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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. ๒๕64            
ด้านแผนจะมุ่งเน้นในเรื่องดังที่กล่าวไว้ข้างต้นโดยมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนแก่บุคลากรของ
กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองเพ่ือให้หน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการแผนให้มีประสิทธิภาพ สำหรับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเพ่ิมทักษะให้กับบุคลากรของกรุงเทพมหานครเพ่ือให้การบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร และการ
ให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพตลอดจนพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพ     
และคุณภาพในการปฏิบัติราชการเพื่อรองรับการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนพ้ืนฐานของการเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนและมุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชีย      
ในปี 2575 
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▪ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี         
o ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์          3    
o วิสัยทัศน์                  24          
o พันธกิจ                   24  
o เป้าหมาย         24 
o ผลการดำเนินงานหลัก                                                                     26 

▪ มาตรการและโครงการ/กิจกรรม         
o ส่วนที่ 1 การบริการสาธารณะ                29 
o ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ       36       
o สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ                                                         49 
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▪ การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล                                           56        
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564  
o ตาราง ก แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผล    57            

การปฏิบตัิราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ตามองค์ประกอบท่ี 1-3 
- องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์  57  
                        กรุงเทพมหานคร / องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการ 
                        ดำเนินงานตามภารกิจเชิงพ้ืนที่เขต/กลุ่มเขต  
- องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจตามนโยบายของผู้บริหาร 66 
                        หรือภารกิจพิเศษ            

o ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดและภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน    72 
o ตาราง ค แสดงตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจตามองค์ประกอบที่ 4-5    104  

- องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม   
                        ในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล  
                        และการให้บริการประชาชน หรือหน่วยงานของรัฐเพื่อนำไปสู่ 
                        ระบบราชการ 4.0  
- องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน     

o ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ    105 
                    และยุทธศาสตรข์องหน่วยงาน)       
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สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 
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 และการบรหิารจัดการ 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 239 คน (ข้อมูล ณ เดือน
สิงหาคม  ๒๕63) ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 691.229 ล้านบาท 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 จำนวน 639.321 ล้านบาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 706.753 ล้านบาท 
 สถานการณ์ด้านการบริหารจัดการแผนที่จะต้องมุ่งเน้นความสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภายใต้กรอบของการพัฒนาระดับสากลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goal-SDGs) และระดับประเทศด้วยยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) เป็นทิศทางการพัฒนาในระยะยาว 20 ปี 
นอกจากนี้ยังมีแผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561-2564) และแผน
เฉพาะด้านต่าง  ๆที่จะต้องดำเนินการให้เกิดความเชื่อมโยงกัน 
 หากพิจารณาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านแผน ได้แก่ ด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตาม
แนวทาง นโยบาย และทิศทางการพัฒนาแบบบูรณาการต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้กำหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้องเชื่อมโยงและ
เป็นกลไกสำคัญในการนำยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ ในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะยึดโยงกับ
ยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพ้ืนที่ โดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่ 
รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ เพื่อนำไปสู่การ
กำหนดประเด็นการพัฒนา การจัดทำนโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 

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

๒. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง ภาครัฐ โดย 

    2.1 ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกระบวนการ  งบประมาณ ตั้งแต่การเสนอ
โครงการตามแผนพัฒนาชุมชนที่สามารถเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่นและ แผนพัฒนาจังหวัด ปรับปรุง
กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับชุมชน ถึงระดับจังหวัด 

    2.2 กำหนดโครงสร้างและลำดับความสำคัญของแผนงานในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕80) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒        
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) และนโยบายรัฐบาล โดยในการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้ 
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงิน และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  และ 

แผนพัฒนาต่างๆ 

    2.3 ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และผลกระทบของการดำเนินงานหรือการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้อย่างแท้จริง และ  สามารถนำมาใช้
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีต่อไป รวมทั้งควรส่งเสริมให้มีกระบวนการ ตรวจสอบโดย    
ภาคประชาชนเพิ่มขึ้น และมีการเปิดเผยผลการประเมินต่อสาธารณะชนโดยมีกำหนดเวลาการเปิดเผยที่แน่นอน 
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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.2564 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจะ
สร้างความเชื่อมโยงของแผนทุกระดับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนการดำเนินภารกิจตามกรอบ
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2564  นอกจากนี้ จะต้องปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ตัวชี้วัดระดับเมือง เพ่ือให้สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ สนับสนุนการจัดทำแผน และกำกับ ติดตาม
และประเมินผลตัวชี้วัดระดับเมืองให้เหมาะสม ตลอดจนการปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหาร
การพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๓๘  ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งทาง
เศรษฐกจิ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นช่องทางให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทสนับสนุนการพัฒนาเมือง 

ในขณะเดียวกัน ภายใต้สถานการณ์ระดับต่างๆ ที่ต้องมีการปรับตัวรองรับในระดับโลก เช่น การเตรียม
ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง (100 Resilient Cities)  สถานการณ์ประเทศไทย เช่น การก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ  สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  และสถานการณ์กรุงเทพมหานคร เช่น การ
เตรียมความพร้อมรองรับภารกิจการถ่ายโอนจากรัฐบาล นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  ดังนั้น การที่จะขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงในประเด็นต่างๆ ที่ได้กล่าวข้างต้นให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภายใน พัฒนาองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรภายในองค์กร ตลอดจนหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้สามารถเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับประเทศ 
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สำหรับภารกิจสำคัญของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในด้านการติดตามและประเมินผล             
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาภาพรวมของการบรรลุผลการดำเนินงาน      
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 (1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ไว้ 7 ด้าน ประกอบด้วย 28 มิติ 45 เป้าหมาย 107 เป้าประสงค์ 257 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ด้านที ่1  มหานครปลอดภัย  ประกอบด้วย 6 มิติ 15 เป้าหมาย 43 เป้าประสงค์  126 ตัวชี้วัด         
ผลการดำเนินงานหลัก 
 ด้านที่ 2  มหานครสีเขียว สะดวกสบาย  ประกอบด้วย 4 มิติ 5 เป้าหมาย 13 เป้าประสงค์  
26 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 
 ด้านที่ 3  มหานครสำหรับทุกคน  ประกอบด้วย 4 มิติ 9 เป้าหมาย 17 เป้าประสงค์  38 ตัวชี้วัด         
ผลการดำเนินงานหลัก 
 ด้านที ่4  มหานครกระชับ  ประกอบด้วย 1 มิติ 2 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 9 ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 
 ด้านที่ 5  มหานครประชาธิปไตย  ประกอบด้วย 5 มิติ 5 เป้าหมาย 8 เป้าประสงค ์  
10 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก  
 ด้านที่ 6  มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้  ประกอบด้วย 3 มิติ 3 เป้าหมาย   
8 เป้าประสงค์ 18 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 
 ด้านที่ 7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร  ประกอบด้วย 5 มิติ 6 เป้าหมาย 16 เป้าประสงค ์ 
30 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 
ซึ่งสัดส่วนตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครจำแนกรายด้านสามารถแสดง     
ได้ตามแผนภาพด้านล่างนี้ 

แผนภาพแสดงสัดส่วนตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลักของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) จำแนกตามด้าน 

 

 



7 
 

จากโครงสร้างของแผนดังกล่าวข้างต้นเมื่อพิจารณาถึงการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ                         
พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)  พบว่า มีการนำตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ไปดำเนินการทั้งสิ้น 244 ตัวชี้วัด (จาก 257 ตัวชี้วัดตามแผนฯ) คิดเป็น
ร้อยละ 94.94 และไม่ได้ดำเนินการ 13 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 5.06 สามารถสรุปผลการดำเนินงาน ได้ดังนี ้
 

ด้าน 
ตัวชี้วัดผล 

การดำเนินงานหลัก 

ผลการดำเนินการตัวชี้วัด 
ดำเนินการ 

ไม่ไดด้ำเนินการ 
บรรลุผล ไม่บรรลุผล 

มหานครปลอดภัย   126 102 
 (ร้อยละ 80.95) 

18 
(ร้อยละ 14.29) 

6 
(ร้อยละ 4.76) 

มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 26 17 
(ร้อยละ 65.39) 

7 
(ร้อยละ 26.92) 

2 
(ร้อยละ 7.69) 

มหานครสำหรับทุกคน 38 32 
(ร้อยละ 84.21) 

6 
(ร้อยละ 15.79) 

- 

มหานครกระชับ 9 4 
(รอ้ยละ 44.44) 

4 
(ร้อยละ 44.44) 

1 
(ร้อยละ 11.12) 

มหานครประชาธิปไตย 
(ประชาสังคม) 

10 7 
(ร้อยละ 70) 

3 
(ร้อยละ 30) 

- 

มหานครแห่งเศรษฐกิจ 
และการเรียนรู้ 

18 9 
(ร้อยละ 50) 

8 
(ร้อยละ 44.44) 

1 
(ร้อยละ 5.56) 

การบริหารจัดการเมืองมหานคร 30 20 
(ร้อยละ 66.67) 

7 
(รอ้ยละ 23.33) 

3 
(ร้อยละ 10) 

รวม 257 191 53 13 
คิดเป็นร้อยละ 100 74.32 20.62 5.06 

  
ทั้งนี้ จากตารางดังกล่าวข้างต้นจะพบว่า ตัวชี้วัดที่ดำเนินการทั้งหมดจำนวน 244 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัด    ที่

บรรลุผลการดำเนินงานแล้วในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 จำนวน 191 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 78.28 ของตัวชี้วัด
ที่มีการดำเนินการทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 74.32 ของตัวชี้วัดตามแผนทั้งหมด ซึ่งมีตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผล  
จำนวน 53 ตัวชี ้วัด คิดเป็นร้อยละ 21.72 ของตัวชี ้ว ัดที ่มีการดำเนินการทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 
20.62  ของตัวชี้วัดตามแผนทั้งหมด โดยภาพรวมมีแนวโน้มการบรรลุผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินงานหลักของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563 สามารถแสดงได้ตามแผนภาพ
ด้านล่างนี้ 
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นอกจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 
แล้ว หนว่ยงานของกรุงเทพมหานครยังได้กำหนดตัวชี้วัดสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครตาม
ภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครอีก จำนวน 16 ตัวชี้วัด ใน 4 ด้าน 
 

ด้าน 
ตัวชี้วัดผล 

การดำเนินงาน
หลัก 

ผลการดำเนินการตัวชี้วัด 
ดำเนินการ 

บรรลุผล ไม่บรรลุผล 
มหานครปลอดภัย   6 6 

(ร้อยละ 100) 
- 

มหานครสำหรับทุกคน 3 3 
(ร้อยละ 100) 

- 

มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู ้ 1 1 
(ร้อยละ 100) - 

การบริหารจัดการเมืองมหานคร 6 - 
 

6 
(ร้อยละ 100) 

                     รวม 16 10 6 
คิดเป็นร้อยละ 100 62.50 37.5 

 

สรปุภาพรวมการดำเนินการพัฒนากรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 -  
30 กันยายน 2563) ประกอบด้วย การดำเนินตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี พ.ศ. 2563 และตัวชี้วัดสนับสนุน (ตัวชีว้ัดเพ่ิมตามภารกิจของหน่วยงาน/ตัวชี้วัดสนับสนุนตามนโยบาย
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) มีจำนวนทั้งสิ้น 273 ตัวชี้วัด บรรลุผลการดำเนินงาน 201 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุผล 59 
ตัวชี้วัด และไม่ได้ดำเนินการ 13 ตัวชี้วัด  

แผนภูมิแสดงภาพรวมการบรรลุผลการดำเนนิงานของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 
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ทั้งนี้ จากภาพรวมของผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นเมื่อพิจารณาเป็นรายด้ านพบว่า ด้านที่มีการนำ
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครแปลงไปสู่การปฏิบัติมากที่สุด คือ ด้านมหานคร
สำหรับทุกคนและด้านมหานครประชาธิปไตย โดยมีสัดส่วนการนำตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจำปี พ.ศ. 2563 ไปดำเนินการร้อยละ 100 รองลงมาคือ ด้านมหานครปลอดภัย มีสัดส่วนการนำตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ไปดำเนินการร้อยละ 95.24 ส่วนด้านที่มีการนำตัวชี้วัดฯ 
ไปสู่การปฏิบัติน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านมหานครกระชับ โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 88.88 และเมื่อพิจารณาถึงการ
บรรลุผลการดำเนินงาน พบว่าด้านที่มีสัดส่วนการบรรลุผลการดำเนินงานมากที่สุด ได้แก่ ด้านมหานคร
สำหรับทุกคน โดยมีจำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุผลการดำเนินงาน 32 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักท่ี
นำมาดำเนินการทั้งหมด 38 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 84.21 

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 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
นอกจากนี้รัฐบาลปัจจุบันให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและถือเป็นวาระแห่งชาติที่

ต้องดำเนินการเร่งด่วน โดยนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และ
มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน 
และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทยเพ่ือเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในอนาคต สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ และแนวทาง
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ในการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ตามคุณลักษณะและกรอบ
การดำเนินงานเดียวกันของประเทศต่อไปในทิศทางเดียวกัน มีความเข้าใจตรงกัน และเกิดความสะดวกรวดเร็วต่อ
การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั่วประเทศให้ไปได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน โดยให้คำนิยามเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) หมายถึง “เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย และชาญฉลาด เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากร โดยเน้นการ       
มีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัย ให้
ประชาชนในเมืองอยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน” และกำหนดกรอบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะตามหลักสากล ๖ ด้าน ได้แก่ 
๑) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ๒) ระบบขนส่งและการสื่อสารอัจฉรยิะ (Smart Mobility) ๓) พลังงาน
และสิ่ งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Energy & Environment) ๔) ระบบบริหารภาครัฐ อัจฉริยะ (Smart 
Governance) ๕) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) และ ๖)การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) 

กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพ่ือให้สอดรับกับบริบทสังคมและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในปัจจุบัน เช่น อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง(IoT) เทคโนโลยีก้อน
เมฆ (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
รองรับการพัฒนาระบบ และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในแต่ละมิติ การพัฒนา 
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่1 การปรับเปลี่ยนหน่วยงานให้พร้อมเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล (Bangkok Integration) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน (Smart Operations) 
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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 

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

 
1แผนพัฒนารัฐบาลดจิิทัลของสำนกัยุทธศาสตร์และประเมินผล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการบริหารเมืองขนาดใหญ่ ให้สามารถรองรับและจัดการข้อมูลที่มีปริมาณและความซับซ้อน 
รวบรวมโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล สำหรับการวางแผนงาน การเชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ในอนาคต  

4 ด้านความม่ันคงปลอดภัยมีสถานภาพด้านความม่ันคงปลอดภัยในแต่ละด้านดังนี้ 
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) , บางส่วนของระบบเครือขา่ยมีการ
วางอุปกรณ์เพียงอุปกรณ์เดียว (Single Point of Failure) อาทิ อุปกรณ์ Router Gateway อุปกรณ์ Switch ที่
เชื่อมต่อกับ Cache Proxy เป็นต้นและ ไม่มีระบบป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์ทีผ่่านเข้า-ออกในระดับ Gateway  

5 ด้านศูนย์คอมพิวเตอร์ (Computer Center) 
5.1 ไมมี่ระบบควบคุมนโยบายการตั้งค่าและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายกลาง 
5.2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่เคยมีการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

ตรวจสอบช่องโหว่หรือทดสอบเจาะระบบที่มีความสำคัญตา่ง ๆ  
5.3  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบางเครื่องไม่มีโปรแกรมป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์ 

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

6 ด้านทรัพยากรบุคคลของสำนักยุทธศาสตร์และประเมนิผล 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  

6.3 บุคลากรสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในเรื่องการตรวจเช็คข้อบกพร่องเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ลำดับถัดไป คือ การ
แก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ติด Virus และการลงระบบปฏิบัติการ OS หรือ Format เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ตามลำดับ  
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สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  
 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลดำเนินงานภายใต้ภารกิจหลักในการผลักดันแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 มีการกำกับ 
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
ไดก้ำหนดตัวชี้วัดไว้ 29 ตัวชี้วัด และมีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด รวม 24 โครงการ 23 กิจกรรม โดย
เป็นตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ จำนวน 19 ตัวชี้วัด แยกเป็นตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 18 
ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดงานประจำ 1  ตัวชี้วัด  รวม 27 โครงการ 11 กิจกรรม มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ จำนวน 2 ตัวชี้วัด รวม 3  กิจกรรม  มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ จำนวน 3 ตัวชี้วัด รวม 1 โครงการ 
3 กิจกรรม และมิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ  จำนวน 2 ตัวชี้วัด รวม 2 กิจกรรม สามารถดำเนินการตามตัวชี้วัด        
ที่กำหนดไว้ได้สูงกว่าเป้าหมาย 10 ตัวชี้วัด และมีผลดำเนินงานตามเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด และต่ำกว่าเป้าหมาย     
ที่กำหนดไว้ 3 ตัวชี้วัด สรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักท่ีสำคัญ ดังนี้  

 ภารกิจด้านการบริหารจัดการแผน 
1. การจัดทำระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองตามกรอบของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 

ประจำปี พ.ศ. 2563  รวม 258 ตัวชี้วัด เพ่ือพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองให้เป็นระบบ มี
ความเป็นปัจจุบัน และง่ายต่อการใช้งานทั้งในด้านของการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล 
สามารถเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร การรายงาน การพัฒนาในทุกระดับ 
และการติดตามประเมินผล และเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ กำหนดนโยบาย สั่งการให้ดำเนินการหรือไม่
ดำเนินการในภารกิจต่าง ๆ ของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

2. การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ระดับกลุ่มเขต ซึ่งเกิดจากภาคประชาสังคม
เพ่ือให้ได้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาของแต่ละพ้ืนที่ และกำหนดทิศทางการ
พัฒนากรุงเทพมหานครในภาพรวมในเบื้องต้น รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับภาคประชาชนในการเข้า
ร่วมกำหนดนโยบายและทิศทาง การพัฒนาพ้ืนที่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการปรับบทบาทเพ่ือรองรับการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาสังคม  โดยการดำเนินการดังกล่าวได้ผลการศึกษายุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ จำนวน 6 เล่ม ซึ่งเป็น
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมระดับกลุ่มเขตทั้ง 6 กลุ่มเขตร่วมกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ เพ่ือนำไปต่อยอด
การพัฒนาในระยะต่อไป 

3. การสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต ผลักดันให้
ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 ดำเนินการจัดทำและทบทวน
แผนพัฒนาชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีแผนพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับความ
ต้องการและปัญหาของชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน และนำไปสู่การมีข้อมูลประกอบการจัดทำ
แผนพัฒนา แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ผลการดำเนินงาน มีสำนักงานเขตที่มีโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาชุมชนนำไปบรรจุ ใน
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 มีจำนวน 44 สำนักงานเขต 
ส่วนอีก 6 สำนักงานเขตสามารถดำเนินการได้ด้วยภารกิจงานประจำโดยไม่จำเป็นต้องบรรจุในแผนฯ 



14 
 

4. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีด้วยกระบวนการบูรณาการ เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่ วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 77 หน่วยงาน 

5. การสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานระดับสำนัก ทั้ง  16 สำนัก เพ่ือให้หน่วยงานมีแผน      
ที่เป็นยุทธศาสตร์ และส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 

6. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 
    6.1 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี โดยจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ-

ราชการกรุงเทพมหานคร ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 
รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) และรอบสิ้นปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2562 – 30 
กันยายน 2563) 

    6.2 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) โดยติดตาม     
และประเมินผลการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครตามดัชนีที่กำหนดไว้ในมาตรการภายใต้
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 -2564) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ทราบผลการดำเนินงานตามแผนฯ อันนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 
ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครฯ  

   6.3 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพฯ ต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร       
ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ด้านมหานครปลอดภัย ด้านมหานคร       
สีเขียว สะดวกสบาย ด้านมหานครสำหรับทุกคน และ ด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ สรุปผลดังนี้ 
                    พ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานครทีป่ระชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครในด้านมหานครปลอดภัย และด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
มากที่สุด 5 อันดับ และน้อยที่สุด 5 อันดับ มีดังนี้ 

ด้านมหานครปลอดภัย ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
มากที่สุด 5 อันดับ น้อยที่สุด 5 อันดับ มากที่สุด 5 อันดับ น้อยที่สุด 5 อันดับ 

1. พระโขนง  
(ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.05)  
2. จอมทอง  
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97)  
3. ดอนเมือง  
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97)  
4. คลองสามวา 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94)  
5. บึงกุ่ม  
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93)  

1. คลองสาน  
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89)  
2. บางพลัด  
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98)  
3. วังทองหลาง 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.01) 
4. คลองเตย  
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02) 
5. พระนคร  
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03)  

1. พระโขนง  
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92)  
2. ดอนเมือง  
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89)  
3. บึงกุ่ม  
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88)  
4. คลองสามวา 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86)  
5. สายไหม  
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84)  

1. บางบอน  
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.70)  
2. คลองสาน  
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77) 
3. ดินแดง  
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81)  
4. บางกอกน้อย  
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85)  
5. บางพลัด  
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86)  
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  6.4 การดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร  ผลการ
ประเมินในเบื้องต้นจาก “ระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดฯ ของกรุงเทพมหานคร” ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ 
จำนวน 409 เกณฑ์ชี้วัด ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน 6 เกณฑ์ชี้วัด ไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการในปี 2562 
จำนวน 3 เกณฑ์ชี้วัด และไม่มีบริการสาธารณะ จำนวน 3 เกณฑ์ชี้วัด 
 ภารกิจด้านการบริหารจัดการ การให้บริการและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

7. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับให้บริการหน่วยงานและประชาชน ดังนี้ 
    7.1 การศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกระบวนการ

ทำงานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 เพ่ือบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับพันธกิจ
ขององค์กรอย่างเป็นระบบตั้งแต่การกำหนดโจทย์การบริการการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมธุรกิจ (Business 
Architecture) เพ่ือออกแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เชื่อมโยงกับการดำเนินงานได้อย่างสอดคล้อง
และมีประสิทธิภาพทั้งในระดับ Architecture ไปจนถึง Roadmapขององค์กร เพ่ือผลักดันให้องค์กรสามารถ
ดำเนินการตามนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กรที่กำหนดไว้ 

    7.2 การพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภู มิสารสนเทศเพ่ือการ
ผังเมืองของกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลาง และระบบ 
ภูมิสารสนเทศเพ่ือการผังเมืองของกรุงเทพมหานครที่เป็นมาตรฐานและสามารถบูรณาการเพ่ือใช้งานร่วมกัน และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงพ้ืนที่   รวมถึงการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการพ้ืนที่เขตเชิงกายภาพ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการวางแผน การบริหารจัดการและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ให้อยู่ใน
รูปแบบมาตรฐานที่สามารถนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการผังเมืองได้อย่าง
เหมาะสม 
     7.3 การเสรมิสร้างความร่วมมือ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนามหานครอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
โดยจัดทำข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ โดยใน
ระยะแรกได้ผลการศึกษาเบื้องต้นบริเวณพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ตามขอบเขตที่กำหนดเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สู่เมือง
อัจฉริยะ 

