม  : 
   งบประมาณโครงการที่มี
การลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐานด้านดิจิทัล หมายถึง  
รายการงบประมาณการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ดจิิทัล ระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562-2563  
    โครงสร้างพื้นฐานด้าน
ดิจิทัล หมายถึง รายการ
ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวกับ
เทคโนโลยีดิจิทลั เช่น ค่า
เครื่องคอมพิวเตอร์  แม่ข่าย 
(Sever) หน่วยความจำ
สำรอง (Storage) 
ระบบปฏิบตัิการ 
(Operation System:OS) 
ระบบจัดการฐานข้อมลู 
(DBMS) เครือข่ายการ
สื่อสาร และค่าบำรุงรักษา  

การลดลงของงบประมาณ
ของโครงการที่มีการลงทุน
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ดิจิทัล 

1. โครงการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานดิจิทลั
ประสิทธิภาพสูงสำหรับ
การบริหารจัดการและการ
บริหาร ณ ศูนย์ข้อมูลของ
กรุงเทพมหานคร 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
89,000,000.- บาท) 
2. โครงการจัดซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ์ สำหรับศูนย์ข้อมูล
ของกรุงเทพมหานคร 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
45,249,800และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
39,152,100.- บาท) 
 

กคพ. 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
นิยามและวิธีการ

คำนวณ 
เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

ส่วนราชการ/ฝ่าย/ 
กลุ่มงานทีร่ับผิดชอบ 

  

(Maintenance) ระบบการ
เฝ้าระวัง (Monitoring and 
Security)  เป็นต้น 
 
วิธีการคำนวณ  : 
    (A-B) x 100 หารด้วย A 
A หมายถึง ค่าใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการที่มีการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย ระหวา่งปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562-2563 
B หมายถึง ค่าใช้จา่ยงบประมาณ
โครงการที่มีการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ตาม
ข้อบัญญัติระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562-2563 

 

3. โครงการค่าใช้จ่ายใน
การเพิ่มสมรรถนะการ
บริหารจัดการศูนย์ข้อมูล
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
14,211,800.- บาท) 
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มิติที ่๒  ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 

ตัวช้ีวัด นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
1. ตัวช้ีวัด ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 

ตามท่ี สงม. กำหนด กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล (สก.และทุกส่วนราชการใน สยป.) 

2. ตัวช้ีวัด ๒.๒ ความสำเร็จของการจัดทำงบ
การเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี 
(งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
    2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำ
รายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์ม
ของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ) 

ตามท่ี สนค. กำหนด  
 
 
1. กิจกรรมการจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 (สก.และทุกส่วนราชการใน สยป.) 
2. กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน          
(งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
(สก.และทุกส่วนราชการใน สยป.) 
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มิติที่ ๓ ด้านคุณภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

ตัวช้ีวัด นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
3. ตัวช้ีวัดที่ 3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ตามท่ี สกก.กำหนด กิจกรรมการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างแผนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (กยบ. และทุกส่วนราชการใน สยป.) 

4. ตัวช้ีวัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) 

ตามท่ี สกก.กำหนด 1. โครงการการลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร (สก.สยป. และทุกส่วนราชการใน สยป.) 
2. กิจกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการพิจารณา
โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานที่เสนอ
คณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร (รักษารอบ) (กสศ.) 

5. ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ตามท่ี ผตร.กำหนด 
 

1. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
(สก.และทุกส่วนราชการใน สยป.) 
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มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์การ 
ตัวช้ีวัด นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

6. ตัวชีว้ัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา
ฐานข้อมูล 

ตามท่ี สยป.กำหนด กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (BMAOpen Data)  
(กสศ.) 

7. ตัวชีว้ัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน 

ตามท่ี สนอ.กำหนด กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สก.และทุกส่วนราชการ 
ใน สยป.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์) 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1      กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตมีรายงานผลการศึกษาบรบิทเพื่อการพัฒนาเชิงพืน้ที่ (ผลผลิต)  
ชื่อโครงการที่ 1    โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพืน้ที่ของสำนักงานเขต (กยบ.) 

ขัน้ตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด 
ความก้าวหนา้

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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. 

1. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียด 5 5             

2. กำหนดแนวทางและรูปแบบการดำเนินงาน 5 10             

3. จัดตั้งคณะทำงานออกแบบรูปแบบกิจกรรมตาม
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนด
นโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต  

5 15             

กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินโครงการ 
4. จัดทำหนังสือเชิญและเวียนแจ้งหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม 

 
 

10 

 
 

25 

            

5. จัดทำข้อมูลการประชุม เอกสาร สรุปขั้นตอน 
คู่มือประกอบการดำเนินการ 

10 35             

6. จัดประชุมนำเสนอให้สำนักงานเขตและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องรับทราบแนวทางดำเนินงาน 

20 55             

7. สรุปผลการประชุมรายงานผู้บริหารทราบ 5 60             

กิจกรรมที่ 2 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อ
กำหนดนโยบายเชิงพื้นทีข่องสำนักงานเขต 

              

8. จัดทำหนังสือชี้แจงแนวทาง (ที่เปลี่ยนแปลง) และ
เวียนแจ้งสำนักงานเขตเพื่อทราบและจัดทำทะเบียน/
บัญชปีระชาคมของสำนักงานเขต 

5 65             
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขัน้ตอน 
(ร้อยละ) 

คิด 
ความก้าวหนา้

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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. 

9. สำนักยุทธศาสตร์และประเมนิผลร่วมกับกลุ่มการ
ปฏิบัติงานของสำนักงานเขตและภาควิชาการในพืน้ที่
จัดประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลบรบิท/ตน้ทุนของพืน้ที่  

20 85             

10. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลร่วมกับกลุ่ม
การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตและภาควิชาการใน
พื้นที่วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อกำหนดนโยบายเชงิ
พื้นที่ของสำนักงานเขต ที่นำเสนอโครงการ/กิจกรรม
สำคัญ (Pilot Project)  

10 95             

11. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 5 100             

รวม 11 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             



88 
 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2      ร้อยละของสำนักงานเขตที่นำโครงการตามแผนพฒันาชุมชนที่จดัทำโดยชุมชนบรรจไุว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต  
ชื่อโครงการที่ 1    โครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต (กยบ.) 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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. 

1. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงาน 

10 10             

2. กำหนดแนวทางและรูปแบบการดำเนินงาน 10 20             

3. นำเสนอสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อ
รับทราบแนวทางดำเนนิงาน 

10 30             

4. โอนงบประมาณให้สำนักงานเขตดำเนินการ 
ตามแนวทางการดำเนินงาน 

10 40             

5. สำนักงานเขตนำเสนอให้กรรมการชุมชนหรือผู้ที่
เก่ียวข้องเพื่อรับทราบกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดทำ
แผนพัฒนาชุมชน 

15 55             

6. สำนักงานเขตดำเนนิการสนบัสนนุชุมชนในการจัดทำ
และทบทวนแผนพฒันาชุมชนตามรูปแบบและแนวทางที่
กำหนด 

15 70             
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
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. 

7. สำนักงานเขตสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
ของแต่ละเขต  ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

15 85             

8. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสรุปผลและ
รายงานภาพรวมความต้องการของชุมชน 
ในกรุงเทพมหานคร 

15 100             

รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 
 

100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 3      ร้อยละของผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 
ชื่อกิจกรรมที่ 1  การติดตามและประเมินเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ กทม. 
    

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อย
ละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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. 

1.ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลผล
การดำเนินการตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
การจัดบริการสาธารณะของ กทม. ปี พ.ศ. 2563 
ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหลัก 18 หน่วยงาน 
จำนวน 431 เกณฑ์ชี้วัด 

20 20             

2. ประสานหน่วยงานหลักจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล 
ผลการดำเนินการตามเกณฑ์ชี้วัด 

20 40             

3. สรุปความคืบหน้าการประเมินเกณฑ์ชี้วัดฯ  
รายงานต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการ 
และคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ของ กทม. 

40 80             

4.ส่งรายงานการประเมินเกณฑ์ชี้วัด 
ให้สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส.ก.ถ.) 

20 100             

รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 4  ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สงูอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ชื่อกจิกรรมที่ 4/1    กิจกรรมการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร (กยล.) 

 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขัน้ตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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. 

1. รวบรวมปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการ 10 10             

2. วิเคราะห์ระบบและกำหนดรูปแบบของระบบ 10 20             

3. ออกแบบระบบให้สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการ 

10 30             

4. พัฒนาระบบสามารถใช้งานได้ตามความต้องการที่
กำหนด 

20 50             

5. ทดสอบระบบและปรับปรุงแก้ไขระบบ 10 60             

6. ติดตั้งระบบและเร่ิมใช้งานระบบ 15 75             

7. อบรมวิธีการใช้งานแก่ผู้ใชง้าน 10 85             

8. ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้งานและรับฟงัข้อคิดเห็น
เพื่อพัฒนาปรบัปรุงระบบในระยะต่อไป 

10 95             

9. รายงานสรุปผลการกิจกรรม 5 100             

รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 4  ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สงูอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ชื่อกิจกรรมที่ 4/2    กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร (กยล.) (งานประจำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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. 

1. ขออนุมัติจัดกิจกรรมและดำเนินกิจกรรมตามระเบียบทาง
ราชการ 

5 5             

2. ทำหนังสือเชิญหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมและเชิญ
หน่วยงานที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุที่น่าสนใจร่วมเผยแพร่
ผลงาน 

30 35             

3. จัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด 40 75             

4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 10 85             

5. รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ทราบ 

15 100             

รวม 5 ข้ันตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 5      ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลสำรวจความพึงพอใจได้รบัการนำเสนอต่อผูบ้ริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน 
ชื่อโครงการที่ 1    กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร (กยบ.) 

  
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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. 

1. ออกแบบการวิจัย กำหนดกรอบการดำเนินงาน  
การสุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 

10 10             

2. ประชุมคณะทำงานการสำรวจฯ ครั้งที่ 1 เพื่อจัดทำ
แบบสอบถามโดยข้อคำถามพิจาณากำหนดประเด็นคำถามตาม
นโยบาย/แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
จำแนกตามรายด้านดังนี้ (1) ดา้นมหานครปลอดภัย (2) ด้าน
มหานครสีเขียว สะดวกสบาย  
(3) ด้านมหานครสำหรับทุกคน 

10 20             

3. เลือกกลุ่มตัวอย่างและกำหนดขนาดกลุ่มตัวอยา่ง  
โดยสุ่มเลือกตัวอย่างมาทั้ง 50 เขต ซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก (ครั้งที่ 1) 

5 25             

4.. เก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้มารับบริการสำนักงานเขต (ครั้งที่ 1) 
 

10 35             
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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. 

5. ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลการวิเคราะห์ 
ในรูปแบบตารางแสดงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจัดทำรายงานผลการศึกษา 
การสำรวจฯ  (ครั้งที่ 1) 

15 50             

6. ประชุมคณะทำงานการสำรวจฯ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดทำ
แบบสอบถามโดยข้อคำถามพิจารณากำหนดประเด็นคำถาม
ตามนโยบาย/แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏบิัติราชการ
กรุงเทพมหานครจำแนกตามรายด้าน ดงันี้ (1) ด้านมหานคร
กระชับ (2) ดา้นมหานครประชาธิปไตย (3) ดา้นมหานครแห่ง
เศรษฐกิจและการเรียนรู ้

10 60             

7. เลือกกลุ่มตัวอย่างและกำหนดขนาดกลุ่มตัวอยา่ง  
โดยสุ่มเลือกตัวอย่างมาทั้ง 50 เขต ซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก (ครั้งที่ 2) 

5 65             

8. เก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้มารับบริการสำนักงานเขต (ครั้งที่ 2) 10 75             

9. ประมวลผล วิเคราะห์ขอ้มูล และนำเสนอผลการวิเคราะห์ใน
รูปแบบตารางแสดงความถี่ คา่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน และจัดทำรายงานผลการศึกษาการสำรวจฯ (ครั้งที่ 2) 

15 90             

10. สรุปผลการสำรวจและนำเสนอผลการสำรวจฯ รวมทัง้
ข้อเสนอแนะให้กับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

10 100             

รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 6     ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองให้เป็นระบบ 
ชื่อกิจกรรมที่ 1    กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองให้เป็นระบบ (กยบ.) 

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
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. 

1. แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือกำหนดรูปแบบและ
แนวทางการดำเนินงาน 

5 5             

2. ดำเนินการประสานและตรวจสอบ
แหล่งข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูล 

30 35             

3. ประสานการออกแบบแผนการจัดเก็บ/การ
สร้างฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง 

20 55             

4. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินการ
จัดทำฐานข้อมูลแก่หน่วยงาน 

5 60             

5. ดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และ
นำเข้าสู่ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล 

20 80             

6. ประเมินผลการดำเนินงาน 20 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 7     หน่วยงานมีแผนปฏิบัติราชการประจำปี ที่เป็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและมีผลสัมฤทธิ์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
ชื่อกิจกรรมที่ 1      กิจกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน (กยบ.) 

