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คำนำ 
 

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีภารกิจที่มีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางในการพัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม     
ด้านสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม และด้านสาธารณูปโภคพื ้นฐานของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างย่ิง          
การเสริมสร้างดุลยภาพในการพัฒนาทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างศักยภาพของ 
เมืองด้วยการจัดทำแผนระยะยาวเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครในอนาคต ระยะ ๒๐ ปี ตลอดจน 
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครโดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
เพ่ิมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานคร นอกจากนั้น ยังสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 77 หน่วยงาน จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน ภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (Digital Economy) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี นโยบายประเทศไทย 4.0 และนโยบายของผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร และแผนเฉพาะด้านต่าง ๆ 
ไปสู่การปฏิบัติ อันเป็นการเชื่อมโยงให้การบริหารและการปฏิบัติ ราชการของกรุงเทพมหานครอยู่ในระบบเดียวกัน
เพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพในการดำเนินภารกิจขององค์กร “กรุงเทพมหานคร”  

ดังนั้น การปฏิบัติราชการของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๖ 
ด้านการบริหารจัดการแผนจะมุ่งเน้นในเรื่องดังที่กล่าวไว้ข้างต้นโดยมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผน
แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมกับหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์เพื่อร่วมกันพัฒนาเมือง  สำหรับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเพิ่มทักษะให้กับบุคลากรของกรุงเทพมหานครเพื่อให้การบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร 
และการ ให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพตลอดจนพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรด้วยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และคุณภาพในการปฏิบัติราชการเพื่อรองรับการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนพื้นฐานของการเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนและมุ่งสู่การเป็น      
มหานครแห่งเอเชียตามวิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานคร 
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สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 256๖ 

ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
 
ข้อมูลท่ัวไป/สถานการณ์ของพ้ืนท่ี 

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย การจัดทำ      
และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมทั้งการแปลงนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การประสานแผนปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผล และเป็นศูนย์กลางในการ
บริหารจัดการการให้บริการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร แบ่งส่วนราชการภายใน      
เป็น ๑๐ ส่วนราชการ ประกอบด้วย 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

อัตรากำลังข้าราชการ จำนวน 275 ตำแหน่ง มีบุคลากรครองตำแหน่งในปัจจุบัน จำนวน 24๐ คน 
(ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕6๕)  ดังภาพ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
งบประมาณท่ีได้รับ (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 – ๒๕๖๕)  

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 จำนวน 
706.753 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 720.674 ล้านบาท และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๖๑๘.๖๔๑ ล้านบาท ดังภาพ 

 
โครงสร้างสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
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สถานการณ์ด้านการบริหารแผนที่จะต้องมุ่งเน้นความสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ภายใต้กรอบของการพัฒนาระดับสากลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal-
SDGs) และระดับประเทศด้วยยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) เป็นทิศทางการพัฒนาในระยะยาว 20 ปี 
นอกจากนี้ยังมีแผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1๓ (พ.ศ. 256๖-25๗๐)         
และแผนเฉพาะด้านต่าง  ๆที่จะต้องดำเนินการให้เกิดความเช่ือมโยงกัน 
 

 

 จากแผนระดับต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น  ในปีงบประมาณ พ.ศ.256๖ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
จะสร้างความเช่ือมโยงของแผนทุกระดับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนการดำเนินภารกิจตาม
กรอบแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.256๖   

ในขณะเดียวกัน ภายใต้สถานการณ์ระดับต่าง ๆ ที่ต้องมีการปรับตัวรองรับในระดับโลก เช่น การเตรียม
ความพร้อมรองรับการเปลี ่ยนแปลง (100 Resilient Cities)  สถานการณ์ประเทศไทย เช่น การเข้าสู ่สังคม
ผู้สูงอายุ  สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  และสถานการณ์กรุงเทพมหานคร เช่น      
การเตรียมความพร้อมรองรับภารกิจการถ่ายโอนจากรัฐบาล นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  ดังนั้น การที่จะ

 



3 
 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงในประเด็นต่าง  ๆ  ที่ได้กล่าว
ข้างต้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงจำเป็นต้องมีการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใน พัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรภายในองค์กร ตลอดจน
หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรุงเทพมหานครให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับประเทศ 

สำหรับภารกิจสำคัญของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในด้านการติดตามและประเมินผล             
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรุงเทพมหานครไว้ 7 ด้าน ประกอบด้วย 20 มิติ 45 เป้าหมาย 107 เป้าประสงค์ 96 ตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินงานหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ด้านที ่ 1 มหานครปลอดภัย  ประกอบด้วย 5 มิติ 15 เป้าหมาย 43 เป้าประสงค์ 43 
ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก 
  ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย  ประกอบด้วย 3 มิติ 5 เป้าหมาย 13 เป้าประสงค์  
18 ตวัช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก 
  ด้านที ่ 3 มหานครสำหรับทุกคน  ประกอบด้วย 2 มิติ 9 เป้าหมาย 17 เป้าประสงค์ 9 
ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก 
  ด้านที่ 4 มหานครกระชับ  ประกอบด้วย 2 มิติ 2 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 9 ตัวชี้วัด   
ผลการดำเนินงานหลัก 
  ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย  ประกอบด้วย 2 มิติ 5 เป้าหมาย 8 เป้าประสงค์ 3 ตัวช้ีวัด 
ผลการดำเนินงานหลัก  
  ด้านที ่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู ้  ประกอบด้วย 3 มิติ 3 เป้าหมาย 8 
เป้าประสงค์ 7 ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก 
  ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร  ประกอบด้วย 3 มิติ 6 เป้าหมาย 16 เป้าประสงค์  
7 ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก 

ซึ่งสัดส่วนตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครจำแนกรายด้าน
สามารถแสดงได้ตามแผนภาพด้านล่างนี้ 

 
แผนภาพแสดงสัดส่วนตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 

ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำแนกตามด้าน 
 

 

43 ตัวชี้วัด
44.79%

18 ตัวชี้วัด
18.75%

9 ตัวชี้วัด
9.38%

9 ตัวชี้วัด
9.38%

3 ตัวชี้วัด
3.13%

7 ตัวชี้วัด
7.29%

7 ตัวชี้วัด
7.29%

มหานครปลอดภัย
มหานครสีเขียว
มหานครส าหรับทุกคน
มหานครกระชับ
มหานครประชาธิปไตย
มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
การบริหารจัดการเมืองมหานคร
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จากโครงสร้างของแผนดังกล่าวข้างต้นเมื ่อพิจารณาถึงการแปลงแผนไปสู ่การปฏิบัติในรอบครึ่ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) พบว่า มีการนำตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ไปดำเนินการทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด (จาก 96 ตัวชี้วัดตามแผนฯ)      
คิดเป็นร้อยละ 82.91 บรรลุผล 13 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 13.54 อยู่ระหว่างดำเนินการ 61 ตัวช้ีวัด คิดเป็น
ร้อยละ 63.54 ไม่บรรลุผล 5 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 5.21 ซึ่งมีตัวช้ีวัดที่ไม่ได้ดำเนินการ 17 ตัวช้ีวัด คิดเป็น
ร้อยละ 17.71 สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี ้
 

ด้าน 
ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนิน 
งานหลัก 

ผลการดำเนินการตัวชี้วัด 
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลผุล 

1. มหานครปลอดภัย 43 6 
(ร้อยละ 13.95) 

33 
(ร้อยละ 76.75) 

- 4 
(ร้อยละ 9.30) 

2. มหานครสีเขียว 
สะดวกสบาย 

18 6 
(ร้อยละ 33.33) 

9 
(ร้อยละ 50.00) 

2 
(ร้อยละ 11.11) 

1 
(ร้อยละ 5.55) 

3. มหานครสำหรับทกุคน 9 - 7 
(ร้อยละ 75.00) 

- 2 
(ร้อยละ 2500) 

4. มหานครกระชับ 9 - 2 
(ร้อยละ 22.22) 

- 7 
(ร้อยละ 77.78) 

5. มหานครประชาธิปไตย 3 1 
(ร้อยละ 33.33) 

1 
(ร้อยละ 33.33) 

1 
(ร้อยละ 33.33) 

- 

6. มหานครแหง่เศรษฐกิจ 
และการเรียนรู ้

7 - 
 

5 
(ร้อยละ 71.43) 

- 2 
(ร้อยละ 28.57) 

7. การบริหารจัดการเมือง 
มหานคร 

7 - 
 

4 
(ร้อยละ 57.14) 

2 
(ร้อยละ 28.57) 

1 
(ร้อยละ 14.29) 

รวม 96 13 61 5 17 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 13.54 63.54 5.21 17.71 

 
ทั้งนี ้จากตารางดังกล่าวข้างต้นจะพบว่า ตัวช้ีวัดที่ดำเนินการทั้งหมดจำนวน 79 ตัวช้ีวัด มีตัวช้ีวัดที่บรรลุ 