    7.4 การพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล เป็นโครงการต่อเนื่อง ระยะ 2 ปี 
(พ.ศ. 2563 -2564) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับรองรับการออกใบอนุญาตในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์และการทำธุรกรรมของกรุงเทพมหานครที่มีความน่าเชื่อถือและมีผลถูกต้องตามกฎหมาย สร้าง
ความเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระหว่างการทำธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการกับกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต 

    7.5 การพัฒนาระบบบริการภาครัฐ เป็นโครงการต่อเนื่อง ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2563-2564) เพ่ือเพ่ิม
ช่องทางให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อหรือ การทำธุรกรรมทางด้านการ
ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเต็มรูปแบบหลากหลายช่องทางรวมถึงรองรับการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมได้
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อขอชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่หน่วยงานหรือสำนักงาน
เขตของกรุงเทพมหานคร 
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การพัฒนาบุคลากร 
8. การพัฒนาบุคลากรด้านแผนและด้านเทคโนโลยีสารสารสนเทศ โดยจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา  
    8.1 ด้านแผน 
          8.1.1 การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และติดตามการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร 

โดยกำหนดรูปแบบการดำเนินงานเป็นการเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานด้าน
ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร" เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ Grand meeting 
hall 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วม
กิจกรรมได้แก่ สสส. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 
160 คน 

          8.1.2 การสัมมนาเพ่ือพัฒนาองค์การสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร     
มีการทำงานเป็นทีมและสร้างความสามัคคี มีค่านิยมร่วมขององค์กร อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน
และขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการสัมมนาฯ ได้มีการกำหนดค่านิยมของสำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลร่วมกัน ได้แก่ SMART ได้แก่ 1. S=Strategy การดำเนินการแบบมีกลยุทธ์ 2.M= Modern ทันสมัย
ตามเทคโนโลยี  3.A=Adaptability การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง 4. R=Responsibility การรู้รับผิดชอบ
ในงาน 5. T=Teamwork  การทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีม และได้มีการประกาศค่านิยม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 
2563 ณ ห้องประชุมนพรัตน์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการในสังกัด นำค่านิยม
ขององค์กรไปเผยแพร่ให้ข้าราชการและลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน 

        8.1.3 การพัฒนาศักยภาพการบูรณาการยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานในระดับต่างๆ ส่งเสริมความรู้และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ด้วยกระบวนการเพ่ิมพูนความรู้ โดยร่วมกับสำนักวิจัยนวัตกรรมเมือง
อัจฉริยะ (SCiRA) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดทำหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ 
ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองอย่างยั่งยืน เเละการจัดทำแผนยุทธศาสตร์รวมถึงจัดให้มีการศึกษาดูงาน 
และรับฟังการบรรยาย 1. โครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ณ วังจันทร์วัลเลย์  
2. การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ Kamnoetvidya Science Academy จังหวัดระยอง 
3. การขับเคลื่อนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space 
Inspirium) 4. ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลสากล (ICDL-ATC) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชาจังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จำนวน 37 คน และสามารถ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1 เครือข่าย 

      8.2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
                      8.2.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน  
โดยจัดการสัมมนา และการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาแอปพลิ เคชั่นแบบ Cross Platform    
จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 60 คน 
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 - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น  และหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
กรุงเทพมหานคร รวม 100 คน  

ภารกิจด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัตริาชการ 
9. การใช้จ่ายงบประมาณ จำนวนงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 536,877,846.-บาท สามารถ

เบิกจ่ายได้ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 จำนวน 220,694,040.36.-บาท คิดเป็นร้อยละ 46.73 เนื่องจาก
โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีงบประมาณสูง และใช้ระยะเวลาดำเนินการมาก 
รวมถึงการอนุมัติเงินประจำงวดล่าช้า ทำให้ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 

10. การจัดทำงบการเงินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการจัดทำงบการเงิน         
ให้ เป็นไปตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานคร และจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2562              
โดยสามารถดำเนินการได้ทันเวลาและถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด  

ภารกิจด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ 
11. การเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานด้านแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักยุทธศาสตร์           

และประเมินผล โดยการร่วมกันจัดทำระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง อันเนื่องจากการขาดข้อมูลเชิ งลึกและ
พัฒนาฐานข้อมูลในการบริหารจัดการแผน ตลอดจนขาดการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการระหว่างผู้รับผิดชอบ
ภารกิจด้านแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการแผนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
รวมถึงสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับองค์กรให้เป็นองค์กรชาญฉลาด (Smart 
Department) ภายในปี 2565 เพ่ือรองรับมหานครอัจฉริยะ (Smart City) มีการกำหนดพันธกิจการเป็นศูนย์กลางการ
บริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้วยการพัฒนา
คลังข้อมูลกลางกรุงเทพมหานคร (Data Warehouse)และระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ในระยะต่อไป 

12. การดำเนินโครงการให้บริการที่ดีท่ีสุด ได้แก่  
      12.1 การลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (หน่วยงานและส่วนราชการใน

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร)  ซึ่งมีหน่วยงานและส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเป็นพันธมิตร
ร่วมกันดำเนินโครงการ เพ่ือปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในการใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า ทำให้การใช้พลังงาน
ไฟฟ้าลดลง ส่งผลให้งบประมาณด้านศาธารณูปโภค(ไฟฟ้า) ที่เป็นภาษีของประชาชนลดลงไปตามไปด้วย    

      12.2 โครงการรักษารอบ ได้แก่ การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการพิจารณาโครงการด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานที่เสนอคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร  เพ่ือดำเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน กระบวนการ และขั้นตอนการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาโครงการที่มุ่งสู่การลดระยะเวลาการดำเนินการ
ให้ทันต่อการขอรับงบประมาณ ใน 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนการนำเข้าโครงการฯ ขั้นตอนกระบวนการ
พิจารณาโครงการฯ และขั้นตอนการติดตามประเมินผลโครงการฯ รวมถึงจัดบริการให้คำปรึกษากับหน่วยงาน
ผู้รับบริการ 

13. การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือบุคลากรจากหน่วยงาน/ส่วน
ราชการทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร ที่ ได้รับบริการโดยครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เช่น ด้าน
กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการบริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้มีการสำรวจ จำนวน 2 ครั้ง 
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ผลสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.575 ในระดับมาก และได้คัดเลือก หัวข้อ “ การให้บริการสืบค้น 
ระเบียบ ข้อกฎหมาย หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ผลและรวดเร็ ว ที่ได้คะแนน 3.409” มาปรับปรุงแก้ไขการ
ดำเนินงาน ซึ่งผลสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 เท่ากับ 3.970 ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 3.684 

ภารกิจด้านการพัฒนาองค์การ 
14. การพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพ่ือให้มีการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง 

ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน 
และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 
ด้วยการนำข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดระดับเมือง จำนวน 258 ตัวชี้วัด ตามกรอบของแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ลงในระบบพัฒนาฐานข้อมูล รวม 1,614 ตารางข้อมูล 

15. การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย และจิตใจ หรือสุขภาพอันเนื่องจากการ
ทำงาน โดยกำหนดแผนการดำเนินงานในลักษณะต่อเนื่อง ต่อยอดพัฒนางานเดิม และขยายผลการดำเนินงาน
จัดการงานที่มีความเสี่ยงสูง 3 ลำดับแรก ได้แก่ ความเสี่ยงในการขับรถยนต์ ความเสี่ยงจากการเกิดโรคจากแมลง
และสัตว์ก่อโรคภายในสถานที่ทำงาน เช่น แมลงสาบ หน ูยุง เป็นต้น และความเสี่ยงในงานซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง และประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการเพ่ือจัดการความเสี่ยงในการทำงาน 
รวมถึงเผยแพร่ข้อปฏิบัติแนวทางการทำงานให้ส่วนราชการในสังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทราบเป็น
หนังสือและทาง Facebook ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 
--------------------------------------------- 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
           สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลไดว้ิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร โดยใช้กระบวนการตามหลัก
วิชาการและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ท่ีเกิดความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ นำมาใช้เป็นกรอบในการ
สอบถามความคิดเห็นจากบุคลากรในองค์กร แบ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
  

SWOT  ด้านแผน  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จุดแข็ง  

(Strenghts)  
การกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา
องค์การ (Strategy)  
 S1. มีการกำหนดทิศทาง และเป้าหมายการ
พัฒนา รวมทั้งกลยุทธ์การดำเนนิงานโดยกำหนด
เกณฑ์ตัวชี้วัดที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาองค์กร   
ให้มีประสิทธิภาพ  
 S2. บทบาทการวิเคราะห์โครงการทำให้สำนัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลสามารถผลักดันให้
หน่วยงานกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพืน้ที่ให้
เหมาะสมเพื่อสนับสนนุยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของกรุงเทพมหานครให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 S3. บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง 
เป้าหมายและจัดทำแผนขององค์กร 

การกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา
องค์การ (Strategy)  
S4. มกีารกำหนดวิสัยทัศนช์ัดเจนเป็นทิศทาง    
ให้ สยป.ขับเคลื่อนไปสู่เป็นองคก์รชี้นำและ
ผลักดันนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติมี
แผนงานเปา้หมายและทิศทางการทำงาน          
ที่ ชัดเจนทัง้ในระดบัภาพรวมและเฉพาะดา้น 
สอดคล้องกับภาวะสังคมในปัจจบุัน และอนาคต  

ภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับสงู (Style)  
 S5. ผู้บริหารมีความชัดเจนในการกำหนด
ทิศทางองค์กร รับฟังความคิดเห็น แต่ปัญหาจาก
การเปลี่ยนผูบ้ริหารบ่อย ทำให้นโยบายขาดความ
ต่อเนื่อง 

ภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับสงู (Style)  
 S6. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น สร้างแรงจงูใจ
ในการพัฒนาองค์กร มีวิสัยทัศน ์

 
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) 
บุคลากร (Staff)  
W2. บุคลากรมีความรู้และทักษะ แต่ยังขาด
ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน และขาด
ความต่อเนื่องในการทำงาน กรณี ย้าย ลาออก 
W3. บุคลากรไม่เพียงพอ 

 

ความเชี่ยวชาญหรือความชำนาญเฉพาะด้าน
ขององค์กร (Skill)  
W4 ยังไมส่ามารถนำความรูเ้ชิงทฤษฎีมา
ประยุกต์ใช้ในทางปฏบิัติ  
W5 ขาดความเชี่ยวชาญของภารกจิด้านแผน 
W6 การทำงานมุง่ดำเนนิงานตามนโยบาย
มากกว่าทำงานแบบริเริ่มสร้างสรรค์ 
W7 ขาดองค์ความรู้ใหม่ๆ 

ความเชี่ยวชาญหรือความชำนาญเฉพาะด้าน
ขององค์กร (Skill)  
W8 ขาดการนำงานวิจัยหรือต่อยอดงานวิจยัมา
ใชพ้ฒันาองค์กร  

วัฒนธรรมในการทำงานขององค์กร (Shared 
Value) 
W9 มีความผูกพนัและรักหน่วยงาน พร้อมในการ
ทำงานทีไ่ด้รับมอบหมาย แตย่ังขาดการสื่อสาร
และทำความเข้าใจในการปฏิบัตงิาน 

 

โอกาส 
(Opportunies)  

การเมือง (Political)  
O1 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการจดัทำแผนและ
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
โดยมียุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนา 

การเมือง (Political)  
O2 นโยบายรัฐบาลและ กทม.สง่เสริมให้เกิด
ความร่วมมือ แผน กทม. แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศมีทิศทางชัดเจน 

สังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture)  
O3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ติดตามการทำงานของภาครัฐมากข้ึน 

สังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture)  
O4 มีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างกันรวมทั้งความสามารถในการเข้าถึง    
ไอทีของประชาชนมากข้ึน 

เทคโนโลยี (Technology)  
O5 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำ
ให้นำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและติดตาม
ประเมนิผล 
O6 ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ประชาชนส่งผลต่อความต้องการใช้บริการผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น 
 
 

เทคโนโลยี (Technology)  
O7 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ      
ทำให้ใช้งานง่ายและลดความสิน้เปลือง
ทรัพยากร ประหยัดงบประมาณ 
O8 เทคโนโลยีราคาถูกทำให้ประชาชนเข้าถึง
และเอ้ือต่อการให้บริการภาครัฐสู่ประชาชน 
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SWOT  ด้านแผน  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ภัยคุกคาม 
(Threats) 

เศรษฐกิจ (Economic)  
T1 สภาพเศรษฐกิจส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้
ซ่ึงมผีลต่องบประมาณรายจ่ายประจำปี          
ทำให้ไม่สามารถผลักดันและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา กทม.ไปสู่เป้าหมายได้ 

เศรษฐกิจ (Economic)  
T2 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดหา
ซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ที่ทันสมัยมาใช้ในการ
ปรับปรุง และพัฒนาภารกิจ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

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

สิ่งแวดล้อม (Environment)  
T5 สิ่งแวดล้อมที่เกิดมลภาวะ ส่งผลกระทบ
ต่อบทบาทของหน่วยงานและสภาพการ
ทำงานของบุคลากร 

กฎหมาย (Law)  
T6 กฎหมายระเบียบ เป็นข้อจำกัดต่อการ
ผลักดันยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
T7 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะผลักดันให้เกิด
การแก้ปัญหาของ กทม. มีอย่างจำกัด ล่าช้า 

กฎหมาย (Law) 
T8 กฎหมาย ระเบียบไม่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน 
T9 กทม.ไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเมือง  

 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนำไปสู่การพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง โดยกำหนดโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. การดำเนินงานเชิงรุกโดยใช้จุดแข็ง (Strenghts) หาประโยชน์จากโอกาส (Opportunies) 
       1.1 ตามพันธกิจบริหารจัดการแผนกรุงเทพมหานครเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 
                    - S1. มีการกำหนดทิศทาง และเป้าหมายการพัฒนา รวมทั้งกลยุทธ์การดำเนินงานโดยกำหนด
เกณฑ์ตัวชี้วัดที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  S4. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ชัดเจนเพ่ือให้สำนัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นองค์กรชาญฉลาด (Smart Department) ภายในปี 2565 เพ่ือรองรับมหานคร
อัจฉริยะตลอดจนมีเป้าหมายและทิศทางการทำงานที่ชัดเจนทั้งระดับภาพรวมและเฉพาะด้านสอดคล้องกับภาวะ
สังคมในปัจจุบันและอนาคต O1 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนและงบประมาณในลักษณะบูรณาการ   
เชิงยุทธศาสตร์โดยมียุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนา  O3 ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามการทำงานของภาครัฐมากข้ึน จึงได้กำหนดโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
จำนวน 9 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์บูรณาการการ
จัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน 2.กิจกรรมบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือการจัดการปัญหาสาธารณะด้าน
สิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร 3.กิจกรรมประสานสาธารณูปโภคเพื่อร่วมดำเนินการและแก้ปัญหาบริการ
สาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานเมืองของกรุงเทพมหานคร 4. กิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายประชาคมเพื่อ
ประชาชน  5. โครงการสนับสนุนเครือข่ายพลเมืองขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่  6. กิจกรรมกำหนดหลักเกณฑ์
รูปแบบในการนำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม 7. กิจกรรมพัฒนาระบบการทำงานและกระบวนการติดตามและ
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ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปีเชิงรุก 8.โครงการประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) ระยะสิ้นสุดแผน 9.กิจกรรมการรายงานผลการ
ดำเนินงานของกรุงเทพมหานครผ่านชอ่งทางต่าง ๆ 
           - S4 มีการกำหนดวิสัยทัศน์ชัดเจนเพื่อให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นองค์กรชาญฉลาด 
(Smart Department) ภายในปี 2565 เพื่อรองรับมหานครอัจฉริยะตลอดจนมีเป้าหมายและทิศทางการทำงาน
ที่ชัดเจนทั้งระดับภาพรวมและเฉพาะด้านสอดคล้องกับภาวะสังคมในปัจจุบันและอนาคต  O8 เทคโนโลยีราคาถูก
ทำให้ประชาชนเข้าถึงและเอ้ือต่อการให้บริการภาครัฐสู่ประชาชน จึงได้กำหนดโครงการจ้างท่ีปรึกษาจัดทำแผน
แม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะกรุงเทพมหานคร 
                   - S4 มีการกำหนดวิสัยทัศน์ชัดเจนเพ่ือให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นองค์กรชาญฉลาด 
(Smart Department) ภายในปี 2565 เพ่ือรองรับมหานครอัจฉริยะตลอดจนมีเป้าหมายและทิศทางการทำงาน
ที่ชัดเจนทั้งระดับภาพรวมและเฉพาะด้านสอดคล้องกับภาวะสังคมในปัจจุบันและอนาคต   O1 รัฐบาลให้
ความสำคัญกับการจัดทำแผนและงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์โดยมียุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนา จึงได้กำหนดโครงการได้แก่ 1. โครงการจัดทำแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) 2. โครงการจ้างศึกษาความเป็นไปได้ในการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของกรุงเทพมหานคร 3. กิจกรรมตรวจสอบการนำตัวชี้วัดจากแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครไปสู่แผนของหน่วยงาน 4. กิจกรรมสนับสนุนการใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผน 5. กิจกรรมการ
ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลเพื่อการพัฒนาเมือง  
  - S1. มีการกำหนดทิศทาง และเป้าหมายการพัฒนา รวมทั้งกลยุทธ์การดำเนินงานโดยกำหนด
เกณฑ์ตัวชี้วัดที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ S9. มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของบุคลากร
ให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม O1 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนและงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์โดยมียุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนา จึงได้กำหนดโครงการ
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 13 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 1.โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการ
บริหารสำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 2.โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
การบริหารแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหาร 3.กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการจัดการความรู้ด้านการ
บริหารและประเมินผลแผน 4. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการนำผลการประเมินมาพัฒนาการกำหนด
ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 5.โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดความน่าอยู่
ของกรุงเทพมหานคร 6. โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีช่วยในการวางแผนเชิงออกแบบใน
การพัฒนาเมืองสำหรับทุกคน  ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวางแผน
ภาพอนาคต  (Scenario Planning)เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร 8.โครงการฝึกอบรมเรื่องการ
ใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
     1.2 ตามพันธกิจการเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร 
                    - S1. มีการกำหนดทิศทาง และเป้าหมายการพัฒนา รวมทั้งกลยุทธ์การดำเนินงานโดยกำหนด
เกณฑ์ตัวชี้วัดที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ S9. มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของบุคลากร
ให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม O1 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนและงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์โดยมียุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนา จึงได้กำหนดโครงการ
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ทีเ่กีย่วข้อง จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง 
(CIO) 2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที 
    1.3 พัฒนาองค์กรและทรัพยากรทางการบริหารและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการ
ทำงานขององค์กร 
               - S1. มีการกำหนดทิศทาง และเป้าหมายการพัฒนา รวมทั้งกลยุทธ์การดำเนินงานโดยกำหนด
เกณฑ์ตัวชี้วัดที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ S9. มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของบุคลากร
ให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม O1 รัฐบาลให้ความสำคัญกบัการจัดทำแผนและงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์โดยมียุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนา จึงได้กำหนดกิจกรรม
การพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล                   

2. การดำเนินงานเชิงป้องกันโดยใช้จุดแข็ง (Strenghts) หลบภัยคุกคาม (Threats) 
              2.1 ตามพันธกิจขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
                   - S๑ มีการกำหนดทิศทาง และเป้าหมายการพัฒนา รวมทั้งกลยุทธ์การดำเนินงานโดยกำหนด
เกณฑ์ตัวชี้วัดที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ T7 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะผลักดันให้เกิด
การแก้ปัญหาของกทม. มีอย่างจำกัด ล่าช้า T9 กทม.ไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาเมือง จึงได้กำหนดกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมการประสานขอรับถ่าย
โอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ ฉบับที่ 1 และ 2  2. กิจกรรมการพัฒนา
ความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอำนาจฯ 3. 
กิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำยทุธศาสตร์การกระจายอำนาจฯ 

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

                     - W16 การสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกไม่มีประสิทธิภาพ O1 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการ
จัดทำแผนและงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์โดยมียุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนา จึงได้กำหนดกิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนกรุงเทพมหานคร 
              3.2 ตามพันธกิจการเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร 
                    - W 8 เทคโนโลยีขาดความทันสมัยในการใช้งาน O 6 ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศของประชาชนส่งผลต่อความต้องการใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น O 7 ประสิทธิภาพ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ใช้งานง่ายและลดความสิ้นเปลืองทรัพยากร ประหยัดงบประมาณ  O8 เทคโนโลยี
ราคาถูกทำให้ประชาชนเข้าถึงและเอ้ือต่อการให้บริการภาครัฐสู่ประชาชน  จึงได้กำหนดโครงการจำนวน 4 
โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร  (BMA OSS) 2. โครงการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่  3. โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ 4. 
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับปรับปรุง  และทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 
จำนวน 10 สำนักงานเขต 
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         - W 8 เทคโนโลยีขาดความทันสมัยในการใช้งาน O 7 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศทำ
ให้ใช้งานง่ายและลดความสิ้นเปลืองทรัพยากร ประหยัดงบประมาณ  จึงได้กำหนดโครงการ 2 โครงการ ได้แก่ 
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ตามโครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 และ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้งานระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการเชื่อมโยงภายนอก 
       - W2 ขาดข้อมูลเชิงลึก และการพัฒนาฐานข้อมูลระบบติดตามและประเมินผล W 8 เทคโนโลยีขาด
ความทันสมัยในการใช้งาน O4 มีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันรวมทั้งความสามารถในการเข้าถึง
ไอทีของประชาชนมากขึ้น จึงได้กำหนดโครงการ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างปลอดภัย 2.โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบ
รวมกลุ่ม (API GATEWAY) 
               - W 6 การประสานงานภายในล่าช้าไม่ชัดเจน W 7 การสั่งงานไม่ชัดเจน การมอบหมายงานซ้ำซ้อน 
O 2 นโยบายรัฐบาลและ กทม.ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผน กทม.และแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศมีทิศทางชัดเจน O7 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ใช้งานง่ายและลดความ
สิ้นเปลืองทรัพยากร ประหยัดงบประมาณ จึงได้กำหนดโครงการ จำนวน 8 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการศึกษาและ
วิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของ
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 2.กิจกรรมออกแบบและพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลภารกิจหลักของหน่วยงานตามที่
คณะกรรมการกำกับการพัฒนาฐานข้อมูลเห็นชอบ 3. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสำรองของกรุงเทพมหานคร  4. 
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนัก 5. โครงการระบบตรวจสอบและสนับสนุนเชื่อมต่อเครือข่าย
กรุงเทพมหานคร 6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความม่ันคงของศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายสื่อสาร
กรุงเทพมหานคร 7. โครงการปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายสื่อสารของสำนักงานเขต 8. โครงการจัดหาซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
สำหรับศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 