 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
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. 

1. ปรับปรงุเกณฑ์การประเมนิคณุภาพแผนปฏบิัติราชการ
ประจำปี พ.ศ.2564  

10 10             

2. แจ้งแนวทางการจัดทำแผนยทุธศาสตร์/แผนปฏบิัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน 

20 30             

3.  ดำเนินการให้คำปรึกษา แนะนำการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน 

10 40             

4. ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบตัิราชการประจำปีของหน่วยงาน 

10 50             

5. ประเมินคุณภาพแผนปฏิบตัริาชการประจำปีของ
หน่วยงาน 

10 60             

6. กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏบิัติ
ราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน 

20 80             

7. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ
ประจำปี พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน 

20 100             

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

8. รายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารทราบ               
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 8     มีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเมือง 
ชื่อกิจกรรมที ่1      โครงการพัฒนาศักยภาพการบูรณาการยุทธศาสตรด์้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร (กยภ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขัน้ตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
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. 

1. ขออนุมัติโครงการ 5 5             

2. ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจง/รับฟัง
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและ
ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อโครงการ 

5 10             

3. กำหนดรายละเอียดโครงการ จัดทำเอกสารวิชาการ
ที่เกี่ยวข้อง ประสานวิทยากร และสถานที่จัดสัมมนา
ฯ 

10 20             

4. จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการ 10 30             

5. ประสานรายละเอียดการศึกษาดูงานและที่พัก  5 35             

6. ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ 10 45             

7.  ดำเนินการจัดสัมมนาฯ ภายในกรุงเทพมหานคร 25 70             

8. เดินทางเพ่ือศึกษาดูงาน ณ จังหวัดขอนแก่น 25 95             

9.  ติดตามประเมินผล สรุปผลการดำเนินการและจัดทำ
รายงานเสนอผู้บริหาร 

5 100             

รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 
 

100 100             
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ตัวชี้วัดที่ 9   มีการประกาศค่านิยมร่วมขององค์กร (ผลผลิต) (สก.สยป.) 
ชื่อโครงการที่ 1  โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล        

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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. 

1. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียด 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 

5 5             

2. ประสานการดำเนินการกับสถาบันพัฒนา
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

5 10             

3. ติดต่อประสานสถานที่ จัดสัมมนา รถโดยสาร     
และวิทยากร 

20 30             

4. จัดทำคำสั่งให้บุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วม
โครงการ 

20 50             

5. ดำเนินการสัมมนา 30 80             

6. ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการสัมมนา 20 100             

รวม 6 ขัน้ตอน คิดเป็นร้อยละ 100              



99 
 

ตัวชี้วัดที่ 10  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศสำหรับกระบวนการทำงานตามภารกิจหลัก 
                  ของกรุงเทพมหานคร 
ชื่อโครงการที่1 โครงการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องานราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
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. 
ดำเนินการตามสัญญาจา้งเลขที ่22-6-2562 ลงวันที่ 27 
กันยายน 2562จำนวน 630 วัน ระยะเวลาส่งมอบงาน 8 
งวด (รายละเอียดตามข้อกำหนดในTOR) 
1.ส่งมอบงานครั้งที่ 1  ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา 
1.1  แผนการดำเนินงานตามโครงการโดยละเอียด และแสดง
ผลลัพธข์องการดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ  
 1.2  สัมมนาเปิดตัวโครงการ (Kick-Off Meeting) 
แก่ผู้บริหารและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง โดยมี
ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯไมน่้อยกว่า 70 คน 
 1.3  ศึกษาดูงานดา้นการจัดทำสถาปัตยกรรม
องค์กร (Enterprise Architecture)จำนวน 1 คร้ังโดยมี
ผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานไมน่้อยกว่า20คน 
 1.4  ประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อศึกษาและรวบรวม
ข้อมูล 

 
 

15 
 

 
 

15 

 
 

          

2.ส่งมอบงานครั้งที่ 2  ภายใน 90 วัน นับถัดจาก
วนัลงนามในสัญญา  

2.1  รายงานผลการศึกษาสถานภาพสถาปัตยกรรม
องค์กรของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน (As-is) และรายงาน
ผลการประเมินความพร้อมในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร 

2.2  รายงานผลการศึกษาเพื่อคัดเลือกกรอบแนวทาง

 
15 

 
30 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องานราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
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. 
ที่ เหมาะสมในการพั ฒ นาสถาปั ตยกรรม อ งค์ ก รขอ ง
กรุงเทพมหานคร (EA Framework) 