ผลการดำเนินงานแล้วในช่วงระยะเวลาครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 13 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
16.46 ของตัวชี้วัดที่มีการดำเนินการทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 13.54 ของตัวชี้วัดตามแผนทั้งหมด อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 61 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 77.22 ของตัวชี้วัดที่มีการดำเนินการทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 63.54     
ของตัวช้ีวัดตามแผนทั้งหมด และไม่บรรลุผล 5 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 6.33 ของตัวช้ีวัดที่มีการดำเนินการทั้งหมด 
และคิดเป็นร้อยละ 5.21 ของตัวชี้วัดตามแผนทั้งหมด โดยภาพรวมของการบรรลุผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด     
ผลการดำเนินงานหลักของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีงบประมาณ     
(1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สามารถแสดงได้ตามแผนภาพด้านล่างนี้ 
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นอกจากตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลักตามแผนปฏิบัตริาชการกรงุเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 

แล้ว หน่วยงานของกรงุเทพมหานครยังได้กำหนดตัวช้ีวัดสนับสนุนการขับเคลื่อนการพฒันากรงุเทพมหานคร
ตามภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผูบ้รหิารกรงุเทพมหานครอีก จำนวน 10 ตัวช้ีวัด ใน 4 ด้าน 
 

 
ด้าน 

ตัวชี้วัด 
สนับสนนุ 

(เพ่ิมตามภารกิจ 
ของหน่วยงาน/ 

นโยบาย ผว.กทม.) 

ผลการดำเนินการตัวชี้วัด 
ดำเนินการ 

ไม่ได้ดำเนนิการ 
บรรลุผล อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ ไม่บรรลผุล 

1. มหานครปลอดภัย 6 1 5 - - 
2. มหานครกระชับ 1 - 1 - - 
3. มหานครประชาธิปไตย 1 1 - - - 
4. มหานครแหง่เศรษฐกิจ 
และการเรียนรู ้

2 - 2 - - 

รวม 10 2 8 - - 
คิดเป็นร้อยละ 100 20 80 - - 

 
สรุปภาพรวมการดำเนินการตามแผนปฏิบ ัติราชการกรุงเทพมหานครในช่วงระยะเวลาครึ่ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย การดำเนินตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 และตัวช้ีวัดสนับสนุน (ตัวช้ีวัดเพิ่มตามภารกิจของหน่วยงาน/ตัวช้ีวัดสนับสนุนตาม
นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) มีจำนวนทั้งสิ้น 106 ตัวช้ีวัด บรรลุผลการดำเนินงาน 15 ตัวช้ีวัด อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 69 ตัวช้ีวัด ไม่บรรลุผล 5 ตัวช้ีวัด และไม่ได้ดำเนินการ 17 ตัวช้ีวัด  

17 ตัวชี้วัด
(17.71 %)

13 ตัวชี้วัด
(16.45 %)

5 ตัวชี้วัด
(6.33 %)

61 ตัวชี้วัด
(77.22 %)

79 ตัวชี้วัด
(82.29%)

ไม่ได้ด าเนินการ ด าเนินการ บรรลุผล ไม่บรรลุผล อยู่ระหว่างด าเนินการ

แผนภูมิแสดงภาพรวมการบรรลุผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 
รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
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ทั้งนี้ จากภาพรวมของผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีการ
นำตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลักตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครแปลงไปสู่การปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ ด้าน
มหานครประชาธิปไตย โดยมีสัดส่วนการนำตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2565 
ไปดำเนินการร้อยละ 100 รองลงมา คือ ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย มีสัดส่วนการนำตัวชี ้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ไปดำเนินการร้อยละ 94.44 ส่วนด้านที่มีการนำ
ตัวช้ีวัดฯ ไปสู่การปฏิบัติน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านมหานครกระชับ โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 22.22 และเมื่อพิจารณา
ถึงการบรรลุผลการดำเนินงานพบว่า ในรอบครึ่งปีงบประมาณด้านที่มีสัดส่วนการบรรลุผลการดำเนินงานมากที่สุด 
ได้แก่ ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย โดยมีจำนวนตัวช้ีวัดที่บรรลุผลการดำเนินงาน 6 ตัวช้ีวัด จากตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงานหลักที่นำมาดำเนินการทั้งหมด 17 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 35.29 และคิดเป็นร้อยละ 33.33 
ของตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 
จำนวน 18 ตัวชี ้วัด โดยสามารถแสดงการบรรลุผลการดำเนินงานตามตัวชี ้วัดของแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบเป็นรายด้านดังแผนภูมิที่แสดงด้านล่างนี้ 

แผนภูมิแสดงการบรรลผุลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร รอบครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำแนกรายด้าน 
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แผนภูมิแสดงการบรรลุผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. 2565 จ าแนกรายด้าน