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

การทำงานขององค์กร 
                      - W 8 เทคโนโลยีขาดความทันสมัยในการใช้งาน  T2 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดหา
ซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ที่ทันสมัยมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาภารกิจ T8 กฎหมาย ระเบียบไม่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดโครงการ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบตัว
บุคคลในระบบดิจิทัล 2. โครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร 
3. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 
                 - W 8 เทคโนโลยีขาดความทันสมัยในการใช้งาน T3 ปัญหาการจราจรและส่วนราชการที่อยู่กทม.2  
ทำให้ไม่สะดวกในการประสานงาน T4 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อการทำงานทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องและทันสมัย จึงได้กำหนดโครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบบริการรับปัญหาและรายงานผล              
(IT Helpdesk Management System) 
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วิสัยทัศน์ 
 SED : Smart Department in 2022 for Bangkok Smart City 

สำนักยุทธศาสตรแ์ละประเมินผล เปน็องค์กรชาญฉลาด ภายในปี 2565 เพื่อรองรับมหานครอัจฉริยะ 
พันธกิจ 

1. บริหารจดัการแผนกรุงเทพมหานครเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 

2. เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร 

3. ขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายการกระจายอำนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. พัฒนาองค์กรและทรัพยากรทางการบริหาร และองคค์วามรู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ 

    การทำงานขององค์กร 

เป้าหมาย 
 การดำเนินการตามพันธกิจและตัวชี้วัดที่รับผิดชอบภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 
พ.ศ. 2564  ด้านที ่2 มหานครสีเขียวสะดวกสบาย ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย และด้านที่ 7 การบริหาร   
จัดการเมืองมหานคร ดังนี้ 
 ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
  มิติที่ 2.1 ภูมิทัศน์สวยงาม 
  เป้าหมาย 2.1.1 กรุงเทพจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด 
  เป้าประสงค์ที่ 2.1.1.1 ถนนทางเท้า และคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครได้รับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม 
 

 ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย  
มิติที่ 5.1 มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ 
เป้าหมายที่ 5.1.1 มหานครที่มีการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานให้บริการสาธารณะในพ้ืนที ่ 
เป้าประสงค์ที่ 5.1.1.1 เครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ 

  มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล 
เป้าหมายที่ 5.2.1 ประชาชนกรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการ

ทำงานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม  
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ ประชาชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในกิจการของกรุงเทพมหานคร 

ตั้งแต่ข้ันตอนการวางแผนนโยบายและการดำเนินงานทั้งผ่านกลไกที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยนโยบาย 
มีเป้าหมายเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง 

เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.2 มุ่งสร้างระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมทีป่ระชาชนสามารถมีส่วนร่วม
ในการวางแผนตัดสินใจการใช้งบประมาณ 
  มิติที่ 5.3 กระจายอำนาจสู่ประชาชน   
  เป้าหมายที่ 5.3.1 ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่จำเป็นและให้อำนาจในการ
กำหนดนโยบายและตัดสินใจในการจัดบริการสาธารณะในระดบั 
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เป้าประสงค์ที่ 5.3.1.2  กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับโอนภารกิจจากรัฐบาลในการ
ให้บริการสาธารณะตามท่ีกฎหมายกำหนด 

มิติที่ 5.5 พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 
เป้าหมายที่ 5.5.1 ประชาชนจะร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ และผลักดันให้นำวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2575  ไปปฏิบัติให้บังเกิดผลสำเร็จ  
เป้าประสงค์ที่ 5.5.1.1  ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการจัดการสาธารณะ 

 ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร  
  มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและการประเมินผล 
  เป้าหมายที ่7.2.1 ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะในกระบวนการบริหารจัดการแผนและประเมินผลแผน และกรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามผลการ
ดำเนินงานยุทธศาสตร์/ด้านต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ  

เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.1   การเพ่ิมศักยภาพบุคลากรและสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการแผน 
เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.2  การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

  มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  เป้าหมาย 7.3.1 บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน 
  เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถเป็นมืออาชีพ  

มิติที ่7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เป้าหมายที่ 7.5.1 กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและ
โปร่งใส  โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย (SMART SERVICE) เพ่ือสนับสนุนนโยบาย
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง(กรุงเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ที่มีคุณภาพและมี ประสิทธิภาพ (SMART CITY)  

เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.1 มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชนและ/หรือ มี
การเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือการให้บริการประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ/หรอืภาคเอกชน 
  เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น 
  เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.3 โครงสรา้งพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                
มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการบริการประชาชน และการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร 

เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.4 มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          
อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาให้มสีมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้อง          
กับมาตรฐานที่กำหนด 

          เป้าประสงค์ของหน่วยงานที่ 7.5.1.5 มีปัจจัยสำคัญท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
สู่ความเปน็มหานครอัจฉริยะ 
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ผลการดำเนินงานหลัก  
- ตัวชี้วัดเจรจาตกลง 

  องค์ประกอบที ่1 
          1. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการนำข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองไปใช้ประกอบการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ (ระดับ 5) (กยบ. กยค. กยภ. กยล. กยม และ กสศ.)    

2. ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานที่สามารถจัดทำแผน รายงานผลและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปขีองหน่วยงานผ่านระบบบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans)               
ตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 100) (กยบ. กยค. กยภ. กยล. กยม และ กสศ.)    

3. ร้อยละของระบบสารสนเทศที่ติดตั้งและให้บริการได้ในศูนย์ข้อมูลกรงุเทพมหานคร (ร้อยละ 80) 
(กคพ.) 
องค์ประกอบที่ 2 

1. ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพ่ือร่วมผลักดันการพัฒนาเมือง (ระดับ 5)   
(กยบ. กยค. กยภ. กยล. และ กยม.) 

2. ระดับความสำเร็จของการสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือในการพัฒนาเมืองระหว่าง
กรุงเทพมหานครกบัสถาบันการศึกษา (ระดับ 5) (กสศ.) 

- ตัวชี้วัดภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
1. จำนวนแผนการพัฒนายุทธศาสตร์บูรณาการการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืนด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
    เพ่ือการจัดระเบียบเมือง (1 ฉบับ) (กยภ.) 
2. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการแก้ไขปัญหาสาธารณะ (1 เครือข่าย) (กยล.) 
3. จำนวนเครือข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจและติดตาม 
    ตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร (1 เครือข่าย/สำนักงานเขต) (กยบ. กยค. กยภ. กยล. และ กยม.) 
4. มีหลักเกณฑ์รูปแบบในการนำระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในระบบงบประมาณ กทม.  
    (1 ฉบับ) (กยค.) 
5. กรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมในการรับถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงานของรัฐต่อคณะกรรมการกระจาย 
    อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระจายอำนาจ (ร้อยละ 25 ของภารกิจที่รับ 
    การถ่ายโอนตามกฎหมายการกระจายอำนาจและแผนปฏิบัติการ) (กยค.) 
6. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอำนาจฯ  
    (ร้อยละ 100) (กยค.) 
7. มียุทธศาสตร์การกระจายอำนาจของกรุงเทพมหานคร (1 ฉบับ) (กยค.) 
8. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาในด้านการบริหารแผนและการประเมินผล (ร้อยละ 70) (กยบ.)  
9. ร้อยละความสำเร็จของเรื่องทีม่ีการดำเนินการตามข้อเสนอของเครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 100) (กยค.) 
10. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
      (รอ้ยละ 100) (กยบ. กยค. กยภ. กยล. กยม. และ กสศ.)  
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11. ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (ร้อยละ 100)  
      (กยบ. กยค. กยภ. กยล. กยม. และ กสศ.) 
12. ระดับความสำเร็จของการนำผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร  
      (ระดับ 2 (ในด้านที่ 1-7 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของการนำผลการประเมินมาพัฒนาการดำเนินงานของ กทม.)  
      (กยบ. กยค. กยภ. กยล. กยม. และ กสศ.)  
13. ร้อยละของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและนักวิชาการคอมพิวเตอร์สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
      ได้รับการพฒันาสมรรถนะที่พึงประสงค ์(ร้อยละ 80) (สก.สยป.) 
14. รอ้ยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน (ร้อยละ 80) (กพพ.) 
15. ร้อยละความสำเร็จของการให้คำปรึกษา แนะนำหน่วยงานให้ดำเนินกิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับสถาปัตยกรรม 
       องค์กรกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 100) (กสศ.) 
16. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 
        (ร้อยละ 80) (กพพ.) 
17. ร้อยละความสำเร็จของจำนวนระบบที่ใช้ประโยชน์จากระบบบริหารความมั่นคงฯ (ร้อยละ 50) (กคพ.) 
18. ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขระบบเครอืข่ายขัดข้องได้ภายในเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 80) (กคพ.) 
19. รอ้ยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ร้อยละ 80) (กบพ.) 
 
        --------------------------------------- 
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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 
ท่ีเกี่ยวข้องเพือ่ยกระดบัประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร 

 

 
 

พันธกิจ 

ด้านท่ี 5 มหานครประชาธิปไตย 
 

ด้านท่ี 7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
 

 

เมืองธรรมาภิบาล 

 

กระจายอำนาจ 
สู่ประชาชน 

 

การบรหิารแผนและการประเมนิผล 

 

การบริหารทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ 

มิต ิ

5.2.1 ประชาชนกรุงเทพฯ      
มีส่วนร่วมในการเสนอนโยบาย
และตรวจสอบการทำงานของ
กรุงเทพมหานคร โดยการใช้
ระบบงบประมาณแบบมีส่วน
ร่วม 

5.3.1 ลดบทบาท
ส่วนกลางลงเหลือ
ภารกิจหลักเท่าท่ี
จำเป็นและให้อำนาจใน
การกำหนดนโยบายและ
ตัดสินใจในการ
จัดบริการ สาธารณะใน
ระดับพื้นท่ีสาธารณะใน
ระดับพื้นท่ี 

7.2.1 กรุงเทพมหานครมี
ระบบติดตามและรายงาน
ความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 

7.3.1 บุคลากร
กรุงเทพมหานครเป็น
ผู้ปฏิบัติงานแบบมอื 
อาชพีมีคุณธรรม 
จริยธรรม และเปน็ท่ี
เชื่อมั่นของประชาชน 

7.5.1 กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเรว็ ถูกต้องและ
โปร่งใส  โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย (SMART 
SERVICE) เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และมีการ
บริหารจัดการเมือง(กรุงเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ที่
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (SMART CITY) 

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

5.2.1.2  
เพิ่ม
บทบาท
ของ
พลเมือง
กรุงเทพฯ 
ในการ
ขับเคลื่อน
การพัฒนา
เมืองและ
การใช้
ระบบ
งบประมา
ณแบบมี
ส่วนร่วม 

5.3.1.2  
เพิ่มอำนาจหน้าที่
ของกรุงเทพ  
มหานครในการ
ทำกิจการ
สาธารณะ 

7.2.1.1 พัฒนา
ระบบติดตามตาม
และ  รายงานความ 
ก้าวหน้าตาม
แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ปี และ
ผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร 
สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร    
ให้ความสำคัญ
และนำ
แผนพัฒนา 
กรุงเทพมหานคร      
ระยะ ๒๐ ปีมาใช้
การขับเคลื่อน 
และพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 
 

7.2.1.2
หน่วยงาน       
มีแผน
ยุทธศาสตร์
สอดคล้อง
กับแผน  
พัฒนา
กรุงเทพ  
มหานคร 
ระยะ 20 ปี
ใช้การ
ขับเคลื่อน 
และพัฒนา
กรุงเทพ 
มหานคร 
 

7.3.1.1  
การพัฒนา
บุคลากรให้มี
ทักษะ ความรู้
ความ สามารถมี
ความเป็นมืออาชีพ
ที่เหมาะสมกบั                    
การบริหารมหา
นครและเป็นผู้มี
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

 

เป้าหมาย 

 

 

เป้า 
ประสงค์ 

7.๕.1.2    
มีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ                
ทุกหน่วยงาน
ภายใน
กรุงเทพมหานคร 
และสนับสนุน
การบริหารงาน
และตัดสินใจ          
สำหรับผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร
เพิ่มข้ึน 

7.5.1.1        
มีระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับให้บริการ
ประชาชนและ/หรือมี
การเชื่อมโยงข้อมูล
เพื่อการให้บริการ
ประชาชนระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ
และ/หรือภาคเอกชน  

 

7.5.1.3   
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ    
และการสื่อสาร
มีประสิทธิภาพ
เพื่อรองรบั                                                
การบริการ
ประชาชนและ
การปฏิบัติงาน
ของ
กรุงเทพมหานค
รให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานท่ี
กำหนด 
 

7.5.1.4   
มีการบริหาร
จัดการด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสารอย่าง
มีประสิทธิ 
ภาพ และ                    
มีการ
พัฒนาให้มี
สมรรถนะ
ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร                     

 มหานครสีเขียว 
สะดวก สบาย 

 
การคลังและงบประมาณ ภูมิทัศน์สวยงาม 

 

พลเมืองกรุงเทพฯ
ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 

 7.4.1 กทม.มีการ
บริหารจัดการด้าน
การเงิน การคลงั และ
การงบประมาณท่ีเปน็
มาตรฐานสากลและ
เกื้อหนุนต่อการพฒันา 
กทม.ในระยะยาว 

7.4.1.5  
กทม.มนีโยบาย
ทางการคลังที่
ชัดเจนเพื่อ
รองรับการ
ขยายตัวของ
เมือง 
 

5.5.1 ประชาชน      
จะร่วมกันติดตาม
ตรวจสอบ และ
ผลักดันให้นำ
วิสัยทัศน์
กรุงเทพฯ พ.ศ.
2575 ไปปฏิบัติ
ให้บังเกิดผลสำเร็จ 

2.1.1 กทม.จัด
ระเบียบเมือง 
ปรับปรุง
ทัศนียภาพของ
เมืองให้แลดู
สะอาด 

5.3.1.2  
เพิ่มอำนาจ
หน้าที่ของ
กรุงเทพม
หานครใน
การทำ
กิจการ
สาธารณะ 

2.1.1.1 ถนน
ทางเท้า และ
คลองสายหลัก
ของ
กรุงเทพมหานค
รได้รับการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้มีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
สะอาด สวย
งาน 
 



30 
 

มาตรการและโครงการ/กิจกรรม 
ส่วนที่ ๑ การบริการสาธารณะ  
ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
มิติที่ 2.1 ภูมิทัศน์สวยงาม 
เป้าหมาย 2.1.1 กรุงเทพจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด (สวพ. สนท. สนย.  
                     สนน. สจส. สสล. สวท. และ สนข.) 
เป้าประสงค์ที่ 2.1.1.1 ถนนทางเท้า และคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
                            ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ลำดับ

ที ่
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2562 2563 2564 

1 จำนวนเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

- - ระดับ กทม.
อย่างน้อย 1 
เครือข่าย 

สนท. 

 

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 2 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดระเบียบเมือง 
ตัวช้ีวัดมาตรการ  
ลำดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 

1. จำนวนแผนการพัฒนายุทธศาสตร์บูรณาการการ
จัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืนด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือเพ่ือการจัดระเบียบเมือง 

- - 1 ฉบับ 

 

 

กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานเพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์บูรณาการ  
การจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน  

ไม่ใช้งบประมาณ กยภ. 

 

ด้านที่ 4 มหานครกระชับ 

มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระบบตามผังเมืองรวม 

เป้าหมายที่ 4.1.1 กรุงเทพมหานครชั้นในและช้ันกลาง มีการประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้อง 
                       กับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ (สวพ.) 
เป้าประสงค์ที ่4.1.1.1 ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวม 
                       และเพิ่มความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองช้ันในและเขตเมืองช้ันกลาง 
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ลำดับ
ที ่

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน
รบัผดิชอบ 2562 2563 2564 

1 กรุงเทพมหานครมแีผน
แม่บทการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ 

- - 1 ฉบับ สยป.  

 

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 8 ผลักดันให้เกิดแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ 
ตัวช้ีวัดมาตรการ  
ลำดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 

1. กรุงเทพมหานครมีแผนแม่บทการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ 

- - 1 ฉบับ 

 
 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
กรุงเทพมหานคร  

6,900,000 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กสศ. 

 

ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย 
มิติที่ 5.1 มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ 
เป้าหมายที่ 5.1.1 มหานครที่มีการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานให้บริการสาธารณะในพื้นที่ (สยป.) 
เป้าประสงค์ที่ 5.1.1.1 เครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ลำดับ

ที ่
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 2562 2563 2564 

1 กรุงเทพมหานครมีเครือข่าย
ความร่วมมือในการจัดการ
แก้ไขปัญหาสาธารณะทั้ง
ระดับ กทม.และระดับ
สำนักงานเขต 

- - -ระดับ กทม. 
1 เครือข่าย 

- ระดับ สนข. 
50 เครือข่าย 

สยป.  
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มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 ประสานหน่วยงานและภาคประชาสังคมจัดทำเครือข่ายความร่วมมือแก้ไขปัญหาสาธารณะ 
ตัวช้ีวัดมาตรการ  
ลำดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 

1. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการแก้ไข
ปัญหาสาธารณะ 

- - 2 เครือข่าย 
(ด้านสิ่งแวดล้อม      

ของเมือง) 
 
 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. กิจกรรมบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือการจัดการปัญหา
สาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร 

ไม่ใช้งบประมาณ กยล. 

2. กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์บูรณาการ  
การจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน 

ไม่ใช้งบประมาณ กยภ. 

 

มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล  

เป้าหมายที่ 5.2.1 ประชาชนกรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำงานของ 
                       กรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (สพส. สยป. สงม.  
                       สปท.กทม. สลส.กทม. และ สนข.) 
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ขั้นตอน 
                             การวางแผนนโยบายและการดำเนินงานทั้งผ่านกลไกที่เป็นทางการและไม่เป็น 
                             ทางการ โดยนโยบายมีเป้าหมายเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  

ลำดับ
ที ่

ตัวชีวั้ด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2562 2563 2564 

1 จำนวนเครือข่ายประชาคมที่
เป็นทางการเพ่ือให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนตัดสินใจและติดตาม
ตรวจสอบการทำงานของ
กรุงเทพมหานคร 

- - 1 เครือข่าย/
สำนักงานเขต 

สยป. สพส.    
สปท.  

สลส.กทม. 
สนข. 
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มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 การสร้างเวที/กลไก/เครือข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
                  ในการวางแผนตัดสินใจและติดตามตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร 
ตัวช้ีวัดมาตรการ  
ลำดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 

1. จำนวนเครือข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพ่ือให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจ
และติดตามตรวจสอบการทำงานของ
กรุงเทพมหานคร 

 
- 

 

- 
1 เครือข่าย/
สำนักงานเขต 

 

กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
กิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายประชาคมเพ่ือประชาชน  ไม่ใช้งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก 

กยบ.  
ผู้สนับสนุน  

กยม. กยล. กยภ.กยค.  
 
  

เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.2 มุ่งสร้างระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วม 
                             ในการวางแผนตัดสินใจการใช้งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ลำดับ
ที ่

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน
รับผดิชอบ 2562 2563 2564 

1 มีการกำหนดหลักเกณฑ์รูปแบบใน
การนำระบบงบประมาณแบบมีส่วน
ร่วมมาใช้ในระบบงบประมาณ กทม.  

- - ๑ ฉบับ สยป. สงม.  

  

มาตรการที่ 1 สร้างหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร 
ลำดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1. มีการกำหนดหลักเกณฑ์รูปแบบในการนำ

ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาใช้ใน
ระบบงบประมาณ กทม. 

- - 1 ฉบับ 
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กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
กิจกรรมกำหนดหลักเกณฑ์รูปแบบในการนำงบประมาณแบบ           
มีส่วนร่วม 

ไม่ใช้งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก 
กยค. 

ผู้สนับสนุน  
กยม. กยล. กยภ.กยบ. 

 

มิติที่ 5.3 กระจายอำนาจสู่ประชาชน 
เป้าหมายที่ 5.3.1 ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่จำเป็นและให้อำนาจในการกำหนดนโยบาย 
                       และตัดสินใจในการจัดบริการสาธารณะในระดับพืน้ที ่(สกก. สยป. สพส. สนย. สผม. สจส. สสล. 
                           สวท. สนน. สนอ. สนค. สปท.และ สนข.) 
เป้าประสงค์ที ่5.3.1.2  กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับโอนภารกิจจากรัฐบาลในการให้บริการ 
                              สาธารณะตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  
ลำดับ

ที ่
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2562 2563 2564 
1 กรุงเทพมหานครยืนยันความ

พร้อมในการรับถ่ายโอนภารกิจ
ของหน่วยงานของรัฐต่อ
คณะกรรมการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามกฎหมายกระจาย
อำนาจ 

- - ร้อยละ 25 
ของภารกิจที่
รบัการถ่าย
โอนตาม

กฎหมายการ
กระจาย

อำนาจและ
แผนปฏิบัติ

การ 

สยป. สพส. สนย. 
สวพ. สจส. สสล. 
สวท. สนน. สนอ. 
สนค. สงม. สปท.        

และ สนข. 

2 ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับ
การถ่ายโอนตามกฎหมาย
กระจายอำนาจฯ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 สยป. สพส. สนย. 
สวพ. สจส. สสล. 
สวท. สนน. สนอ. 
สนค. สงม. สปท.        

และ สนข. 
  
 
 
 
 



35 
 

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 เรง่รัดการประสานขอรับถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ  
                  ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 ที่ กทม.ยังไม่ได้รับถ่ายโอนผ่านช่องทางสำนักงานคณะกรรมการ 
                  การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ลำดับที่ ตัวชีวั้ด ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 กรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมในการรับ

ถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงานของรัฐต่อ
คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระจาย
อำนาจ 

- - ร้อยละ 25 
ของภารกิจที่รับ

การถ่ายโอน
ตามกฎหมาย
การกระจาย
อำนาจและ

แผนปฏิบัติการ 
 

กิจกรรมยทุธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
กิจกรรมการประสานขอรับถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการกำหนด
ขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ ฉบับที่ 1 และ 2 

ไม่ใช้งบประมาณ กยค. 

 
มาตรการที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอำนาจฯ 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ลำดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตาม

ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมาย
กระจายอำนาจฯ 

รอ้ยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

2. ยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจของ
กรุงเทพมหานคร 

- - 1 ฉบับ 

 
 

กิจกรรมยทุธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1.กิจกรรมการพัฒนาความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินการ    
ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอำนาจฯ 

ไม่ใช้งบประมาณ กยค. 

2.กิจกรรมระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทำยุทธศาสตร์การกระจาย
อำนาจฯ 

ไม่ใช้งบประมาณ กยค. 
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มิติที่ 5.5 พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 

เป้าหมายที่ 5.5.1 ประชาชนจะร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ และผลักดันให้นำวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. 2575 
                        ไปปฏิบัติให้บังเกิดผลสำเร็จ (สยป. และ สนข.) 
เป้าประสงค์ที่ 5.5.1.1  ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการสาธารณะ 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  

ลำดับ
ที ่

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2562 2563 2564 

1 จำนวนประเด็นการพัฒนาตาม
วิสัยทัศน์ กทม.2575 ที่ได้รับ
การผลักดันโดยกลุ่มประชาคม/
เครอืข่ายพลเมือง 

- - สำนักงานเขต
ละ 1 ประเด็น

เรื่อง 

สยป. และ สนข. 