2.3  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ อรวบรวมข้อมูล 
รายละเอียดข้อมูล โดยระบุถึงข้อมูลหลักและแหล่งที่มาและ
ผู้ใช้งานข้อมูล 
 2.4  จัดฝึกอบรมเรื่อง EA for Executive สำหรับ
ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO)   
             2.5  สัมมนานำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ การ
ประเมินความพร้อมของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรฯ 

3.  ส่งมอบงานครั้งที่ 3 ภายใน 150 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญา  

3.1  รายงานกรอบแนวทางที่เหมาะสมในการ
พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกรุงเทพมหานคร (EA 
Framework) และรายละเอียดข้อมูลในแต่ละด้านให้
สอดคล้องกับกระบวนงานภารกิจหลักโดยระบุถึงข้อมูลหลัก
และแหล่งที่มาและผู้ใช้งานข้อมูล 

3.2  ร่างผลการศึกษาสถาปัตยกรรมองค์กรของ
กรุงเทพมหานคร และรวมทั้งการจัดทำรายละเอียดข้อมูลใน
แต่ละด้านที่สอดคล้องตามกระบวนการ 

3.3  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้คำแนะนำใน
การปรบัเปลี่ยนสถาปัตยกรรมองค์กรที่ได้ศึกษาไว้ 

3.4  จัดฝึกอบรม 
3.5 สัมมนานำเสนอผลการศึกษารายงานกรอบ

แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ

 
15 

 
45 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องานราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
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. 
กรุงเทพมหานคร (EA Framework) และรา่งผลการศึกษา
สถาปัตยกรรมองค์กรของกรุงเทพมหานคร 

4.  ส่งมอบงานครั้งที่ 4 ภายใน 270 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญา  

4.1รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์
สถาปัตยกรรมองค์กรของกรุงเทพมหานครที่มีแผนการบริหาร
จัดการและกระบวนการปรบัเปลี่ยนสูส่ถาปตัยกรรมองค์กรที่
ได้จากการศึกษา (Transition Plan) และแนวทางการกำกับ
ดูแลสถาปตัยกรรมองค์กร (EA Governance) และกรอบแนว
ทางการพฒันา (Roadmap) 

4.2  สัมมนานำเสนอผลการศึกษาวิ เคราะห์
สถาปัตยกรรมองค์กรและแนวทางการพัฒนา Enterprise 
Service Architecture  การบูรณาการข้อมูล ระบบงาน และ
การเชื่อมต่อระบบงานบนพื้นฐานของ Enterprise Service 
Bus  แผนงานการพัฒนาEnterprise Service Architecture   
5.  ส่งมอบงานครั้งที่ 5 ภายใน 360 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา ที่ปรึกษาจะต้องส่งรายงานความก้าวหนา้การ
ดำเนินการนำแนวทางสถาปัตยกรรมองค์กรของ
กรุงเทพมหานคร  แผนการบริหารจัดการ และกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนสูส่ถาปัตยกรรมองค์กรที่ได้จากการศึกษา 
(Transition Plan) และแนวทางในการกำกับดูแล
สถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance) และกรอบแนว
ทางการพฒันา (Roadmap) พร้อมสรุปผลข้อเสนอแนะการ
ให้คำปรึกษากับหน่วยงาน ในรูปแบบเอกสาร จำนวน 10 ชุด 

 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
 

 
60 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

100 
 

  
 

         



102 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องานราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
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. 
และ Digital File รูปแบบ Microsoft Word และ PDF 
จำนวน 3 ชุด และดำเนินการจดัประชุมเพื่อให้คำปรึกษา
แนะนำ Digital Transformation นำเสนอผลการดำเนนิการ
และข้อเสนอแนะฯ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 11  ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพ่ือสนับสนุนงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายที่กำหนด 
ชื่อโครงการ 11/1  โครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล (กพพ.) 

 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขัน้ตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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. 

1. อนุมัติโครงการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง
ขอบเขตของงาน (TOR) 

10 10             

2. จัดทำขอบเขตของงาน 30 40             

3. คณะกรรมการรายงานผลการใช้ TOR  10 50             

4. ดำเนินการจัดหา 10 60             

5. ขออนุมัติจัดจ้าง 10 70             

6. จัดทำรา่งสัญญาและลงนามสญัญา 10 80             

7. ดำเนินการตามสญัญา รวมถึงการส่งมอบและตรวจรับ 20 100             

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 11  ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพ่ือสนับสนุนงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายที่กำหนด 
ชื่อโครงการที่ 11/2  โครงการจัดทำระบบศูนย์สอบการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill) (กพพ.) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
โครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563  พ.ศ.2564 

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. 