  

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มประชาคม/เครือข่ายพลเมืองในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ กทม.2575 
ตัวช้ีวัดมาตรการ (ตัวชี้วัดเจรจาฯ)  
ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1. ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชา

สังคมเพ่ือร่วมผลักดันการพัฒนาเมือง 
- - ระดับ 5 

 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ          

(บาท) 
ส่วนราชการ 

1. โครงการสนับสนุนเครือข่ายพลเมืองขบัเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ 10,000,000 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
กยบ.  

ผู้สนับสนุน  
กยม. กยล. กยภ.กยค. 

2.กิจกรรมการสนับสนุนให้เครือข่ายประชาสังคมดำเนินกิจกรรม
พัฒนาเมือง 

ไม่ใช้งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก 
กยบ.  

ผู้สนับสนุน  
กยม. กยล. กยภ.กยค. 
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ส่วนที่ ๒ การบริหารจัดการ  

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 
เป้าหมาย 7.2.1 ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ 
                     ในกระบวนการบริหารจัดการแผนและประเมินผลแผน และกรุงเทพมหานครมีระบบ 
                     การติดตามผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์/ด้านต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ (สยป.) 
เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.1   การเพิ่มศักยภาพบุคลากรและสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการแผน 

 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ลำดับ

ที ่
  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2562 2563 2564 
1 รอ้ยละของบุคลากรที่ผ่าน

การพัฒนาในด้านการบริหาร
แผนและการประเมินผล  

- - ร้อยละ 7๐ สยป. 

2 หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์     
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 

ทุกหน่วยงาน ไม่มีการวัดในปี 
2563 

ร้อยละ 100 สยป. 

 

มาตรการสนับสนนุเปา้ประสงค์ 
มาตรการที่ 1 เสริมสร้างองค์ความรู้เกีย่วกับการบริหารและประเมินผลแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ลำดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาใน

ด้านการบริหารแผนและการประเมินผล    
มีความรู้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

- - ร้อยละ 70 

 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร ์
งบประมาณ          

(บาท) 
ส่วนราชการ 

1. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหาร
แผนสำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

373,600 กยบ.  

2. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหาร
แผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

101,200 กยบ. 

 
 



38 
 

มาตรการที ่2 สร้างความร่วมมือในการบริหารแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ตัวชีวั้ดมาตรการ 
ลำดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละความสำเร็จของเรื่องที่มีการนำเสนอ

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครตามข้อเสนอของ
เครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรุงเทพมหานคร 

- - ร้อยละ 100 

 

 
  

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

1. กิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนกรุงเทพมหานคร 

ไม่ใช้งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก 
กยค. 

ผู้สนับสนุน 
กยบ.กยม.กยล. กยภ. 

และ กสศ. 
  

 

มาตรการที ่3 บูรณาการและเชื่อมโยงแผนพัฒนาหรือแผนระดับต่าง ๆ กับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ตัวช้ีวัดมาตรการ  
ลำดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด

กรุงเทพมหานครมีแผนยุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 

ทุกหน่วยงาน ไม่มีการวัดในปี 
2563 

รอ้ยละ 100 

 

 

 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

กิจกรรมตรวจสอบการนำตัวชี้วัดจากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ไปสู่แผนของหน่วยงาน 

ไม่ใช้งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก 
กยบ. 

ผู้สนับสนุน 
กยม.กยล. กยภ.กยค. 

และ กสศ. 
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มาตรการที ่4 ส่งเสรมิใหห้น่วยงานนำข้อมูลของตัวชี้วัดระดับเมืองมาใช้ในการจัดทำแผน 
ตัวช้ีวัดมาตรการ (ตัวชี้วัดเจรจาฯ)  
ลำดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 
 

ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการนำ
ข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองไปใช้ประกอบการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 

 

- จัดเก็บข้อมลู
ตัวช้ีวัดระดับเมือง

ในระบบ
ฐานข้อมลู จำนวน 

258 ตัวช้ีวัด 

ระดับ 2 

 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

กิจกรรมการตรวจสอบ ปรับปรุงและสนับสนุนการใช้ข้อมูลเพ่ือ
การวางแผนยุทธศาสตร์และ/หรือการพัฒนาเมือง 

ไม่ใช้งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก 
กยบ. 

ผู้สนับสนุน 
กยม.กยล. กยภ.กยค. 

และ กสศ. 
 
มาตรการของหน่วยงานที่ 5   การปรับปรุงแผนพัฒนากรุงเทพมหานครให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
                                      ในระดับชาติและสอดรับกับภารกิจความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร 
ตัวช้ีวัดมาตรการ  
ลำดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด

กรุงเทพมหานครมีแผนยุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 

ทุกหน่วยงาน ไม่มีการวัดในปี 
2563 

ร้อยละ 100 

 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ          

(บาท) 
ส่วนราชการ 

ค่าใช้จ่ายในการจดัทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) 

4,775,500 ผู้รับผิดชอบหลัก 
กยบ. 

ผู้สนับสนุน 
กยม.กยล. กยภ.กยค. 

และ กสศ. 
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เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.2  การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ลำดับ

ที ่
ตัวชีวั้ด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 2562 2563 2564 
1 ร้อยละความสำเร็จของการ

พัฒนาระบบการติดตาม       
และประเมนิผล 

- - ร้อยละ 100 สยป. 

2 ระดับความสำเร็จของการ
นำผลการประเมินมา
พัฒนา/ปรับปรุงการ
ดำเนินงานของ
กรุงเทพมหานคร 

- - ระดับ 5 
(ในด้านที่ 7 ร้อยละ 100 
ของการนำผลการประเมิน
มาพัฒนาการดำเนินงาน

ของ กทม.) 
ระดับ 2  

(ในด้านที่ 1-6 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 ของการ
นำผลการประเมินมา

พัฒนาการดำเนินงานของ 
กทม.) 

สยป. 

   

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลของกรุงเทพมหานคร 
ตัวช้ีวัดมาตรการ (ตัวชี้วัดเจรจาฯ) 
ลำดับที ่   ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละความสำเร็จของ

หน่วยงานที่สามารถจัดทำแผน 
รายงานผลและประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
หน่วยงานผ่านระบบบริหาร
จัดการแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร (BMA Digital 
Plans) ตามเวลาที่กำหนด 

- - รอ้ยละ 100 
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

1. กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการแผนของหน่วยงาน ไม่ใช้งบประมาณ กยบ.  
ผู้สนับสนุน กยม. 

กยล. กยภ.กยค. กสศ. 
 
มาตรการที่ 2 การติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ลำดับที ่   ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ระดับความสำเร็จของการนำผลการ

ประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุงการ
ดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร 

- - ระดับ 5 
(ในด้านที่ 7 ร้อยละ 100     
ของการนำผลการประเมิน       
มาพัฒนาการดำเนินงาน       

ของ กทม.) 
ระดับ 2  

(ในดา้นที่ 1-6 ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 40 ของการนำผล     
การประเมินมาพัฒนาการ

ดำเนินงานของ กทม.) 
  

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

1. โครงการประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) ระยะสิ้นสุด
แผน 

2,947,400 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กยล. 

2.กิจกรรมพัฒนาระบบการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครเชิงรุก 

ไม่ใช้งบประมาณ กยบ.  
ผู้สนับสนุน กยม. 

กยล. กยภ.กยค. กสศ. 
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มิติที่ 7.3  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป้าหมายที่ 7.3.1 บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรรม  และเป็น 
                        ที่เชื่อม่ันของประชาชน 
เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มทีักษะ ความรู้ ความสามารถเป็นมืออาชีพ 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ลำดับ

ที ่
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2562 2563 2564 
1 รอ้ยละความสำเรจ็ในการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพ 
มหานครตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่
ความเป็นมืออาชีพ 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 30 ร้อยละ 50 สกก. 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการให้บริการในแต่ละสาย 
                 งานใหมุ้่งสู่ความเป็นมืออาชีพ และสอดคล้องกับการเป็นมหานครแห่งเอเชีย 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ลำดับที่   ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1. ร้อยละของผู้เข้าอบรมผ่านการ

ทดสอบความรู้ความเข้าใจตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 

- - ร้อยละ 80 

2. ร้อยละของนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนและนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์สังกัดสำนัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ 

ร้อยละ 70 - ร้อยละ 80 

 
    
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

1. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด
ความน่าอยู่ของกรงุเทพมหานคร 

219,300 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กยม. 

2. โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีช่วยในการ
วางแผนเชิงออกแบบในการพัฒนาเมืองสำหรับทุกคน               
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

1,985,000 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กยม. 
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวางแผนภาพอนาคต 
(Scenario Planning)เพ่ือการวางแผนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร  

172,400 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กยภ. 

4. โครงการฝึกอบรมเรื่องการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 900,000 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กยค. 

5. กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงคข์องนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

ไม่ใช้งบประมาณ สก.สยป. 

 
 

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ 
เป้าหมาย 7.4.1  กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็น 
                       มาตรฐานสากลและเก้ือหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว 
เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.5 กรุงเทพมหานครมีนโยบายทางการคลังที่ชัดเจนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง  
                              (สนค.สยป. สตน.)   
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ลำดับ

ที ่
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2562 2563 2564 
1 มีการดำเนินการตามนโยบาย

การคลังของกรุงเทพมหานคร 
- - ร้อยละ 100 สนค./สยป. 

 

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 2 ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานตามที่นโยบายกำหนด 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ลำดับที่   ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 จำนวนรายงานผลการศึกษาความ

เป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของกรุงเทพมหานคร 

- - 1 ฉบับ 

 
    
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

1. โครงการจ้างศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน   
ในกิจการของกรุงเทพมหานคร 

3,000,000 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กยค. 
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มิติที ่7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าหมายที่ 7.5.1 กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส  
                       โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย (SMART SERVICE)  
                       เพ่ือสนับสนุนนโยบายเศรษฐกจิดิจิทัล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง 
                       (กรงุเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีคุณภาพและมี ประสิทธิภาพ 
                       (SMART CITY) (สยป. สนค. สลน.กทม. สวท. สนอ. สนพ. สพส. สกต. สปช.กทม. และ สตน.) 
เป้าประสงค์ที ่7.5.1.1 มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชนและ/หรือ มีการเชื่อมโยงข้อมูล 
                             เพ่ือการให้บริการประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชน 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ลำดับ

ที ่
ตัวชีวั้ด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 2562 2563 2564 

1 ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือให้บริการประชาชน
และ/หรือเชื่อมโยงข้อมูล 
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน 

- 5 ระบบ ร้อยละ 100 สยป. และ       
ทุกหน่วยงาน 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 พัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้บริการประชาชน 
 

ลำดับที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน 
- - ร้อยละ 80 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1.โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร        
(BMA OSS) 

24,971,300 
(62-65 รวม 83,237,500 บาท) 

กพพ. 

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือการวิเคราะห์ฐานข้อมูล     
ขนาดใหญ่ 

27,160,000 
(62-65 รวม 87,200,000 บาท) 

กพพ. 

3. โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ 24,060,000 
(63-64 รวม 40,100,000 บาท) 

กพพ. 

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับปรับปรุงและทดแทน
ระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 10 
สำนักงานเขต 

47,240,900 
 

กคพ. 
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เป้าประสงค์ที่ 7.๕.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
                   ทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจ 
                   สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ลำดับ

ที ่
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2562 2563 2564 

1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ 
และมีฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหารระดับ
หน่วยงานและระดับ
กรุงเทพมหานคร 

5 ระบบ 5 ระบบ ร้อยละ 100 สยป. และ       
ทุกหน่วยงาน 

 

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามกระบวนการทำงาน 
                 ตามภารกิจหลกัของหน่วยงาน 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 

1 ร้อยละความสำเร็จของการให้คำปรึกษา 
แนะนำหน่วยงานให้ดำเนินกิจกรรม/โครงการ
สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กร
กรุงเทพมหานคร 

- - ร้อยละ 100 

 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร ์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
โครงการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของ
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1  

3,190,000 
(62-63 รวม 11,430,000 บาท) 

กสศ. 

 

มาตรการที่ 2  พัฒนาระบบสารสนเทศส่วนกลางเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 

ตัวชีวั้ดมาตรการ 
ลำดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานในภาพรวมของ
กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล 18,800,000        

ปี 63 28,200,000 
 รวม 47,000,000 บาท  

กพพ. 

 

เป้าประสงค์ 7.5.1.3  โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับ                             
                              การบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

ลำดับ
ที ่

ตัวชีวั้ด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 2562 2563 2564 

1 โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่มีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพที่เหมาะสม
กับภารกจิของการ บริหาร
จัดการเมือง  

ร้อยละ 40 ร้อยละ 80 ร้อยละ 50 
ของ

ประสิทธิภาพ 

สยป. สนย. สผม. 
และสนศ.  

 

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1  พัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ 
                   และครอบคลุมทุกส่วนราชการ 
ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของระบบสารสนเทศที่ติดตั้ง

และให้บริการได้ในศูนย์ข้อมูล
กรุงเทพมหานคร (ตัวชี้วัดเจรจาฯ) 

- - ร้อยละ 80 

2 ร้อยละความสำเร็จของจำนวนระบบที่ใช้
ประโยชน์จากระบบบริหารความมั่นคงฯ 

- - ร้อยละ 50  

3 ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขระบบ
เครือข่ายขดัข้องได้ภายในเวลาที่กำหนด 

- - ร้อยละ 80 

 

 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

1. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสำรองของกรุงเทพมหานคร  
 

54,510,000  
(ชะลอโครงการไปดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 

กคพ. 
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

1. กิจกรรมการตรวจสอบการติดตั้งระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครภายในศูนย์ข้อมูล
กรุงเทพมหานคร 

ไม่ใช้งบประมาณ กคพ. 

2. โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับศูนย์ข้อมูลของ
กรุงเทพมหานคร 

38,470,000 
(62-65 รวม 83,940,000 บาท) 

กคพ. 

3. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความ
มั่นคงของศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายสื่อสารกรุงเทพมหานคร 

52,650,000 กคพ. 

4. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนักงานเขต 52,672,000 
(63-64 รวม 87,672,000 บาท) 

กคพ. 

5. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนัก 56,275,000 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กคพ. 

6. โครงการระบบตรวจสอบและสนับสนุนเชื่อมต่อเครือข่าย
กรุงเทพมหานคร 

49,500,000 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กคพ. 

 

เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.4 มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
                                 และมีการพัฒนาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                              ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

ลำดับ
ที ่

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 2562 2563 2564 

1 บคุลากรมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีคุณภาพ และเหมาะสม
กับการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐาน สากล 

ร้อยละ 80 รอ้ยละ 90  ร้อยละ 50 
ของบุคลากร 

สยป. สพข. 
และ สตน. 

 
 

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที ่1 พัฒนาศกัยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                  และการสื่อสารตามมาตรฐานที่กำหนด 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ลำดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านตาม

เกณฑ์ที่กำหนด 
- -    ร้อยละ 80 
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพด้านไอที 

403,000 กบพ. 
 

 

มาตรการที่ 3  เพ่ิมศักยภาพ CIO ของกรุงเทพมหานครใหส้ามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระบบราชการ 
                     ให้รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล  
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ลำดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
1 ร้อยละของผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร

สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระบบ
ราชการให้สามารถรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล 

- -    ร้อยละ 100 

 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง 
(CIO) 

2,402,500 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กสศ. 
 

 
 
 

เป้าประสงค์ของหน่วยงานที่ 7.5.1.5 มีปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อการพัฒนาพื้นทีก่รุงเทพมหานครสู่ความเป็น 

      มหานครอัจฉริยะ 

ลำดับที่ ตัวชีวั้ด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2562 2563 2564 

1 ปัจจัยสำคัญที่เอ้ือต่อการพัฒนา
กรุงเทพมหานครสู่ความเป็นมหานคร
อัจฉริยะ ได้รับการพัฒนา หรือส่งเสริมใน
พื้นที่เป้าหมาย (ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ 1. 
ความชัดเจนของแผนพัฒนาสู่เมือง
อัจฉริยะที่ทำให้เข้าใจถึงภาพรวมเเละ
วิสัยทัศน์ของการพัฒนารูปแบบเมือง  2. 
กลไกในการขับเคลื่อนและโครงสร้างการ
ลงทุนที่เหมาะสม  3. มีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนที่สามารถได้รับการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน 4. มีความ
พร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 5. นำการพัฒนาโดยผู้บริหารเมือง) 

- 3 ปัจจัย 
(**ได้รับ 

การยกเว้น 
โดยมีรายงาน
ผลการศึกษา

เบื้องต้น  
แนวทางการ
พัฒนาพื้นที่
เป้าหมายสู่
มหานคร
อัจฉริยะ) 

3 ปัจจัย สยป.  
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มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์  
มาตรการของหน่วยงานที่ 1 สร้างความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
                                  และประชาชน ในการพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมายสู่ความเป็นมหานครอัจฉริยะ  

ตัวช้ีวัดมาตรการ (ตัวชี้วัดเจรจาฯ) 
ลำดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1. ระดับความสำเร็จของการสร้าง

นวัตกรรมที่เกิดจากความรว่มมือ         
ในการพัฒนาเมืองระหว่าง
กรงุเทพมหานครกับ
สถาบันการศึกษา 

- - ระดับ 5 

 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการจัดทำคลังข้อมูลเปิดของย่านรัตนโกสินทร์ (Open Data 
Platform) 

ไม่ใช้งบประมาณ กสศ. 
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สรุปโครงการและงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการยทุธศาสตร์  

ลำดับที่ ชื่อโครงการยุทธศาสตร์ 
(เรียงลำดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) 

งบประมาณ 

ความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ-
กรุงเทพมหานคร 

ประจำปี พ.ศ. 2564 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

อยู่ในแผน ไม่อยูใ่นแผน 
 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บท

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
กรุงเทพมหานคร (ม 4.1.1.1.8) 

6,900,000 
ไม่ได้รับงบประมาณ 

/  กสศ. 

 โครงการสนับสนุนเครือข่ายพลเมือง
ขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่              
(ม.5.5.1.1.1) 

10,000,000 
ไม่ได้รับงบประมาณ 

/  กยบ. 

1 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจด้านการบริหารแผนสำหรบั
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและ
ผู้เกี่ยวข้อง (ม.7.2.1.1.1)     

373,600 /  กยบ. 

2 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจด้านการบริหารแผน
ยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  
(ม.7.2.1.1.1) 

101,200 /  กยบ. 

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 3 
(พ.ศ.2566-2570) (มน 7.2.1.1.5) 

4,775,500 /  กยบ. 

 โครงการประเมินผลแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564)  
ระยะสิ้นสุดแผน (ม 7.2.1.2.2) 

2,947,400 
ไม่ได้รับงบประมาณ 

/  กยล. 

 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกับตัวชี้วัดความน่าอยู่
ของกรุงเทพมหานคร (ม.7.3.1.1.1)     

219,300 
ไม่ได้รับงบประมาณ 

 / กยม. 

 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีช่วยในการวางแผนเชิงออกแบบใน
การพัฒนาเมืองสำหรับทุกคน ณ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ (ม.7.3.1.1.1) 

1,985,000 
ไม่ได้รับงบประมาณ 

 / กยม. 
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ลำดับท่ี ชื่อโครงการยุทธศาสตร์ 
(เรียงลำดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) 

งบประมาณ 

ความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบตัิราชการ-
กรุงเทพมหานคร 

ประจำปี พ.ศ. 2564 

ส่วนราชการ 
ที่รบัผิดชอบ 

อยู่ในแผน ไม่อยู่ในแผน 
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน

การวางแผนภาพอนาคต (Scenario 
Planning)เพ่ือการวางแผนยุทธศาสตร์
ของกรุงเทพมหานคร (ม.7.3.1.1.1) 

172,400 
ไม่ได้รับงบประมาณ 

 / กยภ. 

 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเรื่องการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
(ม.7.3.1.1.1) 

900,000 
ไม่ได้รับงบประมาณ 

 / กยค. 

 โครงการจ้างศึกษาความเป็นไปได้ใน
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ
กรุงเทพมหานคร (ม.7.4.1.5.2) 

3,000,000 
ไม่ได้รับงบประมาณ 

/  กยค. 

4 โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขอ
อนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA 
OSS) (ม.7.5.1.1.1) 

24,971,300 
(62-65 รวม 

83,237,500 บาท 

/  กพพ. 

5 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เพ่ือการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่  
(ม.7.5.1.1.1) 

27,160,000 
(62-65 รวม 

87,200,000 บาท 

/  กพพ. 

6 โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ 
(ม.7.5.1.1.1) 

24,060,000 
(63-65 รวม 

40,100,000 บาท 

/  กพพ. 

7 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
สำหรับปรับปรุงและทดแทนระบบทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 
10 สำนักงานเขต  (ม 7.5.1.1.1) 

47,240,900 /  กคพ. 

 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการ
ใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
เชื่อมโยงภายนอก (ม.7.5.1.1.2) 

49,500,000 
ไม่ได้รับงบประมาณ 

/  กพพ. 

8 โครงการศึกษาและวิเคราะห์
สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับกระบวนการทำงาน
ตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร 
ระยะที่ 1 (ม.7.5.1.2.1) 

3,190,000 
(62-63 รวม 

11,430,000 บาท 

/  กสศ. 
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ลำดับที่ ชื่อโครงการยุทธศาสตร์ 
(เรียงลำดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) 

งบประมาณ 

ความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตริาชการ-
กรุงเทพมหานคร 

ประจำปี พ.ศ. 2564 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

อยู่ในแผน ไม่อยู่ในแผน 
9 โครงการพัฒนาระบบยืนยันและ

ตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล 
(ม.7.5.1.2.2) 

18,800,000        
ปี 63 28,200,000 
รวม 47,000,000 

/  กพพ. 

 โครงการพัฒนาระบบบริการรับปัญหาและ
รายงานผล (IT Helpdesk Management 
System) (ม.7.5.1.2.2) 

46,132,000 
*ไม่ได้รับ

งบประมาณ 

/  กพพ. 

 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การแบง่ปันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
อย่างปลอดภัย (ม.7.5.1.2.2) 

45,000,000 
*ไม่ได้รับ

งบประมาณ 

/  กพพ. 

 โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บคุคลของกรุงเทพมหานคร  
(ม.7.5.1.2.2) 

59,025,000 
*ไม่ได้รับ

งบประมาณ 

/  กพพ. 

 โครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงาน
ระบบคอมพิวเตอร์ของ
กรุงเทพมหานคร (ม 7.5.1.2.2) 

35,567,200 
*ไม่ได้รับ

งบประมาณ 

/  กพพ. 

 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล
แบบรวมกลุ่ม (API GATEWAY) 
(ม.7.5.1.2.2) 

25,000,000 
*ไม่ได้รับ

งบประมาณ 

/  กพพ. 

 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสำรองของ
กรุงเทพมหานคร (ม.7.5.1.3.1) 

54,510,000 
*ไม่ได้รับ

งบประมาณ 

/  กคพ. 

 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสาร
ภายในของสำนัก  (ม 7.5.1.3.1) 

56,275,000 
*ไม่ได้รับ

งบประมาณ 

/  กคพ. 

 โครงการระบบตรวจสอบและสนับสนุน
เชื่อมต่อเครอืข่ายกรุงเทพมหานคร  
(ม.7.5.1.3.1) 

49,500,000 
*ไม่ได้รับ

งบประมาณ 

/  กคพ. 

10 ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการความมั่นคงของศูนย์ข้อมูล
และเครือข่ายสื่อสารกรุงเทพมหานคร  
(ม 7.5.1.3.1)  

52,650,000 
 

/  กคพ. 
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ลำดับที่ ชือ่โครงการยุทธศาสตร์ 
(เรียงลำดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) 

งบประมาณ 

ความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ-
กรุงเทพมหานคร 

ประจำปี พ.ศ. 2564 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

อยู่ในแผน ไม่อยู่ในแผน 
11 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสาร

ภายในของสำนักงานเขต (ม.7.5.1.3.1) 
52,672,000 

(63-64 รวม 
87,672,000 บาท) 

/  กคพ. 

12 โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
สำหรับศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 
(ม.7.5.1.3.1) 

38,470,000 /  กคพ. 

13 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพด้าน  
ไอที (ม.7.5.1.4.1) 

403,000 /  กบพ. 

 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สารสนเทศระดับสูง (CIO) 
(ม 7.5.1.4.1) 

2,402,500 
*ไม่ได้รับ

งบประมาณ 

/  กสศ. 

14 โครงการการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล
บริบทด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

4,316,380  / กยบ. 
(เพ่ิมเติม) 

รวม 294,867,500   สยป. 
 
 
 

รวมโครงการ 14 โครงการ รวมจำนวนเงิน 299,183,880 บาท 
อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำป ีพ.ศ. 2564 จำนวน 13 โครงการ จำนวนเงิน 294,867,500บาท 
ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 4,316,380 บาท 
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ลำดับที่ ชือ่กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
(เรียงลำดบัหมายเลขมาตรการหลงัโครงการ) 

งบประมาณ 

ความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ-
กรุงเทพมหานคร 

ประจำปี พ.ศ. 2564 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

อยู่ในแผน ไม่อยู่ในแผน 
1 กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานเพ่ือ

พัฒนายุทธศาสตร์บูรณาการการจัดการ
ภูมิทศัน์เมืองอย่างยั่งยืน (ม.2.1.1.1.2 
และ ม.5.1.1.1.1) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 / กยภ. 

2 กิจกรรมบูรณาการเครือข่ายความ
ร่วมมือการจัดการปัญหาสาธารณะ   
ด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร  
(ม.5.1.1.1.1) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

/  กยล. 

3 กิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายประชาคม     
เพ่ือประชาชน (ม.5.2.1.1.1) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

/  กยบ. กยค. กยภ. 
กยล. กยม. และ  

4 กิจกรรมกำหนดหลักเกณฑ์รูปแบบ       
ในการนำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม        
(ม.5.2.1.2.1) 

ไมใ่ช้
งบประมาณ 

/  กยค. 

5 กิจกรรมการประสานขอรับถ่ายโอน
ภารกิจตามแผนปฏิบัติการกำหนด
ขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ ฉบับที่ 1 
และ 2 (ม.5.3.1.2.1) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

/  กยค. 

6 กิจกรรมการพัฒนาความสามารถของ
หน่วยงานในการดำเนินการตามภารกจิ  
ที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมาย
กระจายอำนาจฯ (ม.5.3.1.2.2) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

/  กยค. 

7 กิจกรรมระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทำ
ยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจฯ 
(ม.5.3.1.2.2) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 / กยค. 

8 กิจกรรมการสนับสนุนให้เครือข่าย
ประชาสังคมดำเนินกิจกรรมพัฒนาเมือง 
(ม.5.5.1.1.1) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

/  กยบ. กยค. กยภ. 
กยล. กยม. และ 

กสศ. 
9 กิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่าย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรุงเทพมหานคร (ม.7.2.1.1.2) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

/  กยค. กยบ. กยภ. 
กยล. กยม. และ 

กสศ. 
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ลำดับที่ 
ชื่อกิจกรรมยุทธศาสตร์ 

(เรยีงลำดับหมายเลขมาตรการหลัง
โครงการ) 

งบประมาณ 

ความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ-
กรุงเทพมหานคร 

ประจำปี พ.ศ. 2564 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

อยู่ในแผน ไม่อยู่ในแผน 
10 กิจกรรมตรวจสอบการนำตัวชี้วัดจาก

แผนพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่แผน
ของหน่วยงาน (ม.7.2.1.1.3) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

/  กยบ. กยค. กยภ. 
กยล. กยม. และ 

กสศ. 
11 กิจกรรมการตรวจสอบ ปรับปรุงและ

สนับสนุนการใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผน
ยุทธศาสตร์และ/หรือการพัฒนาเมือง
(ม.7.2.1.1.4) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

/  กยบ. กยค. กยภ. 
กยล. กยม. และ 

กสศ. 

12 กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจดัการ
แผนของหน่วยงาน  (ม.7.2.1.2.1) 

ไมใ่ช้
งบประมาณ 

 / กยบ. กยค. กยภ. 
กยล. กยม. และ 

กสศ. 
13 กิจกรรมพัฒนาระบบการทำงานและ

กระบวนการติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจำปีเชิงรุก (ม.7.2.1.2.1) 

ไมใ่ช้
งบประมาณ 

/  กยบ. กยค. กยภ. 
กยล. กยม. และ 

กสศ. 

14 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์
ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์สังกัดสำนัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล (ม 7.3.1.1.1) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 / สก.สยป. 

15 กิจกรรมการตรวจสอบการติดตั้งระบบ
สารสนเทศของหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครภายในศูนย์ข้อมูล
กรงุเทพมหานคร 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 / กคพ. 

 

 
รวมกิจกรรม…15…กิจกรรม รวมจำนวนเงิน .................-......................บาท 
อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564    จำนวน..10....กิจกรรม จำนวนเงิน…-……บาท 
ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน..  5.....กิจกรรม จำนวนเงิน.....-...บาท 
 
 
 
 



56 
 

 
บัญชีรายการ/โครงการประจำพื้นฐาน 

ลำดับที่ ด้าน/แผนงาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 
๑ ด้านการบริหารทั่วไป    
     แผนงานบริหารทั่วไปส่งเสริมระบบบริหาร 1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    

เชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม
ประยุกต์บนคลาวด์เพ่ือการ
บรหิารจัดการสำนักงาน (กบพ.) 

201,300 

๒. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
เพ่ือใช้งานออนไลน์ (กบพ.) 

201,250 
*ไม่ได้รับ

งบประมาณ 

3.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมมิ่ง
เบื้องต้นด้วยบล็อกโปรแกรมมิ่ง 
(กบพ.) 

194,500 

กิจกรรมการจัดประชุมแนวดิ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผน 
(กยค.) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

2 ด้านการโยธาและระบบจราจร   

     แผนงานการใช้ที่ดินและระบบจราจร ๑. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
หลักสูตรระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (กสศ.) 

149,000 

รวม 544,800 
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การนำแผนฯ ไปสูก่ารปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 
 

ตาราง ก. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 
เป้าประสงค์ที่ 7.๒.๑.1 การเพิ่มศักยภาพบุคลากรและสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการแผน 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
2 หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร 
ร้อยละ 100 สยป.  

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริมให้หน่วยงานนำ
ข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองมา
ใช้ในการจัดทำแผน 
(ม. 7.2.1.1.4)  

1. ระดับความสำเร็จของ
หน่วยงานในการนำข้อมูล
ตัวชี้วัดระดับเมืองไปใช้
ประกอบการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ (กยบ.) 
 

นิยาม  
     หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร   
     ข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง หมายถึง ข้อมูล/สถิติ ที่
มีการนำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง 
     การนำไปใช้ หมายถึง การที่หนว่ยงานของ
กรุงเทพมหานครนำข้อมูล สถิติที่มีการนำเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองไปพิจารณาประกอบการ
จัดทำแผนปฏิบัติงาน หรือประกอบการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน 
 
 

กิจกรรมการตรวจสอบ ปรับปรุง
และสนับสนุนการใช้ข้อมูลเพ่ือการ
วางแผนยุทธศาสตร์และ/หรือการ
พัฒนาเมือง(กยบ. กยม. กยล. กยภ. 
กยค. และ กสศ.) (ไม่ใช้งบประมาณ) 
 



59 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  ยุทธศาสตร์ หมายถึง ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ที่หน่วยงานใช้เป็นกรอบทิศทางใน
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้บรรลุผล 
ค่าเป้าหมาย  
ระดับ 5 
 
วิธีคำนวณ 
ผลการดำเนินงานที่ทำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (โดย
ผลสำเร็จระดับ 5 คือ กำหนดค่ามาตรฐานตัวชี้วัดการ
พัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครในแต่ละด้าน) 
 
วิธีเก็บขอ้มูล/หลักฐาน 
1. กำหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ฐานขอ้มลูตัวชี้วัดระดับเมืองของสำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 
2. ผลการสำรวจการใช้ข้อมูล 
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ตัวช้ีวัด “ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการนำข้อมูลตัวช้ีวัดระดับเมืองไปใช้ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์” 

การวัดผลการดำเนินงาน 

ระดับความสำเร็จ เกณฑ์ระดับความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้รับ 

5 ร้อยละ 100 

 

กำหนดค่ามาตรฐานตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครในแต่ละด้าน 15 

4 ร้อยละ 80 

 

หน่วยงานนำข้อมูลในระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมอืงไปใช้ในการ
ปฏ ิบัติงาน 

12 

3 รอ้ยละ 60 

 

การนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมอืงตามผลการปรับปรุง 9 

2 ร้อยละ 40 

 

การนำเสนอผลการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง 6 

1 รอ้ยละ 20 

 

การปรับปรุงฐานระบบข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง 3 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 
เป้าประสงค์ที่ 7.๒.๑.2 การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบการติดตาม

และประเมินผล 
ร้อยละ 100 สยป.  

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชีวั้ดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

การพัฒนาระบบการติดตามและ
ประเมินผลของกรุงเทพมหานคร 
(ม. 7.2.1.2.1)  

2. ร้อยละความสำเร็จของ
หน่วยงานที่สามารถจัดทำแผน 
รายงานผลและประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของหน่วยงานผ่านระบบ
บริหารจัดการแผนพัฒนา
กรงุเทพมหานคร           
(BMA Digital Plans)        
ตามเวลาที่กำหนด (กยบ.) 

นิยาม 
    การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี หมายถึง หน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครสามารถจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ผ่านระบบ
บริหารจัดการแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans)  
และตามแนวทางและระยะเวลาที่สำนัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด 
     การรายงานผลและประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการประจำปี หมายถึง 
การรายงานผลและประเมินผลแผน          
ผ่านระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ตามแนวทางและ
ระยะเวลาที่สำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลกำหนด     
     

1. กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการ
แผนของหน่วยงาน (กยบ. กยม. กยล. 
กยภ. กยค. และ กสศ.) (ไม่ใช้งบประมาณ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  ค่าเป้าหมาย 
รอ้ยละ 100 
 
วิธีคำนวณ นับจำนวนหน่วยงานสามารถ
จัดทำแผนรายงานที่สามารถจัดทำแผน 
รายงานผล และประเมินผลแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงานผ่านระบบ
บริหารจัดการแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร (BMA Digital plans)  
ตามเวลาที่กำหนด 
 
วิธีเก็บขอ้มูล/หลักฐาน 
- ระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนา
กรงุเทพมหานคร (BMA Digital Plans) 
- แผนปฏิบัตริาชการประจำปี และ
รายงานประเมินผลประจำปีของ
หน่วยงานในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ 
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ตัวชี้วัด  “ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานที่สามารถจัดทำแผน รายงานผลและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน 
             ผ่านระบบบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) ตามเวลาที่กำหนด” 
 
การวัดผลการดำเนินงาน 
ระดับความสำเร็จ เกณฑ์ระดับความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้รับ 

5 ร้อยละ 100 
 

หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จำนวน 61 หน่วยงานขึ้นไปสามารถ
จดัทำแผน รายงานผล และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของหน่วยงานผ่านระบบบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
(BMA Digital plans) ตามเวลาที่กำหนด 

20 

4 รอ้ยละ 80 
 

หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จำนวน 46 -  60 หน่วยงาน 
สามารถจัดทำแผน รายงานผล และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของหน่วยงานผ่านระบบบริหารจัดการแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร (BMA Digital plans) ตามเวลาที่กำหนด 

16 

3 ร้อยละ 60 
 

หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จำนวน 31 - 45 หน่วยงาน สามารถ
จัดทำแผน รายงานผล และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของหน่วยงานผ่านระบบบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
(BMA Digital plans) ตามเวลาที่กำหนด 

12 

2 ร้อยละ 40 
 

หนว่ยงานของกรุงเทพมหานคร จำนวน 16 - 30 หน่วยงาน สามารถ
จัดทำแผน รายงานผล และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของหน่วยงานผ่านระบบบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
(BMA Digital plans) ตามเวลาที่กำหนด 

8 

1 ร้อยละ 20 
 

หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 - 15  หน่วยงาน สามารถ
จัดทำแผน รายงานผล และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของหน่วยงานผ่านระบบบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
(BMA Digital plans) ตามเวลาที่กำหนด 

4 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 7.5.๑.3 โครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการบริการประชาชนและการปฏิบัติงาน 
                             ของกรุงเทพมหานคร 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับ
ภารกิจของการบริหารจัดการเมือง 

ร้อยละ 50 ของประสิทธิภาพ สยป.  

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาและปรับปรุงเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศหลักของ
กรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมทุกส่วนราชการ 
(ม. 7.5.1.3.1)  

3. ร้อยละความสำเร็จของ
ระบบสารสนเทศที่ติดตั้งและ
ให้บริการได้ในศูนย์ข้อมูล
กรุงเทพมหานคร 
 
 

นิยาม 
     ระบบสารสนเทศ  หมายถงึ ระบบ
สารสนเทศของหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่หน่วยงานพัฒนาสำเร็จ
แล้วและขอติดตั้งในศูนย์ข้อมูล
กรุงเทพมหานคร   
     ติดตั้งและให้บริการได้ หมายถึง 
สามารถติดตั้งระบบสารสนเทศบน
โครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล
กรุงเทพมหานครและให้บริการได้ตาม
ความสามารถของระบบ 
     ศนูย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร หมายถึง 
โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลสำหรับรองรับการ
ให้บริการระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมการตรวจสอบการติดตั้งระบบ
สารสนเทศของหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครภายในศูนย์ข้อมูล
กรุงเทพมหานคร  (ไม่ใช้งบประมาณ) 
(กคพ.) 
2. โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
สำหรับศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 
(38,470,000.-บาท) (กคพ.) 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  ค่าเปา้หมาย 
    ร้อยละ 80 
 
วิธีคำนวณ  
  
 
 
 

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
  จำนวนระบบสารสนเทศของหน่วยงาน    
ในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เสนอขอติดตั้ง 
โดยสามารถติดตั้งในศูนย์ข้อมูล
กรุงเทพมหานครและให้บริการได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนระบบสารสนเทศท่ีหน่วยงานร้องขอสามารถติดตั้งและให้บรกิารได้ x 100  
                        จำนวนระบบสารสนเทศท่ีขอติดตั้งท้ังหมด 
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ตัวช้ีวัด “ร้อยละความสำเร็จของระบบสารสนเทศที่ติดตั้งและให้บริการได้ในศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร” 

การวัดผลการดำเนินงาน 

ระดับความสำเร็จ เกณฑ์ระดับความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้รับ 

5 ร้อยละ 100  ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครสามารถรองรับการติดตั้งระบบ
สารสนเทศได้ร้อยละ 80 ของระบบที่ขอติดตั้ง 

15  

4 ร้อยละ 90-99  ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครสามารถรองรับการติดตั้งระบบ
สารสนเทศได้ร้อยละ 72 – 79 ของระบบที่ขอติดตั้ง 

12  

3 ร้อยละ 80-89  ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครสามารถรองรับการติดตั้งระบบ
สารสนเทศได้ร้อยละ 64 – 71 ของระบบที่ขอติดต้ัง 

9  

2 ร้อยละ 70-79  ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครสามารถรองรับการติดตั้งระบบ
สารสนเทศได้ร้อยละ 56 – 63 ของระบบที่ขอติดตั้ง 

6  

 

1 น้อยกว่าร้อยละ 69  ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครสามารถรองรับการติดตั้งระบบ
สารสนเทศได้น้อยกว่าร้อยละ 56 ของระบบที่ขอติดตั้ง 

3  
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องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจตามนโยบายของผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ 

ด้านที ่5 มหานครประชาธิปไตย 

มิติที่ 5.5 พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 

เป้าประสงค์ที่ 5.5.1.1  ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการสาธารณะ 
ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 จำนวนประเด็นการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ กทม.2575 
ทีไ่ด้รับการผลักดันโดยกลุ่มประชาคม/เครือข่าย
พลเมือง 

สำนักงานเขตละ 1 ประเด็นเรื่อง สยป.  

  

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่ม
ประชาคม/เครือข่ายพลเมืองใน
การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ กทม.
2575  (ม 5.5.1.1.1) 

4. ระดับความสำเร็จของการ
สร้างเครือข่ายประชาสังคมเพ่ือ
ร่วมผลักดันการพัฒนาเมือง 
(กยบ.) 
 

นิยาม  
   ความสำเร็จของการสร้างเครือข่าย
ประชาสังคม หมายถึง ความสำเร็จใน
การผลักดนัให้ประชาชนระดับกลุ่มเขตนำ
ประเด็น/ข้อเสนอแนะจากการประชุม
เครอืข่ายมากำหนดแผนงาน/โครงการ 
และนำไปสู่การผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ 
(Achievement) เป็นรูปธรรม 
 
ค่าเป้าหมาย 
ระดับ 5  

1. กิจกรรมการสนับสนุนให้เครือข่าย
ประชาสังคมดำเนินกิจกรรมพัฒนาเมือง 
(กยบ.กยม. กยล. กยภ. และ กยค.)           
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  วิธีคำนวณ  
    ผลการดำเนินงานที่ทำได้ตามเกณฑ์              
ที่กำหนด (โดยผลสำเร็จระดับ 5 คือ 
แผนงาน/โครงการที่ได้จากเครือข่าย
ประชาสังคม และผลักดันไปสู่การปฏิบัติ
จนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม) 
  
วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
1. ประเด็นสำคัญที่ได้จากเครือข่าย
ประชาสังคม 
2. แผนงาน/โครงการในการพัฒนาพื้นที่
กลุ่มเขต 
3. แผนงาน/โครงการที่ได้รับการคัดเลือก
ให้นำไปสู่การปฏิบัติ     
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ตัวช้ีวัด “ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาเมือง” 

การวัดผลการดำเนินงาน 

ระดับความสำเร็จ เกณฑ์ระดับความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้รับ 

5 ร้อยละ 100  แผนงาน/โครงการที่ได้จากเครือข่ายประชาสังคมนำไปสู่การปฏิบัติ       
และเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

10  

 

4 ร้อยละ 90  มีการคัดเลือกแผนงาน/โครงการจากเครือข่ายประชาสังคมเพ่ือผลักดัน
ให้ไปสู่การปฏิบัติ (ริเริ่ม) อย่างน้อย 1 แผนงาน/โครงการ 

9  

3 ร้อยละ 80  มีการกำหนดแผนงาน/โครงการจากเครือข่ายประชาสังคมทั้ง 6 กลุม่เขต 8  

2 ร้อยละ 70  มีการกำหนดประเด็นสำคัญเพ่ือการพัฒนาเมืองจากเครือประชาสังคม    
ทั้ง 6 กลุ่มเขต 

7  

 

1 ร้อยละ 60  มีเครือข่ายประชาสังคมระดับกลุ่มเขตทั้ง 6 กลุ่มเขต 6  
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ของหน่วยงานที่ 7.5.๑.5 มีปจัจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาพื้นที่กรงุเทพมหานครสู่ความเปน็มหานครอัจฉริยะ 

ลำดับที่  ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 ปัจจัยสำคญัที่เอ้ือต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่ความ
เป็นมหานครอัจฉริยะ ได้รับการพัฒนา หรือส่งเสริมใน
พ้ืนที่เป้าหมาย (ปัจจัยสำคัญ ได้แก ่1. ความชัดเจนของ
แผนพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะที่ทำให้เขา้ใจถงึภาพรวมเเละ
วิสัยทัศน์ของการพัฒนารูปแบบเมือง  2. กลไกในการ
ขับเคลื่อนและโครงสร้างการลงทุนที่เหมาะสม  3. มีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบทีช่ัดเจนที่สามารถได้รับการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน 4. มีความพร้อมของ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 5. นำการพัฒนา
โดยผู้บริหารเมือง) 

3 ปัจจัย สยป. 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

สร้างความร่วมมือระหว่าง
กรุงเทพมหานคร และหนว่ยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน    
ในการพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมายสู่ความ
เป็นมหานครอัจฉริยะ (มน 
7.5.1.5.1) 

5. ระดับความสำเร็จของการ
สร้างนวัตกรรมที่เกิดจากความ
ร่วมมือในการพัฒนาเมือง
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับ
สถาบันการศึกษา (กสศ.) 
 

นิยาม  
     นวัตกรรม หมายถึง สิ่งที่ประดิษฐ์
คิดค้นขึ้นใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม ซึ่งอาจเป็นเทคโนโลยี ความคิด 
ข้อมลู ผลิตภัณฑ์ โครงการหรือกิจกรรม 
เป็นต้น ในที่นี ้หมายถึง สิ่งที่เกิดจากการ
ดำเนินงานร่วมกันภายใต้ความร่วมมือ
ของกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัย 

1. โครงการจัดทำคลังข้อมูลเปิดของ 
ย่านรัตนโกสินทร์ (Open Data 
Platform) (กสศ.) (ไม่ใช้งบประมาณ) 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  ศิลปากร และประชาชนสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ 
 
ค่าเป้าหมาย 
ระดับ 5 
 
วิธีคำนวณ  
    ผลการดำเนินงานที่ทำได้ตามเกณฑ ์  
ที่กำหนด (โดยผลสำเร็จระดับ 5 คือ 
นวัตกรรมที่เกิดจากการดำเนินงานร่วมกัน
ภายใต้โครงการความร่วมมือใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์) 
 
วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
1. รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึก
ความร่วมมือในการพัฒนาเมืองระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับสถาบันการศึกษา 
2. ผลการดำเนินงานตามข้อตกลงฯ 
(นวัตกรรม) 
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ตัวช้ีวัด “ระดับความสำเร็จของการสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือในการพัฒนาเมืองระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถาบันการศึกษา” 

การวัดผลการดำเนินงาน    

ระดับความสำเร็จ เกณฑ์ระดับความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้รับ 

5 ร้อยละ 100  ประชาชนสามารถเข้าถึงและนำนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 10  

4 ร้อยละ 90  เกิดนวัตกรรมที่มาจากการดำเนินการร่วมกันระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับสถาบันการศึกษา 

9  

3 ร้อยละ 80  มีฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่เชิงพ้ืนที่ที่รองรับการวางแผนและพัฒนาพื้นที่ 8  

2 ร้อยละ 70  มีผลการศึกษาเพ่ือพัฒนาพืน้ทีท่ี่เกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่าง
กรุงเทพมหานครกบัสถาบันการศึกษา 

7  

1 ร้อยละ 60  มีการกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานคร
กับสถาบันการศึกษา 

6  
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ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดและภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  

ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
มิติที่ 2.1 ภูมิทัศน์สวยงาม 
เป้าประสงค์ที่ 2.1.1.1 ถนนทางเท้า และคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม 
 

ลำดับที่  ตัวชีวั้ด  ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ระดับ กทม.อย่างน้อย 1 เครือข่าย สนท. 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจดัระเบียบเมือง 
(ม 2.1.1.1.1) 

1. จำนวนแผนการพฒันา
ยุทธศาสตร์บูรณาการการ
จัดการภูมิทศันเ์มืองอย่างยั่งยืน
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
การจัดระเบียบเมือง (กยภ.) 