1. แผนการจัดซื้อจดัจ้าง 10 10                

2ร่างขอบเขตของงาน 
รายละเอียดพสัดุ เอกสารเชิญ
ชวน 

10 20                

3. รายงานขอซื้อ/จ้าง  10 30                

4. การจดัหา 10 40                

5. รายงานผลการพิจารณา/ขอ
อนุมัติจัดซื้อ/จ้าง และประกาศผู้
ชนะ 

20 60                

6. ลงนามสัญญา 30 90                

7. แผนการใช้จ่ายเงิน 10 100                

รวม 7 ขั้นตอน  
คิดเป็นร้อยละ 

100                 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 11  ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพ่ือสนับสนุนงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายที่กำหนด 
ชื่อโครงการที่ 11/3  โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ (กพพ.) 
 

 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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. 

1. อนุมัติโครงการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง
ขอบเขตของงาน (TOR) 

10 10             

2. จัดทำขอบเขตของงาน 30 40             

3. คณะกรรมการรายงานผลการใช้ TOR  10 50             

4. ดำเนินการจัดหา 10 60             

5. ขออนุมัติจัดจ้าง 10 70             

6. จัดทำรา่งสัญญาและลงนามสญัญา 10 80             

7. ดำเนินการตามสญัญา รวมถึงการส่งมอบและตรวจรับ 20 100             

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 12 จำนวนระบบสารสนเทศกลางเพื่อสนบัสนุนการบริหารงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร  
ชื่อโครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร(กสศ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าว 
หน้าโครงการ 

(ร้อยละ) 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
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. 

1.ระบบ BMA GIS Portal ติดตั้งอยู่บนระบบทรัพยากรจำลอง 
    1.1 เตรียมจัดทำ Application เพิ่มเติมจากระบบ 
District Catalogue 
    1.2 เตรียมระบบให้รองรับการฝึกอบรมหลักสูตร
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครขั้นสูง 
(Advanced GIS) : อบรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS Portal) 
ประจำปี ๒๕63 
    1.3 เตรียมระบบเพื่อจัดทำโครงการฐานข้อมูลตัวชีว้ัด
เมือง...กับตัวชี้วัด 4.1 

60 60             

2. ระบบ BMA GIS Portal ติดตั้งอยู่บนระบบศนูย์ข้อมูล
กรุงเทพมหานคร (Data Center)  
    2.1 จัดทำ Application เพิม่เติมจากระบบ District 
Catalogue 
2.2 อบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
กรุงเทพมหานครขั้นสูง (Advanced GIS) : อบรมด้าน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรผ์่านระบบอินเตอร์เน็ต
ส่วนกลาง (BMA GIS Portal) ประจำปี ๒๕63 
    1.3 จัดทำโครงการฐานข้อมูลตัวชี้วัดเมืองกับตัวชี้วัด 
4.1  

40 100             

 100              



107 
 

ชื่อตัวชี้วัด 13   ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาเครือข่ายหลัก เครือข่ายภายในและเครือข่ายไร้สาย (กคพ.) 

ชื่อโครงการ 13/1 โครงการปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายสื่อสารหลักของกรุงเทพมหานคร 
 

  
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/
กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าว 
หน้าโครงการ 
(ร้อยละ) 

  ระยะเวลาดำเนินการ  
พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

  

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. 

1. อนุมัติโครงการและแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนด ร่างขอบเขตงาน 
(TOR) 

10 10               

2. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต
งาน TOR 

30 40               

3. คณะกรรมการฯ รายงานผลTOR 10 50               
4. ดำเนินการจัดหา 10 60               

5. ขออนุมัติจัดซื้อ 10 70               

6. จัดทำร่างสญัญาและลงนามสัญญา 10 80               

7. ใช้บริการตามสัญญา 20 100               

รวม 7 ข้ันตอน คิดเป็นร้อยละ 
 

100                
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ชื่อตัวชี้วัด 13        ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาเครือข่ายหลัก เครือข่ายภายในและเครือข่ายไร้สาย (กคพ.) 

ชื่อโครงการ 13/2     โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนักงานเขต 
  

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความ
ก้าว 
หน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

ต
.
ค
. 