นิยาม 
    ภูมิทัศน์เมือง หมายถึง ภาพรวมของเมือง   
ซึง่เกิดจากการรวมองค์ประกอบทาง
กายภาพ ที่ก่อให้เกิดผลทางอารมณ์และ
ความรู้สึกแก่ผู้รับรู้องค์ประกอบ 
(Yoshinobu, 1983) ในปัจจบุนัมี
องค์ประกอบที่กำหนดคุณลักษณะของเมือง 
4 ด้าน ได้แก่ ความมีสนุทรียภาพ 
(Aesthetics) การใชป้ระโยชน์ (Function) 
การมีอัตลักษณ์ (Identity) และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนซึ่งมผีลมาจากการอยู่ร่วมกนั
กับสิ่งแวดล้อม (Ecology) (Keshtkaran, 
2019 ; Pataki, 2015; Steiner, 2014) 
ยทุธศาสตร์การจัดการภูมิทัศน์เมือง 
หมายถึง กรอบแนวทางการพัฒนาเมืองเพื่อ 

กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานเพ่ือ
พัฒนายุทธศาสตร์บูรณาการการจัดการ
ภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน (กยภ.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  สง่เสริมให้เกิดการปรับปรุง เปลีย่นแปลง 
ฟื้นฟู และอนุรักษ์ เพื่อให้ได้องค์ประกอบภูมิ
ทัศน์เมืองทั้ง 4 ด้าน อันนำไปสูค่วามยั่งยืน 
เครือข่าย หมายถึง การรวมตัวของกลุ่ม ที่มี
การประสานงานหรือทำงานร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง มีระยะเวลานานพอสมควร มี
วตัถุประสงค์หรือเป้าหมายร่วมกัน และหาก
บรรลุวัตถุประสงค์หนึ่งแล้ว อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ได้ 
วัตถุประสงค์ของเครือข่าย  
เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ในการจัดการภูมิทัศน์
เมืองในรูปแบบบูรณาการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
1.สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
2.สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 
3.สำนักการจราจรและขนส่ง 
4.สำนักการโยธา 
5.สำนักการระบายน้ำ 
6.สำนักสิ่งแวดล้อม 
7.สำนักเทศกิจ 
8.สำนักพัฒนาสังคม 
9.สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการทอ่งเที่ยว 
10.ผู้แทนกลุ่ม 6 เขต 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  ค่าเป้าหมาย 
1 ฉบับ 
 
วิธีคำนวณ 
   จำนวนแผนแม่บทการพัฒนา
ยุทธศาสตร์บูรณาการการจัดการภูมิทัศน์
เมืองเฉพาะพ้ืนที่เป้าหมาย ระยะ 5 ปี      
ที่ได้จัดทำขึ้น 
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ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย 

มิติที่ 5.1 มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ 

เป้าประสงค์ที่ 5.1.1.1 เครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ 

ลำดับที่  ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 กรุงเทพมหานครมีเครือขา่ยความร่วมมือในการจัดการ
แก้ไขปัญหาสาธารณะทั้งระดับ กทม.และระดับ
สำนักงานเขต 

-ระดบั กทม. 1 เครือข่าย 
- ระดบั สนข. 50 เครือข่าย 

สยป.  

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ประสานหน่วยงานและภาคประชา
สังคมจัดทำเครือข่ายความร่วมมือ
แก้ไขปัญหาสาธารณะ               
(ม 5.1.1.1.1) 

2. จำนวนเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดการแก้ไข
ปัญหาสาธารณะ (กยล.) 

นิยาม 
เครอืข่ายความร่วมมือ หมายถึง เครือข่าย
ความร่วมมือหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครและภาคประชาสังคมใน
พ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร เพ่ือบูรณาการ
ความร่วมมือในการเสนอแนวทางเพ่ือ
แก้ไขประเด็นที่เป็นปัญหาสาธารณะใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
การจัดการปัญหาสาธารณะ หมายถึง  
การจัดการแก้ไขปัญหาสาธารณะด้าน
สิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร  

1.กิจกรรมบูรณาการเครือข่ายความ
ร่วมมือการจัดการปัญหาสาธารณะด้าน
สิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร (กยล.) 
2. กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อ
พัฒนายุทธศาสตร์บูรณาการการจัดการ
ภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน (กยภ.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  ค่าเป้าหมาย 
2 เครือข่าย (ด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง
และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ
กรงุเทพมหานคร)  
 
วิธีคำนวณ 
จำนวนเครือข่ายความร่วมมือที่ดำเนินการ 
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ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย 

มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล  

เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ขัน้ตอนการวางแผนนโยบายและการดำเนินงาน 
                             ทั้งผ่านกลไกที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยนโยบายมีเป้าหมายเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง 
 

ลำดับที่  ตัวชีวั้ด  ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 จำนวนเครอืข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพ่ือให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจและ
ติดตามตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร 

1 เครือข่าย/สำนักงานเขต สยป. สพส.สปท.สลส.กทม.สนข. 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

การสร้างเวที/กลไก/เครือข่าย
ประชาคมที่เป็นทางการเพ่ือให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการวางแผนตัดสินใจและติดตาม
ตรวจสอบการทำงานของ
กรุงเทพมหานคร (ม 5.2.2.1.1) 
 

3. จำนวนเครือข่ายประชาคม
ทีเ่ป็นทางการเพ่ือให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
ตัดสินใจและติดตามตรวจสอบ
การทำงานของ
กรุงเทพมหานคร (กยบ.) 
 

นิยาม 
   เครือขา่ยประชาคมที่เป็นทางการ 
หมายถงึ กลุ่มตัวแทนของภาคส่วนต่าง ๆ 
ที่มีบทบาทเก่ียวข้องกับการพัฒนาพื้นที่
เขต/กทม.  ซึ่งมีการจัดตั้งขึ้นตามแนวทาง
ที่ กทม. กำหนด  
   การมีส่วนร่วม หมายถงึ การเข้ามามี
บทบาทในการวางแผน ตัดสินใจในการ
สนับสนุนการดำเนินงาน และติดตาม
ตรวจสอบการทำงานของ กทม.  
 
 

กิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายประชาคมเพ่ือ
ประชาชน (กยบ. กยค. กยภ. กยล. และ 
กยม.) 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชีวั้ดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  ค่าเป้าหมาย 
สำนักงานเขตละ ๑ เครือข่าย 
 
วิธีคำนวณ 
นับจำนวนเครือข่ายประชาคมที่ได้รับการจัดตั้ง
ตามแนวทางที่ กทม. กำหนด 
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ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย 

มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล  

เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.2 มุ่งสร้างระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจการใช้งบประมาณ 
 

ลำดับที่  ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 มีการกำหนดหลักเกณฑ์รูปแบบในการนำระบบ
งบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในระบบงบประมาณ กทม. 

๑ ฉบับ สยป. สงม.  

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

สร้างหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณ
แบบมีส่วนร่วมของ
กรุงเทพมหานคร (ม 5.2.1.2.1) 
 

4. มีการกำหนดหลักเกณฑ์
รูปแบบในการนำระบบ
งบประมาณแบบมีส่วนร่วมมา
ใช้ในระบบงบประมาณ กทม. 
(กยค.) 
 

นิยาม 
- หลักเกณฑ์รูปแบบในการนำระบบ
งบประมาณแบบมีส่วนร่วม หมายถึง 
แนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การสร้าง
ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่
ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการ
วางแผนตัดสินใจการใช้งบประมาณ 
 

ค่าเป้าหมาย 
1 ฉบับ 
 

วิธีคำนวณ 
- หลักเกณฑ์รูปแบบในการนำระบบ
งบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในระบบ
งบประมาณ กทม. จำนวน 1 ฉบับ 

กิจกรรมกำหนดหลักเกณฑ์รูปแบบ        
ในการนำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม      
(ไม่ใช้งบประมาณ) (กยค.) 
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ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย 

มิติที่ 5.3 กระจายอำนาจสู่ประชาชน 
เป้าประสงค์ที่ 5.3.1.2  กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับโอนภารกิจจากรัฐบาลในการให้บริการสาธารณะตามที่กฎหมายกำหนด 
 

ลำดับที่  ตัวชีวั้ด  ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 กรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมในการรับถ่ายโอน
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐต่อคณะกรรมการกระจาย
อำนาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
กระจายอำนาจ 

ร้อยละ 25 ของภารกิจที่รับการถ่ายโอน
ตามกฎหมายการกระจายอำนาจและ
แผนปฏิบัติการ 

สยป. 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เร่งรัดการประสานขอรับถ่ายโอน
ภารกิจตามแผนปฏิบัติการกำหนด
ขัน้ตอนการกระจายอำนาจฯ  
ฉบับที่ 1 และ ฉบับที ่2 ที่ กทม.
ยังไม่ได้รับถ่ายโอนผ่านช่องทาง
สำนักงานคณะกรรมการการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ม 5.3.1.2.1) 

5. กรุงเทพมหานครยืนยัน
ความพร้อมในการรับถ่ายโอน
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐต่อ
คณะกรรมการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามกฎหมายกระจาย
อำนาจ (กยค.) 

นิยาม  
     ยืนยันความพร้อมในการรับถ่ายโอน
ภารกิจ หมายถงึ กรุงเทพมหานครเสนอ
ต่อสำนักงานคณะกรรมการการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ว่ามีความพร้อมรับถา่ยโอนภารกิจจาก
ส่วนราชการเจ้าของภารกิจ      
 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 25 ของภารกิจที่
รบัการถา่ยโอนตามกฎหมายการกระจาย
อำนาจและ แผนปฏิบัติการ 

กิจกรรมการประสานขอรับถ่ายโอน
ภารกิจตามแผนปฏิบัติการกำหนด
ขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ ฉบับที่ 1 
และ 2 (ไม่ใช้งบประมาณ) (กยค.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชีวั้ด โครงการ/กิจกรรม 

  วิธีคำนวณ :  
จำนวนภารกิจท่ียืนยันความพร้อม 
ภารกิจตามแผนปฏิบัติการกำหนด 
ขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ ฉบับท่ี 1  
และ ฉบับท่ี 2 ที่ กทม.ยังไม่ไดร้ับถ่ายโอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 100 = ร้อยละของภารกิจที่รับการถ่ายโอน 
ตามกฎหมายการกระจายอำนาจและ 
แผนปฏิบัติการ 



83 
 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนว่ยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมขีดความสามารถในการ
ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับ      
การถ่ายโอนตามกฎหมายกระจาย
อำนาจฯ (ม 5.3.1.2.2) 
 

6. ร้อยละความสำเรจ็ของการ
ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับ
การถ่ายโอนตามกฎหมาย
กระจายอำนาจฯ (กยค.) 

นิยาม   
     ความสำเร็จของการดำเนินการตาม 
ภารกิจ หมายถึง หน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครที่รับถ่ายโอนภารกิจ    
จากส่วนราชการเจ้าของภารกิจ สามารถ
ดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหาต้องโอนภารกิจคืน      
 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 
 
วิธีคำนวณ :  
จำนวนภารกิจท่ีไม่มปีญัหาโอนคืน 
ภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอน 
 

กิจกรรมการการพัฒนาความสามารถของ
หน่วยงานในการดำเนินการตามภารกิจที่
ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจาย
อำนาจฯ (ไม่ใช้งบประมาณ) (กยค.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 100 
= ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตาม
ภารกจิที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมาย 
กระจายอำนาจฯ 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชีวั้ดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมขีดความสามารถในการ
ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับ      
การถ่ายโอนตามกฎหมายกระจาย
อำนาจฯ (ม 5.3.1.2.2) 
 

7. ยุทธศาสตร์การกระจาย
อำนาจของกรุงเทพมหานคร 
(กยค.) 

นิยาม 
    ยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจ 
หมายถึง เป้าหมายและแนวทางของ
กรงุเทพมหานครในการขอรับถา่ยโอน
ภารกิจจากราชการส่วนกลางและราชการ
ส่วนท้องถิ่นซึ่งมีการดำเนินการในพื้นที่
กรุงเทพฯ 
 
ค่าเป้าหมาย 
1 ฉบับ 
 
วิธีคำนวณ 
   นับจำนวนยุทธศาสตร์การกระจาย
อำนาจทีจ่ัดทำข้ึน 
 

กิจกรรมระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทำ
ยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจฯ            
(ไมใ่ช้งบประมาณ) (กยค.) 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 

มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 
เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.1   การเพิ่มศักยภาพบุคลากรและสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการแผน 

 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ลำดับท่ี  ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผดิชอบ 

1 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาในด้านการบริหาร
แผนและการประเมินผล  

ร้อยละ 7๐ สยป. 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารและประเมินผลแกบุ่คลากร
ที่เก่ียวข้อง (ม 7.2.1.1.1) 

8. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน
การพัฒนาในด้านการบริหาร
แผนและการประเมินผล         
มีความรู้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
(กยบ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยาม 
  บุคลากร หมายถึง นักวิเคราะหน์โยบายและ
แผน และผู้ทีเ่กี่ยวข้องในการบริหารจัดการแผน
และการประเมินผล 
  การพัฒนาในด้านการบรหิารแผนและการ
ประเมินผล หมายถึง การอบรม สมัมนาเพื่อให้
ความรู้ด้านการบรหิารจดัการแผน และการ
ประเมินผล โดยผู้เข้ารับการอบรม สัมมนาต้อง
ผ่านการทดสอบหรือมีความรู้ตามเกณฑ์ที่ สยป. 
กำหนด 
 

ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 70 
 

วิธีคำนวณ 
  

1. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการบริหารแผน
ยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหาร (101,200.-
บาท) (งบดำเนินการ) (กยบ.) 
2. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการบริหารสำหรับ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ที่
เกี่ยวข้อง (373,600.-บาท) 
(งบดำเนินการ) (กยบ.) 

จำนวนผูเ้ข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด x 100 
       จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 

มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 
เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.1   การเพิ่มศักยภาพบุคลากรและสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการแผน 

 

ลำดับที่  ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาในด้านการบริหาร
แผนและการประเมินผล  

ร้อยละ 7๐ สยป. 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

สร้างความร่วมมือในการบริหาร
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  
(ม.7.2.1.1.2) 
 
 
  

9. ร้อยละความสำเร็จของเรื่อง
ที่มีการนำเสนอผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครตามข้อเสนอ
ของเครือข่ายนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
กรงุเทพมหานคร (กยค.) 
 
 
 

นิยาม  
ความสำเร็จของเรื่องที่มีการนำเสนอ
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หมายถึง 
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลรวบรวม 
จัดหมวดหมู่ของปัญหาและข้อเสนอแนะ
ของเครอืข่ายฯ เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอ
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
- ข้อเสนอของเครือข่าย หมายถึง ปัญหา
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้จากการ
ประชุมเครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผนของ
กรุงเทพมหานคร 
- เครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน หมายถึง กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านแผน
ของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร         

1. กิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนา
เครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรุงเทพมหานคร 
(ไม่ใช้งบประมาณ) (กยค.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ทีส่ามารถติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลร่วมกันได้ 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 
 
วิธีคำนวณ 
- (จำนวนเรื่องท่ีมีการนำเสนอผู้บริหาร 
กทม.* 100)/จำนวนเรื่องท่ีเครือขา่ย
นำเสนอทั้งหมด 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 

มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 
เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.1   การเพิ่มศักยภาพบุคลากรและสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการแผน 

 

ลำดับที่  ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

2 หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 100 สยป. 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

บูรณาการและเชื่อมโยงแผนพัฒนา
หรือแผนระดับต่าง ๆ กับ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร         
(ม 7.2.1.1.3) 

10.ร้อยละของหน่วยงานใน
สังกัดกรุงเทพมหานครมีแผน
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
(กยบ.) 

นิยาม 
    หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานใน
สังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 77 หน่วยงาน 
    ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์
หน่วยงานกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
หมายถึง หน่วยงานมีการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจำปีหรือแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ ๒๐ ปี 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 
 

กิจกรรมตรวจสอบการนำตัวชี้วัดจาก
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่แผนของ
หน่วยงาน (ไม่ใช้งบประมาณ) (กยบ. 
กยค. กยภ. กยล. กยม. และ กสศ.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

วิธีคำนวณ 
     นับจำนวนหนว่ยงานที่แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีมีความสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจำปีหรือแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี  
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

การปรับปรุงแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครให้เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับชาติ
และสอดรับกับภารกิจความ
รบัผิดชอบของกรุงเทพมหานคร 
(มน 7.2.1.1.5) 
 
 
 
 
 

11.รอ้ยละความสำเร็จในการ
ปรับปรุงแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี  
 
 
 
  
 

นิยาม 
   ความสำเร็จในการปรับปรุงแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี หมายถึง 
การดำเนินการปรับปรุงแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ให้แล้ว
เสร็จตามข้ันตอนที่กำหนดไว้ 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 
 
วิธีคำนวณ 
คำนวณความสำเร็จตามข้ันตอนการ
ดำเนินงานที่กำหนด 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 3 
(พ.ศ.2566-2570) (4,775,500.-บาท) 
(งบดำเนินการ) (กยบ.) 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 
เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.2  การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

ลำดับที่  ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 ระดับความสำเร็จของการนำผลการประเมินมาพัฒนา/
ปรับปรุงการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร 

ระดับ 2  
(ในด้านที่ 1-7 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของข้อเสนอแนะ                     

จากการประเมินผลถูกนำไปกำหนดเป็นมาตรการ/
โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของ กทม.) 

สยป. 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

การติดตามและประเมินผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ม 7.2.1.2.2) 

12.ระดบัความสำเร็จของการ
นำผลการประเมินมาพัฒนา/
ปรับปรุงการดำเนินงานของ
กรุงเทพมหานคร (กยบ.) 

นิยาม 
การประเมิน หมายถึง กระบวนการวัดผล
การดำเนินงานและเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
และเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ แลว้ทำการพิจารณา
ตัดสินว่าสิ่งนั้นมีคุณภาพในระดับใด 
พร้อมกำหนดแนวทางการ
แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาต่อไป     
การนำผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุง
การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร 
หมายถึง การนำข้อเสนอแนะจากการ
ติดตามประเมนิผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีมากำหนด
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือรองรับการ
ดำเนินการหรือการแกไ้ขปัญหาตาม 

กิจกรรมพัฒนาระบบการประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร      
เชิงรุก (กยบ. กยค. กยภ. กยล. กยม. 
และ กสศ.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  ข้อเสนอแนะ           
รอ้ยละความสำเร็จ แบ่งเป็น 5 ระดับ 
ดังนี้ 
ระดับ 1 หมายถึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของข้อเสนอแนะจากการประเมินผลถูก
นำไปกำหนดเป็นมาตรการ/โครงการ/
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาการดำเนินงานของ 
กรุงเทพมหานคร  
ระดับ 2 หมายถงึ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 
ของขอ้เสนอแนะจากการประเมินผลถูก
นำไปกำหนดเป็นมาตรการ/โครงการ/
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาการดำเนินงานของ 
กรุงเทพมหานคร  
ระดับ 3 หมายถึง ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 60 
ของข้อเสนอแนะจากการประเมินผลถูก
นำไปกำหนดเป็นมาตรการ/โครงการ/
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาการดำเนินงานของ 
กรุงเทพมหานคร  
ระดับ 4 หมายถึง ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 80 
ของข้อเสนอแนะจากการประเมินผลถูก
นำไปกำหนดเป็นมาตรการ/โครงการ/
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาการดำเนินงานของ 
กรุงเทพมหานคร  
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวชีวั้ด โครงการ/กิจกรรม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 5 หมายถึง ร้อยละ 100 ของ
ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลถูกนำไป
กำหนดเป็นมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
เพ่ือพัฒนาการดำเนินงานของ 
กรุงเทพมหานคร  
 
ค่าเป้าหมาย 
ระดับ 2  
(ในด้านที่ 1-7 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของข้อเสนอแนะจากการประเมนิผลถูก
นำไปกำหนดเป็นมาตรการ/โครงการ/
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาการดำเนินงานของ 

กทม.) 
 
วิธีคำนวณ 
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ด้านที่ 7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.3  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรใหม้ีทักษะ ความรู้ ความสามารถเป็นมืออาชีพ 

ลำดับที่  ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพ 
มหานครตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ 

ร้อยละ 50 สกก. 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและ
คุณภาพการให้บริการในแตล่ะสาย 
งานให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ และ
สอดคล้องกับการเป็นมหานครแห่ง
เอเชีย (ม 7.3.1.1.1) 
 

13.ร้อยละของนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนและนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์สังกัดสำนัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ 
(สก.สยป.) 

นิยาม 
  การพัฒนาสมรรถนะที่พงึประสงค์ หมายถึง 
ได้รับการถ่ายทอด และพัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจ และทักษะการปฏบิัติงานให้มี สมรรถนะที่
พึงประสงค์สูงขึ้นในรูปแบบเรียนรูแ้ละพัฒนามา
จากการลงมือทำ (70) : เรียนรูแ้ละพัฒนาจาก
บุคคลอ่ืน  ๆ(20) : เข้ารับการฝึกอบรมและ
สัมมนา (10) ตามแนวทาง BMA Pro 21st 
 

ค่าเป้าหมาย 
  ร้อยละ 80 
 

วิธีคำนวณ 
 จำนวนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์สังกัดสำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผลที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่พึง
ประสงค์ คูณด้วย 100 หารด้วยจำนวน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ทั้งหมด 

กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะทีพึ่ง
ประสงค์ของนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนและนักวิชาการคอมพิวเตอร์สังกัด
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล          
(ไม่ใช้งบประมาณ) (สก.สยป. และทุก
ส่วนราชการ) 
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ด้านที่ 7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.1 มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชนและ/หรือ มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือการให้บริการประชาชนระหว่างหน่วยงาน 
                             ภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชน 

ลำดับที่  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 ระบบบรกิารอิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือให้บริการประชาชน
และ/หรือเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน 

ร้อยละ 100 สยป. และ ทุกหน่วยงาน 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชีวั้ดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชีวั้ด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์       
เพ่ือให้บริการประชาชน 
(ม 7.5.1.1.1) 

14.ร้อยละความสำเร็จในการ
พัฒนาระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการ
ประชาชน (กพพ.) 