พ
.
ย
. 

ธ
.
ค
. 

ม
.
ค
. 

ก
.
พ
. 

มี
.
ค
. 

เ
ม
.
ย
. 

พ
.
ค
. 

มิ
.
ย
. 

ก
.
ค
. 

ส
.
ค
. 

ก
.
ย 

ต
.
ค
. 

พ
.
ย
. 

ธ
.
ค
. 

ม
.
ค
. 

1. อนุมัติโครงการและแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต
งาน (TOR) 

10 10                 

2. คณะกรรมการกำหนดร่าง
ขอบเขตงาน TOR 

30 40                 

3. คณะกรรมการฯ รายงานผลTOR 10 50                 
4. ดำเนินการจัดหา 10 60                 
5. ขออนุมัติจัดซื้อ 10 70                 
6. จัดทำร่างสญัญาและลงนาม
สัญญา 

10 80                 

7. ดำเนินการตามสัญญา รวมถึง
การส่งมอบและตรวจรบั งวดที่ 1 

10 90                 

8. ดำเนินการตามสัญญา รวมถึง
การส่งมอบและตรวจรบั งวดที่ 2 

10 100                 

รวม 7 ข้ันตอน คิดเป็นร้อยละ 100                  
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ชื่อตัวชี้วัด 14 ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรุงเทพมหานคร 
ชื่อโครงการ 1 โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
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. 

1. อนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง
ขอบเขตงาน (TOR) 

10 10             

2. จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) 30 40             
3. คณะกรรมการฯ รายงานผล 

- ขออนุมัติร่างขอบเขตงาน และอนุมัติลงเว็บไซต ์
- คณะกรรมการรายงานผลการนำร่าง 

ขอบเขตของงานลงเว็บไซต ์

10 50             

4. ดำเนินการจัดหา 
- ขอความเห็นชอบจัดจ้างพร้อมลงนามในประกาศ 
- ลงประกาศในเว็บไซต์เพือ่รับเอกสารการประกวด 

ราคาอิเลก็ทรอนิกส ์
- กำหนดวันย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ 

จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส ์
- ย่ืนข้อเสนอและเสนอราคา 
- คณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคา

อิเล็กทรอนกิส์ รายงานผลการตรวจสอบเอกสาร
และคณสมบัติทางด้านเทคนิค 

10 60             

5. ขออนุมัติจัดซ้ือ 10 70             
6. จัดทำร่างสญัญาและลงนามสัญญา 10 80             
7. ดำเนินการตามสญัญา รวมถึงการส่งมอบและตรวจรับ 20 100             

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัด 15 รอ้ยละความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ชื่อโครงการ 1 โครงการระบบควบคุมและตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
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. 

1. อนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง
ขอบเขตงาน (TOR) 

10 10             

2. จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) 30 40             
3. คณะกรรมการฯ รายงานผล 

- ขออนุมัติร่างขอบเขตงาน และอนุมัติลงเว็บไซต ์
- คณะกรรมการรายงานผลการนำร่าง 

ขอบเขตของงานลงเว็บไซต ์  

10 50             

4. ดำเนินการจัดหา 
- ขอความเห็นชอบจัดจ้างพรอ้มลงนามในประกาศ 
- ลงประกาศในเว็บไซต์เพือ่รับเอกสารการประกวด 

ราคาอิเลก็ทรอนิกส ์
- กำหนดวันย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ 

จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส ์
- ย่ืนข้อเสนอและเสนอราคา 
- คณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคา

อิเล็กทรอนกิส์ รายงานผลการตรวจสอบเอกสาร
และคณสมบัติทางด้านเทคนิค 

10 60             

5. ขออนุมัติจัดซ้ือ 10 70             
6. จัดทำร่างสญัญาและลงนามสัญญา 10 80             
7. ดำเนินการตามสญัญา รวมถึงการส่งมอบและตรวจรับ 20 100             

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 16  ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงพัฒนาแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐาน 
ชื่อโครงการที่ 16/1  โครงการปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
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. 