นิยาม/คำอธิบาย 
ความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การพัฒนาระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค่าเป้าหมาย  
รอ้ยละ 80 
 
วิธีการคำนวณ  
พิจารณาจากผลการดำเนินการที่กำหนด
ไว้ในแต่ละขั้นตอน คูณ 100 หารด้วย
เป้าหมายของการดำเนินการ ถ้าครบ
ขั้นตอน คดิเป็นร้อยละ 100 

1. โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขอ
อนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) 
(24,971,300.-บาท) (กพพ.) 
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เพ่ือการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(27,160,000.-บาท) (กพพ.) 
3. โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ 
(24,060,000.-บาท) (กพพ.) 
4. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
สำหรับปรับปรุงและทดแทนระบบทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 
จำนวน 10 สำนักงานเขต 
(47,240,900.-บาท) (กคพ.)      
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ด้านที่ 7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที ่7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 7.๕.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และสนับสนุน 
                              การบริหารงานและตัดสินใจสำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 

ลำดับท่ี  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการ และมีฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหารระดับหน่วยงานและระดับ
กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 100 สยป. และ  ทุกหน่วยงาน 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของ

หน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการตามกระบวนการ
ทำงานตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน 
(ม. 7.5.1.2.1) 
 

15. ร้อยละความสำเร็จของ
การให้คำปรึกษา แนะนำ 
หน่วยงานให้ดำเนิน
กิจกรรม/โครงการ 
สอดคล้องกับสถาปัตยกรรม
องค์กรกรุงเทพมหานคร 
(กสศ.) 
 

นิยาม 
     สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : 
EA) เป็นแนวความคิดใหม่ที่บูรณาการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ากับพันธกิจขององค์กรอย่างเป็นระบบ
ต้ังแตก่ารกำหนดโจทย์การบริการการวิเคราะห์
สถาปัตยกรรมธุรกิจ (Business Architecture) เพ่ือ
ออกแบบการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้
เชื่อมโยงกับการดำเนินงานได้อย่างสอดคล้องและมี
ประสิทธิภาพทั้งในระดับ Architecture ไปจนถึง 
Roadmap ของ 

1. โครงการศึกษาและวิเคราะห์
สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับกระบวนการทำงาน
ตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร     
ระยะท่ี 1 งบประมาณ 3,190,000 
บาท (งบดำเนินการ) (กสศ.) 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  องค์กร เพื่อผลักดันให้องค์กรสามารถ
ดำเนินการตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของ
องค์กรที่กำหนดไว้ 
     ความสำเร็จของการให้คำปรึกษา 
แนะนำหน่วยงาน หมายถึง การดำเนิน
กิจกรรมประชุม สัมมนา ให้คำปรึกษา
หรือข้อเสนอแนะ การดำเนินกิจกรรม 
โครงการของหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับ
แนวทางท่ีสถาปัตยกรรมองค์กร 
กรุงเทพมหานครตามผลการศึกษาในปี 
2563 โดยจะต้องดำเนินการตามข้ันตอน
ทีก่ำหนดไว้ในแผนฯ 
   
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 
 
วิธีคำนวณ 
 
 
 

 

 
 

จำนวนข้ันตอนการปฏิบตังิานท่ีสามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 x 100 
                 จำนวนข้ันตอนการปฏิบัติงานตามแผนท่ีกำหนด 
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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 
และมฐีานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับหน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 100 สยป. และ  ทุกหน่วยงาน 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชีวั้ด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาระบบสารสนเทศส่วนกลาง
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 
(ม. 7.5.1.2.2) 
 

16. รอ้ยละความสำเร็จในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนงานในภาพรวมของ
กรุงเทพมหานคร (กพพ.) 
 

นิยาม/คำอธิบาย 
ความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
หมายถึง การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือให้
สามารถรองรับภารกจิ และสนับสนุน งานใน
ภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ค่าเป้าหมาย  
รอ้ยละ 80 
 

วิธีการคำนวณ  
พิจารณาจากผลการดำเนินการที่กำหนดไว้ใน
แต่ละขั้นตอน คูณ 100 หารด้วยเป้าหมายของ
การดำเนินการ ถ้าครบขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 
100 

1. โครงการพัฒนาระบบยืนยันและ
ตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล 
(18,800,000.-บาท) (กพพ.)        
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ด้านที่ 7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ 7.5.1.3  โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร 
 

ลำดับที่  ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรบัผิดชอบ 

1 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับภารกิจของการ 
บริหารจัดการเมือง  

ร้อยละ 50 ของประสิทธิภาพ สยป. สนย. สผม. และสนศ.  

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาและปรับปรุงเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศหลักของ
กรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ 
และครอบคลุมทุกส่วนราชการ 
(ม 7.5.1.3.1) 
 

17. ร้อยละความสำเร็จของ
จำนวนระบบสารสนเทศที่ใช้
ประโยชน์จากระบบบริหาร
ความมั่นคงฯ (กคพ.) 

นิยาม 
   ระบบสารสนเทศ  หมายถึง ระบบ
สารสนเทศของหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่หน่วยงานพัฒนาสำเร็จ
แล้วและขอติดตั้งในศูนย์ข้อมูล
กรุงเทพมหานคร   
    ได้รับประโยชน์จากระบบบริหารความ
ม่ันคง หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ได้รับ
การปกป้องภัยคุกคามจากระบบบริหาร
ความมัน่คงฯ 
 

ค่าเป้าหมาย 
  ร้อยละ 50  
  

ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการความมั่นคงของศูนย์ข้อมูล
และเครือข่ายสื่อสารกรุงเทพมหานคร 
(52,650,000.-บาท) (กคพ.) 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชีวั้ดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  วิธีคำนวณ 
   
 
 
 
วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
    รายงานระบบสารสนเทศที่ได้รับการ
ปกป้องภัยคุกคามจากระบบบริหารความ
มั่นคงฯ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการปกป้องภยัคุกคามจากระบบบรหิารความมั่นคงฯ    x 100 
จำนวนระบบสารสนเทศที่พัฒนาสำเร็จแล้วและขอติดตั้งบนโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร 
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ด้านที่ 7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที ่7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ 7.5.1.3  โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร 

ลำดับที่  ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับภารกิจของการ 
บริหารจัดการเมือง  

ร้อยละ 50 ของประสิทธิภาพ สยป. สนย. สผม. และสนศ.  

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาและปรับปรุงเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศหลักของ
กรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ 
และครอบคลุมทุกส่วนราชการ 
(ม 7.5.1.3.1) 
 

18. ร้อยละความสำเร็จของการ
แก้ไขระบบเครือข่ายขัดข้องได้
ภายในเวลาที่กำหนด 

นิยาม 
ระบบเครือข่าย หมายถึง ระบบเครือขา่ย
ภายในที่กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ติดตั้ง
และบำรุงรักษาให้กับสำนักงานเขต 
 

เครือข่ายขัดข้อง หมายถึง เหตุการณ์ท่ี
สำนักงานเขตไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย
ส่วนกลางที่กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์
รับผิดชอบได้ 
 

ภายในเวลาที่กำหนด หมายถึง เข้า
ดำเนินการภายใน 3 ชั่วโมงหลังจากกอง
ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ได้รับแจ้งจาก
สำนักงานเขต 

โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสาร
ภายในของสำนักงานเขต 
(52,672,000.-บาท) (กคพ.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  ค่าเป้าหมาย 
    ร้อยละ 80  
 
วิธีคำนวณ 
 
 
 
วิธีเก็บขอ้มูล/หลักฐาน 
รายงานสรุปการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขของ
ระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของ
สำนักงานเขต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนครั้งทีเ่ข้าดำเนินการแก้ไขได้ภายในเวลาที่กำหนด  x 100 
จำนวนครั้งที่ระบบเครอืข่ายขัดข้อง 
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ด้านที่ 7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.4 มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี 
                              สารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด 
 

ลำดับที่  ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 บุคลากรมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ 
และเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐาน 
สากล 

ร้อยละ 50 ของบุคลากร สยป. สพข. และ สตน. 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารตามมาตรฐาน      
ทีก่ำหนด (ม 7.5.1.4.1) 
 

19. ร้อยละของผู้เขา้รับการ
ฝึกอบรมผ่านตามเกณฑ์ที่
กำหนด (กบพ.) 

นิยาม 
     ผู้เข้ารับการอบรม หมายถึง ข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญที่ปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ และ/หรือ ผู้ปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานระดับ
สำนัก/สำนักงานเขต ระดับปฏิบัติการถึงระดับ
ชำนาญการพิเศษ 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ   
เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (403,000.-
บาท) (งบดำเนินการ) (กบพ.) 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

      เกณฑ์ที่กำหนด หมายถึง 
1. ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้ารับการอบรม   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาในการ
อบรมทั้งหมด 
2. ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีผลการทดสอบ
ความรู้หลังการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
ค่าเป้าหมาย 
  ร้อยละ 80 
 
วิธีคำนวณ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้อบรมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  x 100 
จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 
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ตาราง ค แสดงตัวช้ีวัดและโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจ (องค์ประกอบที่ 4 และ 5) 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล 
และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อนำไปสู่ระบบราชการ 4.0 

 

ตัวช้ีวัด นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพือ่เพ่ิม
ประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตงิานของหน่วยงาน 
 
 
 
 

ตามท่ี สกก.กำหนด 
 

กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 
องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวม 
 
 
 

ตามท่ี สงม.กำหนด 
 

กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล (สก.สยป. และทุกส่วนราชการในสังกัด
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล) 

5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ
ฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือ
การให้บริการ 

ตามท่ี สยป.กำหนด กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล (กสศ. และกองยุทธศาสตร์) 
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ขัน้ตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน) 
องค์ประกอบที่ 1 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1     ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการนำข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองไปใช้ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
ชื่อกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการตรวจสอบ ปรับปรุงและสนับสนุนการใช้ข้อมูลเพ่ือการวางแผนยุทธศาสตร์และ/หรือการพัฒนาเมือง (กยบ.) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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. 

1.  แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคา่มาตรฐานตัวช้ีวัดการ
พัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร 

5 5  
 

          

2.  จัดประชุมระดมความคิดเห็นในการกำหนดค่า
มาตรฐานตัวช้ีวัดการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร  

10 15   
          

3. ประเมินผลระบบในการนำเสนอข้อมูลตัวช้ีวัดระดับ
เมอืงในมมุมองของผูใ้ช้ 

20 35   
          

๔. พิจารณาข้อมลูและจัดลำดับสำคัญของข้อมูลที่
จำเป็นสำหรับตัวช้ีวัดระดบัเมือง และแหล่งที่มา 

10 45  
 

          

๕. จัดระบบ เชื่อมโยง แลกเปลีย่นและเผยแพร่ข้อมลู
ระดับเมืองตามผลการพิจารณาตามข้อ 4 

20 65     
 

       

๖. เผยแพร่ และประชาสมัพันธ์ช่องทางการเผยแพร่ข้อมลู
ตัวช้ีวัดระดับเมืองเพื่อใหห้น่วยงานนำข้อมูลไปใช้ในการ
วางแผนยุทธศาสตร์และ/หรือการพัฒนาเมือง 

10 75  
 

          

๗. กำหนดค่ามาตรฐานตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของ
กรุงเทพมหานครในแตล่ะด้าน 

20 95    
 

        

๘. รายงานผลใหผู้้บริหารทราบ 5 100             

รวม ๘ ข้ันตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ตัวชี้วัดที ่2     ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานที่สามารถจัดทำแผน รายงานผลและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานผ่านระบบบริหาร 
                  จัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) ตามเวลาที่กำหนด 
ชื่อกิจกรรมที่ 1   กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการแผนของหน่วยงาน (กยบ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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. 
1. ปรับระบบให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 และแนวทางการ
จัดทำแผนปฏบิัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564               
ของหน่วยงาน 

10 
 
 
 

10 
 
 
 

            

2. สำนักยุทธศาสตร์และประเมนิผลจัดประชุมชี้แจง      
แนวทางการใช้งานระบบฯ ประจำปี พ.ศ. 2564          
ให้แก่หน่วยงาน 

10 
 
 

20 
 
 

            

3. หน่วยงานสามารถบันทึกตัวชี้วัดและโครงการของ
หน่วยงานตามแผนปฏบิัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 
ของหน่วยงานลงในระบบฯ ได้ครบทุกโครงการและ
เชื่อมโยงโครงการเข้ากับตัวชี้วัดหน่วยงาน 

10 
 
 
 

30 
 
 
 

            

4. หน่วยงานมีการรายงานความก้าวหน้าโครงการของ
หน่วยงานเป็นประจำทุกเดือนครบทุกโครงการตาม
แผนปฏบิัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานลง
ในระบบฯ 

10 
 
 
 

40 
 
 
 

            

5. หน่วยงานมีการรายงานความสำเร็จของตัวชี้วัดของ
หน่วยงานเป็นประจำทุกไตรมาส (3 เดือน/ครั้ง)          
ครบทุกตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
หน่วยงานลงในระบบฯ 

10 
 
 
 

50 
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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. 
6. หน่วยงานสามารถประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ    
ประจำปีของหน่วยงานผา่นระบบฯ ได ้
 
 

10 
 
 

 

60 
 
 
 

            

7. ปรับระบบให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินผล        
การปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 และแนวทาง     
การจัดทำแผนปฏบิัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565        
ของหน่วยงาน 

10 
 
 
 

70 
 
 
 

            

8. สำนักยุทธศาสตร์และประเมนิผลจัดประชุมชี้แจง      
แนวทางการใช้งานระบบฯ สำหรับการจัดทำแผนปฏบิัติ
ราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ให้แก่หน่วยงาน 

10 
 
 

80 
 
 

            

9. หน่วยงานนำเข้าตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมในระบบ     
เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565        
ของหน่วยงานลงในระบบฯ 

10 
 
 

90 
 
 

            

10. หน่วยงานจัดทำแผนปฏบิตัิราชการประจำปี          
พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานผ่านในระบบฯ 

10 
 

100 
 

            

รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จของระบบสารสนเทศที่ติดตั้งและให้บริการได้ในศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร 
กิจกรรมที่ 3/1 กิจกรรมตรวจสอบการตดิตั้งระบบสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครภายในศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร (กคพ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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. 

๑.จัดเตรียมแนวทางการขอใช้บริการโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้แก่หน่วยงานที่ต้องการใช้บริการศูนย์
ข้อมูลกรุงเทพมหานคร 

๑๐ ๑๐ 
            

๒. ดำเนินการส่งมอบบริการโครงสร้างพื้นฐาน
ให้แก่หน่วยงานทีร่้องขอใช้บริการศูนย์ข้อมูล
กรุงเทพมหานคร 

๕๐ ๖๐ 
            

๓. จัดทำรายงานความคืบหน้าของการติดตั้งระบบ
สารสนเทศภายในศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครให้
ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน   

๔๐ ๑๐๐ 
            

รวม ๓ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐              
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ตัวชี้วัดที่ 3      ร้อยละความสำเร็จของระบบสารสนเทศที่ติดตั้งและใหบ้ริการได้ในศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร 
ชื่อโครงการที่ 3/2   โครงการจดัหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร (กคพ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขัน้ตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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. 

๑. กำหนดเกณฑ์การตรวจสอบและวัดประสิทธิภาพ
การทำงานของระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายศูนย์
ข้อมูลกรุงเทพมหานคร 

๑๕ ๑๕             

๒. ตรวจสอบและประเมนิผลการทำงานของระบบ
เครือขา่ยและเครื่องแม่ข่ายศูนย์ข้อมูล
กรุงเทพมหานคร 

๑๕ ๓๐             

๓. การให้บริการฐานข้อมูลให้แก่หน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร 

   ๕๐ ๘๐             

๔. ประเมินทรัพยากรและติดตามผลการใช้ทรัพยากร
ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครรายไตรมาส 

๒๐ ๑๐๐             

รวม ๔ ขั้นตอน คิดเปน็ร้อยละ ๑๐๐              
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องค์ประกอบที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพ่ือร่วมผลักดันการพัฒนาเมือง 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการสนับสนุนให้เครือข่ายประชาสังคมดำเนินกิจกรรมพัฒนาเมือง 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
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. 

๑. กำหนดแนวทางดำเนินงาน ๓๐ ๓๐  
 

          
๒. ประสานการจัดตั้งเครือข่ายประชาสังคม
ระดับกลุ่มเขต 

๒๐ ๕๐ 
   

 
        

๓. จัดทำคำสั่งแต่งตัง้เครือข่ายประชาสังคม
ระดับกลุ่มเขต 

๑๐ ๖๐ 
    

 
       

๔. สนับสนุนการจัดทำแผนงาน/โครงการ
เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ของเครือข่ายประชา
สังคม 

๓๐ ๙๐ 
     

 
      

๕. ผลักดันการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ
ของเครือช่ายประชาสังคม 

๑๐ ๑๐๐ 
       

 
    

รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐              
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ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จของการสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือในการพัฒนาเมืองระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถาบันศกึษา 
ชื่อโครงการที ่1   โครงการจัดทำคลังข้อมูลเปิดของย่านรัตนโกสินทร์ (Open Data Platform) (กสศ.) 
 

 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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. 

1. รวบรวมปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการ 10 10             

2. วเิคราะห์ระบบและกำหนดรูปแบบของระบบ 10 20             

3. ออกแบบระบบให้สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการ 

10 30             

4. พัฒนาระบบสามารถใช้งานได้ตามความต้องการ
ที่กำหนด 

20 50             

5. ทดสอบระบบและปรับปรุงแก้ไขระบบ 10 60             

6. ติดตั้งระบบและเร่ิมใช้งานระบบ 15 75             

7. อบรมวิธีการใช้งานแก่ผู้ใชง้าน 10 85             

8. ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้งานและรับฟงั
ข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบในระยะต่อไป 

10 95             

9. รายงานสรุปผลการกิจกรรม 5 100             

รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ภารกิจยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดที่ 1       จำนวนแผนการพัฒนายุทธศาสตร์บูรณาการการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืนด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการจัดระเบยีบเมือง 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานเพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์บูรณาการการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน (กยภ.) 

ขัน้ตอนการปฏิบัตงิานของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน
ราย

ขั้นตอน
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2563 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. 

Plan               
1.จัดประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานภายใน
สำนักยุทธศาสตร์และประเมนิผลซึ่งมีภารกิจ
การจัดทำยุทธศาสตร์ดา้นตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง
เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการ
จัดทำยุทธศาสตรบ์ูรณาการการจัดการภูมิ
ทัศน์เมืองอย่างยั่งยนืโดยอาศัยเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

2.5 2.5             

2.จัดประชุม Site Visit ระหว่างสยป.และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

10 12.5             

- ทำความเข้าใจในการจัดทำยทุธศาสตร์
บูรณาการการจัดการภูมิทัศน์เมอืงอย่างยั่งยืน
โดยอาศัยเครอืข่ายความร่วมมือ 

              

- ประสานขอรายชื่อผู้ซึ่งหน่วยงานพิจารณา
มอบหมายเป็นคณะทำงานพฒันายุทธศาสตร์ฯ  

              

3.จัดตั้งเครือข่ายคณะทำงานระหว่าง
หน่วยงานที่เก่ียวโดย 

10 22.5             

- จัดทำคำสั่งกรุงเทพมหานครระดับ
อำนวยการ/คณะทำงานร่วม สยป.และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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ขัน้ตอนการปฏิบัตงิานของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน
ราย

ขั้นตอน
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2563 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. 

Do               
4.จัดประชุมคณะอำนวยการระดับ กทม.เพื่อ
ชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
พัฒนายุทธศาสตร์บูรณาการการจัดการภูมิ
ทัศน์เมอืงอย่างยั่งยนื ครัง้ที่ 1 

2.5 25               

5.จัดประชุมเครือข่ายคณะทำงานเพือ่ 2.5 27.5             
- ชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกำหนด
แนวทางการทำงานร่วมกันหน่วยงานภายใน
เครือข่าย  

                  

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือการจัดทำ
ยุทธศาสตรบ์ูรณาการการจัดการภูมิทัศน์เมือง
อย่างยั่งยืน (เชิงปฏิบัติการ) 

                   

6. หน่วยงานนำผลการประชุมเชิงปฏบิัติการ
หารือร่วมภายในหน่วยงานเองเพื่อพิจารณา
โครงการหลัก (Flagship project) และ
กำหนดรายละเอียดของกิจกรรมตามภารกิจ
หลักของหน่วยงานที่ต้องดำเนินการร่วมกัน 

30 57.5             

Check               
7.ประชุมเชิงปฏิบัติการนำผลของการพิจารณา
โครงการหลัก (Flagship project) และกำหนด
รายละเอียดของกิจกรรมตามภารกิจหลักของ
หน่วยงานหารือร่วมกันระหว่างเครือข่ายคณะทำงาน
โดยนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ (GIS System) 

10 67.5             
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ขัน้ตอนการปฏิบัตงิานของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน
ราย

ขั้นตอน
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2563 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. 

8.สรุปผลจัดทำรายงานร่างยุทธศาสตร ์ 10 72.5             
9.จัดประชุมคณะอำนวยการระดับ กทม.เพื่อ
นำเสนอร่างการพัฒนายทุธศาสตร์บูรณาการ
การจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยัง่ยืน ครั้งที่ 2 

2.5 80             

10.ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะ
อำนวยการ 

5 85             

11.จัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ ์ 10 95             
12.จัดทำรายงานปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อ
นำเสนอผว.กทม.เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการดำเนนิการ 

2.5 97.5             

13.จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานทราบ 2.5 100              
Act               
14.บรรจุยทุธศาสตร์บูรณาการการจัดการ    
ภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืนเข้าสู่แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที ่3           
(พ.ศ.2566-2570) 

- -             

- แผนปฏบิัติราชการประจำปีของแต่ละ
หน่วยงานปี 2566 

- -             

-โครงการ/กิจกรรมพร้อมรายละเอียดที่ต้อง
ดำเนินการในปี 2567-2570 

- -             

รวม 14 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 2     จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการแก้ไขปัญหาสาธารณะ 
ชื่อกิจกรรมที่ 1   กิจกรรมบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือการจัดการปัญหาสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร (กยล.) 

 
 
 

ขัน้ตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
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. 