1. อนุมัติโครงการและแต่งตัง้คณะกรรมการกำหนดร่าง
ขอบเขตงาน (TOR) 

10 10             

2. จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) 30 40             
3. คณะกรรมการฯ รายงานผล 

- ขออนุมัติร่างขอบเขตงาน และอนุมัติลงเว็บไซต ์
- คณะกรรมการรายงานผลการนำร่าง 

ขอบเขตของงานลงเว็บไซต ์  

10 50             

4. ดำเนินการจัดหา 
- ขอความเห็นชอบจัดจ้างพร้อมลงนามในประกาศ 
- ลงประกาศในเว็บไซต์เพือ่รับเอกสารการประกวด 

ราคาอิเลก็ทรอนิกส ์
- กำหนดวันย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ 

จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส ์
- ย่ืนข้อเสนอและเสนอราคา 
- คณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคา

อิเล็กทรอนกิส์ รายงานผลการตรวจสอบเอกสาร
และคณสมบัติทางด้านเทคนิค 

10 60             

5. ขออนุมัติจัดซ้ือ 10 70             
6. จัดทำร่างสญัญาและลงนามสัญญา 10 80             
7. ดำเนินการตามสญัญา รวมถึงการส่งมอบและตรวจรับ 20 100             

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 16    ร้อยละความสำเร็จในการปรบัปรุงพฒันาแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐาน 
ชื่อโครงการที่ 16/2  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ web portal กรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอ้ยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
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. 

1. อนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง
ขอบเขตงาน (TOR) 

10 10             

2. จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) 30 40             
3. คณะกรรมการฯ รายงานผล 

- ขออนุมัติร่างขอบเขตงาน และอนุมัติลงเว็บไซต ์
- คณะกรรมการรายงานผลการนำร่าง 

ขอบเขตของงานลงเว็บไซต ์  

10 50             

4. ดำเนินการจัดหา 
- ขอความเห็นชอบจัดจ้างพร้อมลงนามในประกาศ 
- ลงประกาศในเว็บไซต์เพือ่รับเอกสารการประกวด 

ราคาอิเลก็ทรอนิกส ์
- กำหนดวันย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ 

จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส ์
- ย่ืนข้อเสนอและเสนอราคา 
- คณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคา

อิเล็กทรอนกิส์ รายงานผลการตรวจสอบเอกสาร
และคณสมบัติทางดา้นเทคนิค 

10 60             

5. ขออนุมัติจัดซ้ือ 10 70             
6. จัดทำร่างสญัญาและลงนามสัญญา 10 80             
7. ดำเนนิการตามสญัญา รวมถึงการส่งมอบและตรวจรับ 20 100             

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัด 17 ร้อยละของงบประมาณโครงการที่มีการลงทุนดา้นโครงสร้างพืน้ฐานดิจิทัลลดลง (ขั้นตอนของการดำเนินงานตามตัวชี้วัด) 
 

ชื่อโครงการ 17/ 1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงสำหรับการบริหารจัดการและการบริหาร ณ ศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร  
               17/ 2 โครงการจัดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร  
              

 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
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. 

1. รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่มีการ   
ลงทุนดา้นโครงสร้างพื้นฐานดจิทิัลที่เสนอขอรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 – 2563) 

40 40             

2. รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่มีการ
ลงทุนดา้นโครงสร้างพื้นฐานดจิทิัล ตามข้อบัญญัติ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563 

20 60             

3. คำนวณเปรียบเทียบค่าใช้จา่ยร้อยละของ
งบประมาณโครงการที่มีการลงทุนด้านโครงสรา้ง
พื้นฐานดิจิทลัลดลง 

20 80             

4. นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร 20 100             

รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 18  จำนวนรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นแนวทางการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายสู่มหานครอัจฉริยะ (1 ฉบับ) 
ชื่อกิจกรรมที่ 1  กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนามหานครอัจฉริยะมีขั้นตอนการดำเนนิงาน  

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องานราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ (ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
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. 
1. ศึกษาข้อมูลความเป็นมา หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ความเปน็เมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

10 10  
 

          

2.ศึกษาข้อมูลพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่มีศักยภาพที่
สามารถพัฒนาสู่ความเปน็เมืองอัจฉริยะ 

10 20  
 

          

3. คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ 10 30   
 

         
4. แต่งตั้งคณะทำงานและกำหนดหน่วยงานและผู้ที่
เก่ียวข้องกับพื้นที่ รวมถึงผู้มีส่วนได้สว่นเสียในพื้นที ่

10 40   
 

         

5. ชี้แจงทำความเข้าใจและหารอืแนวทางในการ
ดำเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

40 80    
 

        

6.จัดทำ (ร่าง) แผนพฒันาพืน้ทีสู่่เมืองอัจฉริยะ 20 100             
รวม 6 ข้ันตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 