1. รวบรวมข้อมูล ปัญหา และความต้องการ
ด้านสิ่งแวดล้อม 

10 10             

2. กำหนดร่างประเดน็ปัญหาสาธารณะด้าน
สิ่งแวดล้อม และรูปแบบการดำเนินการ 

10 20             

3. จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครที่เก่ียวข้องด้านสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือกำหนดเป้าหมายการดำเนินการ  

20 40             

4. จัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือในการ
จัดการปัญหาสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม 

30 70             

5. สรุปประเด็นและข้อเสนอแนวทางการ
จดัการปัญหาสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมของ
กรุงเทพมหานคร และเชื่อมโยงกับเป้าหมาย
ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 

20 90             

6. รายงานสรุปผลกิจกรรม 10 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 3     จำนวนเครอืข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจและติดตามตรวจสอบการทำงาน 
                      ของกรุงเทพมหานคร 
ชื่อกิจกรรมที่ 1   กิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายประชาคมเพ่ือประชาชน (กยบ.) 
 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความกา้วหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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. 

๑. กำหนดแนวทางและขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

๓๐ ๓๐ 
 

 
          

๒. ประชุมทำความเข้าใจในการดำเนินงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑๐ ๔๐ 
   

 
        

๓. การจัดตั้งเครือข่ายประชาคมเพ่ือการ
พัฒนา กทม. และเครือข่ายประชาคมเขต 

๔๐ ๘๐ 
   

 
        

๔. การสนับสนุนการดำเนินงานของ
เครือข่ายประชาคม กทม. และเครือข่าย
ประชาคมเขต 

๒๐ ๑๐๐ 
    

 
       

รวม ๔ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 4     มีการกำหนดหลักเกณฑร์ูปแบบในการนำระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในระบบงบประมาณ กทม. 
ชื่อกิจกรรมที ่1   กิจกรรมกำหนดหลักเกณฑ์รูปแบบในการนำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (กยค.) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 

(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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. 

1.  แต่งตัง้คณะทำงานในการกำหนดหลักเกณฑ์
รูปแบบในการนำระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม
มาใช้ในระบบงบประมาณของกรุงเทพมหานคร  
 

30 30  

 

          

2.  จัดประชุมคณะทำงานในการกำหนด
หลักเกณฑ์รูปแบบในการนำระบบงบประมาณ
แบบมีส่วนร่วมมาใช้ในระบบงบประมาณของ
กรุงเทพมหานคร 
 

35 65    

 

        

3.  จัดทำหลักเกณฑ์รปูแบบในการนำระบบ
งบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในระบบ
งบประมาณของกรุงเทพมหานคร และเสนอขอความ
เห็นชอบต่อผู้บริหาร เพ่ือนำหลักเกณฑ์มาใช้ใน
การปฏิบัติงานต่อไป 
 

35 100       

 

     

รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 5     กรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมในการรับถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงานของรัฐต่อคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง 
                     สว่นท้องถิ่นตามกฎหมายกระจายอำนาจ 
ชื่อกิจกรรมที่ 1   กิจกรรมการประสานขอรับถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ ฉบับที่ 1 และ 2 (กยค.) 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(รอ้ยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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. 

1. ประสานหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่
รบัผิดชอบภารกิจยืนยันความพร้อมรับโอน 

20 20             

2. ประสานสำนักงานคณะกรรมการการกระจาย
อำนาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืนยัน
ความพร้อมรับโอน และให้เร่งรดัถ่ายโอนและแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

60 80             

3. ติดตามผล/ดำเนนิการประสานส่วนราชการ
เจ้าของภารกจิ 

20 100             

รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที ่6    ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอำนาจฯ 
ชื่อกิจกรรมที่ 1   กิจกรรมการพัฒนาความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอำนาจ (กยค.) 

 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อย
ละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
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. 

1. ติดตามผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรคใน
การดำเนินงานตามภารกิจที่รัฐบาลถ่ายโอนให้แก่
กรุงเทพมหานครตามแผนการกระจายอำนาจฯ 

40 40             

2. สรุปประเด็นปัญหา ขอ้เสนอแนะแนวทางการ
แก้ไข 

40 80             

3. เสนอให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการแก้ไข/
พัฒนาศักยภาพผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการ/
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับ
กรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการ
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

20 100             

รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 7     ยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจของกรุงเทพมหานคร 
ชื่อกิจกรรมที ่1   กิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจฯ (กยค.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขัน้ตอน 
(ร้อย
ละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
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. 

1. ประสานสำนักและสำนักงานเขตเสนอ
ภารกิจ/อำนาจหน้าที่ที่หน่วยงานอื่นซึ่ง
ดำเนินการ ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ซ่ึงสำนักและ/หรือ
สำนักงานเขตเห็นสมควรถ่ายโอนมาให้
กรุงเทพมหานคร          

40 40             

2. สรุปประเด็นข้อเสนอจากสำนักและ
สำนักงานเขต และจัดทำร่างยุทธศาสตร์การ
กระจายอำนาจของกรุงเทพมหานคร 

10 50             

3. นำเสนอร่างยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง  

30 80             

4. ปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ฯ ตามข้อคดิเห็นและ
ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

10 90             

5. นำเสนอผูบ้ริหารกรุงเทพมหานครให้ความ
เห็นชอบและใช้เปน็แนวทางการดำเนินงานด้านการ
ส่งเสริมการกระจายอำนาจของกรุงเทพมหานคร 

10 100             

รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นรอ้ยละ 100              



122 
 

 
ชื่อตัวชี้วัดที ่8      ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาในด้านการบริหารแผนและการประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนด 
ชื่อโครงการที ่8/1    ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารสำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (กยบ.) 

 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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. 

1. เสนอขออนุมัติโครงการฯ 10 10             
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ 
ดำเนินโครงการ และผู้เข้ารับการสัมมนา
โครงการฯ 

10 20 
            

3. ประสานงานสถานที่ และวิทยากร 10 30             
4. จัดทำเอกสารประกอบการ 
การบรรยายโครงการฯ 

10 40 
            

5. ดำเนินการฝึกอบรมโครงการฯ 40 80             
6. ติดตามประเมินผลโครงการฯ 10 90             
7.  รายงานผลการดำเนินโครงการฯ  10 100             

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 8      ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาในด้านการบริหารแผนและการประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
ชื่อโครงการที ่8/2 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหาร (กยบ.) 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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. 

1. เสนอขออนุมัติโครงการฯ 10 10             
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ 
ดำเนินโครงการ และผู้เข้ารับการสัมมนา
โครงการฯ 

10 20 
            

3. ประสานงานสถานที่ และวิทยากร 10 30             
4. จัดทำเอกสารประกอบการ 
การบรรยายโครงการฯ 

10 40 
            

5. ดำเนินการฝึกอบรมโครงการฯ 40 80             
6. ติดตามประเมินผลโครงการฯ 10 90             
7.  รายงานผลการดำเนินโครงการฯ  10 100             

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความสำเร็จของเรื่องที่มีการนำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครตามข้อเสนอของเครือข่ายนักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

กรุงเทพมหานคร 
ชื่อกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร (กยค.) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขัน้ตอน 

(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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. 

1.  จัดตั้งเครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผนของกรุงเทพมหานคร 

30 30  
 

          

2.  จัดประชุมระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ที่
ปฏิบัติงานด้านแผนในการบรหิารจัดการแผน 

35 65    

 

        

3.  จัดทำข้อเสนอของเครอืข่ายนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผนของ
กรุงเทพมหานครนำเสนอต่อผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร    

35 100      

 

      

รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              



125 
 

 
ชื่อตัวชี้วัดที ่10     ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีแผนยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ชื่อกิจกรรมที ่10  กิจกรรมตรวจสอบการนำตัวชี้วัดจากแผนพฒันากรุงเทพมหานครไปสู่แผนของหน่วยงาน (กยบ.) 

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขัน้ตอน 
(รอ้ย
ละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
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. 

1. ทบทวนและปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน 20 20   
 

         
2. ประชุมสร้างความเข้าใจกับส่วนราชการเพ่ือ
ตรวจสอบการนำตัวชี้วัดจากแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครมาถ่ายทอดลงไปสู่การปฏิบัติ
ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วย 

40 60 

   
 

        

3. ให้คำปรึกษา แนะนำเพ่ือปรับปรุงการจดัทำ
แผนยุทธศาสตร์หน่วยงานให้มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีและ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 

30 90 

        
 

   

4. จัดทำข้อสรุปผลการตรวจสอบและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขแจ้งหัวหน้า
หน่วยงาน และนำเรยีนปลัดกรุงเทพมหานคร
ทราบ 

10 100 

         
 

  

รวม 4 ขัน้ตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 11     รอ้ยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี  
ชื่อโครงการที่ 11   ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2566-2570) (กยบ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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. 

1. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย       
ในการดำเนินงาน 

10 
10             

2. แต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดขอบข่ายการ
ดำเนินงานจ้างที่ปรกึษา 

10 20 
            

3.ขออนุมัติขอบข่ายการดำเนินงานจา้งทีป่รึกษา 10 30             
4. แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรกึษาและดำเนินการจ้าง
ที่ปรึกษาจากสถาบนัการศึกษา 
ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ 

10 40 
            

5. ขออนุมัติจ้างที่ปรึกษา ทำสญัญาจ้างที่ปรึกษา และ
แต่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

10 50 
            

6. ที่ปรึกษาดำเนนิการตามสัญญาจ้างและสง่มอบงาน
ตามกำหนด 

30 80 
            

7. นำร่างแผนพัฒนากรุงเทพมหานครทั้ง 3 ฉบับ เสนอ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและประกาศใช้ 

10 90 
            

8. จัดพิมพ์หนังสือแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ทั้ง 3 
ฉบับ โดยที่ปรึกษาและเผยแพรใ่ห้หน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครใช้เป็นกรอบในการดำเนนิการ 

10 100 
            

รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 12     ระดับความสำเร็จของการนำผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร 
ชื่อกิจกรรมที่ 1   กิจกรรมพัฒนาระบบการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครเชิงรุก (กยบ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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. 

ขั้นตอนที่ ๑ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 และเวียนแจ้ง
คณะผูบ้ริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อให้หน่วยงานนำข้อเสนอแนะไปปรบัปรงุ/พฒันาการดำเนินงาน 

40 40 
            

ขั้นตอนที่ 2  แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนปฏิบตัิ
ราชการกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 

10 50             
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อมอบหมายภารกิจ                  
ในการติดตามผลการดำเนินงานรายหน่วยงาน พร้อมทั้ง
ออกแบบแบบฟอร์มการตรวจสอบมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม            
ที่รองรับการดำเนินการหรือการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะ 

15 65 
            

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม และ
รายละเอียดของตัวชี้วดัระดับหน่วยงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
และวิเคราะห์ว่าหน่วยงานไดน้ำข้อเสนอแนะจากการประเมินผล
มาพัฒนาการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร 

20 85 
            

ขั้นตอนที่ 5 สรุประดับความสำเร็จของการนำผลการประเมิน      
มาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนนิงานของกรุงเทพมหานคร                  
เพื่อรายงานต่อผูบ้รหิารกรุงเทพมหานครตามลำดับชั้น  

15 100 
            

รวม  5  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 13     ร้อยละของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและนักวิชาการคอมพิวเตอร์สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้รับการพฒันาสมรรถนะ 
                        ที่พึงประสงค์ 
ชื่อกิจกรรมที่ 1   กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและนักวิขาการคอมพิวเตอร์สังกัดสำนักยุทธศาสตร์- 
                      และประเมินผล (สก.สยป) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เนื้องาน 
ติดตาม 

ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ของ             

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

1. ผู้รับการประเมินและผู้บังคับบัญชาประเมิน  
    สมรรถนะ 

10 10             

2. ผู้รับการประเมินและผู้บังคับบัญชากำหนด 
    แผนการพัฒนาสมรรถนะฯ  

10 20             

3. ดำเนินการพัฒนาสมรรถนะ (จำนวน 2  
    สมรรถนะ โดยสมรรถนะท่ีเลือก ลำดับที่ 1  
    พัฒนาในช่วง ธ.ค. 63 - มี.ค. 64 และ 
     ลำดับ ที่ 2 พัฒนาในช่วง เม.ย. - ก.ค. 64) 

40 60             

4. สก.สยป. ติดตามความก้าวหน้า 20 80             
5. ส่วนราชการประเมินผลการพัฒนาและ 
    รวบรวมแบบพัฒนาส่ง สก.สยป. 
    (ครั้งที ่1 ระหว่าง 1 - 15 เม.ย. 64 
     ครั้งที่ 2 ระหว่าง 3 - 14 ส.ค. 64) 

10 90             

6. สก.สยป. รายงานผลการพัฒนา ต่อ ผอ.สยป. 10 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ตัวชี้วัดที่ 14  ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน 
ชื่อโครงการที่ 14/1  โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) (กพพ.) 

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กจิกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความกา้วหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
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. 

1. ขออนุมัติจัดจ้าง 10 10             

2. จัดทำรา่งสัญญา 10 20             

3. ลงนามสัญญา 10 30             

4. ดำเนินการตามสญัญา 30 60             

5. การส่งมอบงาน งวดที่ 1 10 70             

6. การตรวจรับงาน งวดที่ 1 10 80             

7. การส่งมอบงาน งวดที่ 2 10 90             

8. การตรวจรับงาน งวดที ่2 10 100             

รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 14  ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน 
ชื่อโครงการที่ 14/2  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ ่(กพพ.) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กจิกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
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. 

1. ขออนุมัติจัดจ้าง 10 10             

2. จัดทำรา่งสัญญา 10 20             

3. ลงนามสัญญา 10 30             

4. ดำเนินการตามสญัญา 30 60             

5. การส่งมอบงาน งวดที่ 1 10 70             

6. การตรวจรับงาน งวดที ่1 10 80             

7. การส่งมอบงาน งวดที่ 2 10 90             

8. การตรวจรับงาน งวดที่ 2 10 100             

รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน 
ชื่อโครงการที่ 14/3  โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ (กพพ.) 

 
 

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
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. 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรา่งขอบเขตของ
งาน (TOR) 

10 10             

2. จัดทำขอบเขตของงานและรายงานผลการใช้ 
TOR 

20 30             

3. ดำเนินการจัดหา 10 40             

4. ขออนุมัติจัดจ้าง 10 50             

5. จัดทำรา่งสัญญาและลงนามสญัญา 10 60             

6. ดำเนินการตามสญัญา 20 80             

7. การสง่มอบงาน งวดที ่1 10 90             

8. การตรวจรับงาน งวดที่ 1 10 100             

รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 15    ร้อยละความสำเร็จของการให้คำปรึกษา แนะนำ หน่วยงานให้ดำเนินกิจกรรม/โครงการ สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กรกรุงเทพมหานคร 
ชื่อโครงการที่ 1   โครงการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของกรงุเทพมหานคร ระยะที่ 1 (กสศ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กจิกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อย
ละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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. 

ดำเนินการตามสัญญาจา้งเลขที ่22-6-2562 ลงวันที่ 
27 กันยายน 2562 จำนวน 630 วัน ระยะเวลาส่ง
มอบงาน 8 งวด (งวดที่ 1-5) ดำเนินการในปี 2563 
เรียบร้อยแล้ว 
1. ส่งมอบงานครั้งที่ 6 ภายใน 450 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา  
   1.1 รายงานความก้าวหนา้การดำเนินการนำแนวทาง
สถาปัตยกรรมองค์กรของกรุงเทพมหานคร แผนการ
บริหารจัดการและกระบวนการปรับเปลี่ยนสู่
สถาปัตยกรรมองค์กรที่ได้จากการศึกษา (Transition 
Plan) และแนวทางการกำกับดแูลสถาปัตยกรรมองค์กร 
(EA Governance) และกรอบแนวทางการพัฒนา (Road 
Map)  
   1.2 สรุปผลข้อเสนอแนะการให้คำปรึกษากับ
หน่วยงาน  
   1.3 จัดประชุมเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ Digital 
Transformation  แก่ผู้บรหิารสารสนเทศระดบัสงูประจำ
สำนักทุกสำนักและเจ้าหนา้ที่ที่เกีย่วข้อง 
(หมายเหตุ: เนื้องานบางส่วนอยูใ่นเดือน ก.ย. 63) 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

30 
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อย
ละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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. 

2. ส่งมอบงานครั้งที่ 7 ภายใน 540 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา  
   2.1 รายงานความก้าวหนา้การดำเนินการนำแนวทาง
สถาปัตยกรรมองค์กรของกรุงเทพมหานคร แผนการ
บริหารจัดการและกระบวนการปรับเปลี่ยนสู่
สถาปัตยกรรมองค์กรที่ได้จากการศึกษา (Transition 
Plan) และแนวทางการกำกับดแูลสถาปัตยกรรมองค์กร 
(EA Governance) และกรอบแนวทางการพัฒนา (Road 
Map)  
   2.2 สรุปผลข้อเสนอแนะการให้คำปรึกษากับ
หน่วยงาน  
   2.3 จัดประชุมเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ Digital 
Transformation แก่ผู้บริหารสารสนเทศระดบัสูงประจำ
สำนักทกุสำนักและเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง 

35 65             

3. ส่งมอบงานครั้งที่ 8 ภายใน 630 วัน นับถัดจากวัน 
ลงนามในสัญญา  
   3.1 รายงานความก้าวหนา้การดำเนินการนำแนวทาง
สถาปัตยกรรมองค์กรของกรุงเทพมหานคร แผนการบริหาร
จัดการและกระบวนการปรบัเปลี่ยนสู่สถาปัตยกรรมองค์กรที่ได้
จากการศึกษา (Transition Plan) และแนวทางการกำกบัดูแล
สถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance) และกรอบแนว
ทางการพฒันา (Road Map)  

35 100             
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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. 

   3.2 สรุปผลข้อเสนอแนะการให้คำปรึกษากับ
หน่วยงาน  
   3.3 จัดประชุมเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ Digital 
Transformation แก่ผู้บริหารสารสนเทศระดบัสูง
ประจำสำนักทุกสำนักและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

              

รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 16  ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 
ชื่อโครงการที่ 1  โครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล (กพพ.) 

 
 
 
 
 

ขัน้ตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
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. 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของ
งาน (TOR) 

10 10             

2. จัดทำขอบเขตของงานและรายงานผลการใช้ 
TOR 

20 30             

3. ดำเนินการจัดหา 10 40             

4. ขออนุมัติจัดจ้าง 10 50             

5. จดัทำร่างสญัญาและลงนามสัญญา 10 60             

6. ดำเนินการตามสัญญา 20 80             

7. การส่งมอบงาน งวดที่ 1 10 90             

8. การตรวจรับงาน งวดที่ 1 10 100             

รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ตัวชี้วัดที่ 17      ร้อยละความสำเร็จของจำนวนระบบสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์จากระบบบริหารความมั่นคงฯ 
ชื่อโครงการที่ 1  ค่าใช้จา่ยในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงของศูนย์ข้อมลูและเครือข่ายสื่อสารกรุงเทพมหานคร (กคพ.) 
 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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. 

๑. กำหนดร่างขอบเขตการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ ๑๐ ๑๐             

๒. ดำเนนิการจัดหาและพิจารณาผู้รับจา้ง ๑๐ ๒๐             

๓. ขออนุมัติจัดซื้อและจัดทำร่างสัญญา ๕ ๒๕             

๔. ดำเนินการติดตั้งระบบเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคง
ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร กำหนดแนวทางปฏบิัติการ
บริหารความมั่นคงศนูย์ข้อมูลกรงุเทพมหานคร 

๓๕ ๖๐             

๕. ดำเนินการติดตั้งระบบเข้ารหัสการรับส่งข้อมูล ๓๐ ๙๐             

๖. ประสานหน่วยงานที่ใช้บริการศูนย์ข้อมูล
กรุงเทพมหานครปฏิบัติตามแนวทางบริหารความมั่นคง
ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร 

๑๐ ๑๐๐             

รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐              
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ตัวชี้วัดที่ 18. ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขระบบเครือข่ายขัดข้องได้ภายในเวลาที่กำหนด 
ชื่อโครงการที่ โครงการปรบัปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนักงานเขต (กคพ.) 

 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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. 

1. อนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดTOR 

10 10             

2. คณะกรรมการกำหนดTOR 20 30             

3. คณะกรรมการรายงานผลTOR 10 40             

4. ดำเนินการจัดหา 10 50             

5. ขออนุมัติจัดซื้อ 10 60             

6. จัดทำร่างสญัญาและลงนามสัญญา 10 70             

7. ดำเนินการตามสัญญา รวมถึงการส่งมอบและ
ตรวจรับ งวด 1 

10 80             

8. ดำเนินการตามสัญญา รวมถึงการส่งมอบและ
ตรวจรบั งวด 2 

10 90             

9. ดำเนินการตามสัญญา รวมถึงการส่งมอบและ
ตรวจรับ งวด 3 

10 100             

รวม ๙ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 19   ร้อยละของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด  
ชื่อโครงการที่ 1    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏบิตัิการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานวชิาชีพด้านไอที (กบพ.) 

 
 

 

 

ขัน้ตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขัน้ตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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. 

1. วางแผน จัดเตรียม ประสานงาน เกี่ยวกบั
หลักสูตร วิทยากร 

10 10             

2. ขออนุมัติโครงการ แต่งตั้งเจา้หน้าที่ดำเนิน
โครงการ 

10 20             

3. เวยีนแจ้งหลักสูตร กำหนดการฝึกอบรมส่งให้
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขอรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรม 

10 30             

4. รวบรวมและสรุปรายชื่อผู้เขา้รับการฝึกอบรม    
แต่ละรุ่น 

10 40             

5. ขออนุมัตคิำสั่งกรงุเทพมหานครให้กลุ่มเป้าหมาย
เข้ารับการฝึกอบรม 

10 50             

6. ดำเนนิการฝึกอบรม 40 90             

7. ประเมนิผลการฝึกอบรมและจัดทำรายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

10 100             

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูล 
ชื่อกิจกรรมที่ 1   กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กสศ.) 

 
 

ขัน้ตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

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. 

1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานกำกับข้อมูลของ
หน่วยงาน 

5 5             

2. จัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ของหน่วยงาน 
พรอ้มกำหนดผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

8 13             

3. ดำเนินการนำเข้าข้อมูลต่อยอดเพิ่มเติมจาก 
การดำเนินการตามตัวชี้วัด 4.1  

7 20             

4. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 10 30             

5. จัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata)  10 40             

6. ปรับปรุงข้อมูลใหม้ีคุณภาพและปัจจบุัน ตามกรอบ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเรียบรอ้ยแล้ว 

20 60             

7. นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมี
หลักฐานที่สามารถตรวจสอบไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

20 80             

8. ดำเนินการเชื่อมโยงแลกเปลีย่นข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และ/หรือหน่วยงาน
ภายนอกด้วยระบบออนไลน์ และ/หรือมีการเผยแพร่
ต่อสาธารณะ 

20 100             

รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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โครงการที่ 14   โครงการการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลบริบทด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร (กยบ.) 

 

ขัน้ตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

 

ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ..ค.. ม.ค. 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตการ
ดำเนินการ 

5 5       

2. ขอเห็นชอบขอบเขตการดำเนินการ 8 13       

3. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการ  

7 20       

4. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

10 30       

5. ขอเห็นชอบการดำเนนิการจา้ง         

6. ขออนุมัติจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
และกำหนดลงนามในสัญญาจา้ง  

10 40       

7 ผู้รับจ้างดำเนนิการตามสัญญาจ้างและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการ 

        

8. รายงานเสนอผู้บริหาร         
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