บรรลุผล อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ
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สถานการณ์ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศไทยอยู่ระหว่างการปฏิรูปสู่การ
เป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ในการนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อแผนพัฒนาดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิ
และสังคม (Digital Economy) เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการปฏิรูปประเทศไทย
สู่ DIGITAL THAILAND คือ การที่ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลัอย่าง
เต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนตามกรอบนโยบายของรัฐบาลโดยกำหนด
ทิศทางการพัฒนาและเป้าหมายใน 4 ระยะ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

นอกจากนี้รัฐบาลปัจจุบันให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและถือเป็นวาระแห่งชาติ
ที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน โดยนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และ
มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (กระทรวงคมนาคม กระ ทรวง
พลังงาน และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย
เพื่อเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในอนาคต สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ 
และแนวทางในการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื ้นที ่ตาม
คุณลักษณะและกรอบการดำเนินงานเดียวกันของประเทศต่อไปในทิศทางเดียวกัน มีความเข้าใจตรงกัน และ
เกิดความสะดวกรวดเร็วต่อการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั่วประเทศให้ไปได้อย่างรวดเร็ว
และยั่งยืน โดยให้คำนิยามเมืองอัจฉริยะ (Smart City) หมายถึง “เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทันสมัย และชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลด
ค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากร โดยเน้นการ มีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง 
ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองอยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน” และกำหนดกรอบ
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะตามหลักสากล ๖ ด้าน ได้แก่  ๑) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ๒) ระบบ
ขนส่งและการสื่อสารอัจฉริยะ (Smart Mobility) ๓) พลังงานและสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Energy & 
Environment) ๔) ระบบบริหารภาครัฐอัจฉร ิยะ (Smart Governance) ๕) พลเมืองอัจฉร ิยะ (Smart 
People) และ ๖)การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) 
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กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้สอดรับกับบริบทสังคมและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในปัจจบุัน เช่น อินเทอร์เน็ตสรรพสิง่ (IoT) เทคโนโลยี
ก้อนเมฆ (Cloud) การวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูง (Advance Pervasive and invisible analytics)เป็นต้น และ
การเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะของการแบ่งปันข้อมูล (Shared technology)ซึ่งเป็นแนวโน้มของเทคโนโลยีใน
อนาคตให้สามารถสนับสนุนกิจกรรมของธุรกรรมที่ต้องเช่ือมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา สนับสนุน
การใช้งานบนอุปกรณ์เคลื ่อนที ่อัจฉริยะ สมาร์ทโฟน (Smart phone & Smart devices) และการประเมิน
สถานการณ์จากข้อมูลจำนวนมาก (Big data analysis)  

Smart City 10 เทรนด์ หลังโควิด – 19 ได้แก่ 1) Digital transformation องค์กรปรับตัวให้
มีความยืดหยุ่นและนำมาซึ่ง Digital transformation ได้รวดเร็วขึ้น พนักงานมีศักยภาพในการทำงานโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ ้น ๒) Contactless society วิถีชีวิตคนเปลี่ยนไป สู ่ Touchless Society ทำให้การ
ออกแบบด้านสถาปัตยกรรมที่เปลี่ยนไป และยอมรับระบบ automation มากขึ้น เช่นระบบอากาศสะอาด ฯลฯ 
3) Hygienic public space โครงสร้างด้าน Public Space  จะต้องเปลีย่นรูปแบบที่คำนึงถึงความปลอดภัยและ
สุขภาวะของประชาชนมากข้ึน เช่น ระบบอากาศสะอาด 4) Work from home จากการที่สามารถ Work from 
home ได้และมีเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเลือกที่อยู่อาศัยโดยให้ เกิดการ
เปลี ่ยนแปลงการเลือกที ่อยู ่อาศัยโดยให้ความสำคัญกับพื ้นที ่ใช้สอยมากกว่าระยะการเดินทางไปทำงาน  
5) Hybrid space สัดส่วนบ้าน และบริเวณรอบบ้าน ต้องออกแบบให้สามารถทำได้หลายอย่างและปรับเปลี่ยน
ได้และการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่ออยู่ร่วมในชุมชนจะมีมากขึ้น 6) Health and edutech จะเติบโตมากข้ึน
ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจะต้อง  embed อยู ่ในโครงสร้างอาคารมากขึ ้น เช่น heath screening เป็นต้น         
7) Last mile delivery การจัดส่งสินค้าแบบร้านสู่ลูกค้าโดยตรงและรวดเร็ว แบบได้สินค้าในชั่วโมงถัดไปจะ
เติบโตอยางรวดเร็ว 8) Wearable technology หรือ การให้อุปกรณ์สามารถส่งข้อมูลและบรูณาการข้อมูลไปยงั
ส่วนกลางทีดูแลด้านข้อมูลและบูรณาการข้อมูลเกิดได้โดยยอมลด data privacy บางอย่างเพื่อรักษา security 
ของสังคม 9) Super food ความต้องการของ Super food คือไม่ทานเพียงเพื่ออิ่มแต่ให้ความสนใจถึงคุณภาพ 
ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเกิด Share kitchen หรือ community gardening รวมถึง urban farming ที่คนจะ
ให้ความสำคัญมากขึ้น 10) Social movement โครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนไปในเรื่องของ Healthcare และ
ด้านความปลอดภัย  

สรุปผลการดำเนินงานในปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕)  
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลดำเนินงานภายใต้ภารกิจหลักในการผลักดันแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 

20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕6๕            
มีการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานให้สามารถดำเนินงานได้อย่าง      
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕6๕ ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล     
ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ 14 ตัวชี้วัด และมีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด รวม 12 โครงการ 8 กิจกรรม 
ดังนี้ 

- องค์ประกอบที่ 1 ประสทิธิภาพในการดำเนินงานภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
จำนวน 3 ตัวช้ีวัด รวม 3 โครงการ/กิจกรรม  

- องค์ประกอบที่ 4 ประสทิธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำไปสูร่ะบบ
ราชการ 4.0 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด รวม 1 กิจกรรม 

- องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน จำนวน 2 ตัวช้ีวัด รวม 2 กิจกรรม 
- ภารกิจตามแผนปฏิบัตริาชการกรงุเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด รวม 4 

โครงการ 1 กิจกรรม 
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- ภารกิจสำคัญของหน่วยงาน จำนวน 5 ตัวช้ีวัด รวม 3 โครงการ 2 กิจกรรม 
- ภารกิจงานประจำพื้นฐาน จำนวน  1  ตัวช้ีวัด  รวม 3 โครงการ 1 กิจกรรม  
สามารถดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด 1๓ ตัวช้ีวัด ผลดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้      

๑ ตัวช้ีวัด สรุปผลการดำเนินงานตามภารกจิหลักทีส่ำคัญ ดงันี้  
 ภารกิจด้านการบริหารจัดการแผน 

1. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นกรอบแนวทาง       
ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงานและใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  

2. การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมลูบริบทด้านเศรษฐกจิและสงัคมของประชาชนในกรงุเทพมหานคร 
โดยจ้างทีป่รึกษาจากมหาวิทยาลัยมหดิล เพื่อสำรวจ รับฟงั ติดตาม ข้อมูลสถานการณ์ของประชาชนบนสื่อสังคม
ออนไลน์และจากแหล่ง ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครและศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019  
เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เชิงรุกตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม   

3. การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี  ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรุงเทพมหานคร 

4. การสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ได้แก่ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาพื้นที่โดยรอบคลองผดุงกรุงเกษม โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ 
และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ดำเนินการพัฒนา City Data Platform โดยใช้ข้อมูลจากระบบ
ตรวจวัดข้อมูลโทรมาตร ของสำนักการระบายน้ำเป็นข้อมูลต้นแบบ และมีการนำเข้าชุดข้อมูลเชิงพื้นที่ (Area 
Base) และข้อมูลจากการปฏิบัติงาน (Function Base)  และได้จัดทำผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน                        
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล www.depa.or.th/th/smart-
city-plan 

5. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี โดย
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานตาม
ปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 256๕ รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 256๔ – 31 มีนาคม 
256๕) และรอบสิ้นปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 256๕)  

 
ภารกิจการขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
     ๖. การประสานขอรับถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2545 
และฉบับที ่ 2 พ.ศ. 2551 ที ่ยังไม่ถ่ายโอนให้กรุงเทพมหานคร และได้ติดตามผล/ดำเนินการประสาน 
ส่วนราชการเจ้าของภารกิจที ่เกี ่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมเจ้าท่า  รวมถึง 
การประสานหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อยืนยันความพร้อมและเร่งรัดการรับถ่ายโอนภารกิจ 
 
 
 
 

http://www.depa.or.th/th/smart-city-plan
http://www.depa.or.th/th/smart-city-plan
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 ภารกิจด้านการบริหารจัดการ การให้บริการและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๗. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับให้บริการหน่วยงานและประชาชน ดังนี้ 
    ๗.๑ การสร้างระบบมาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล    
    ๗.๒ การพัฒนาศูนย์รับคำขออนุญาตกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)   
    ๗.3 การจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP)   
    ๗.4 การพัฒนาระบบบริการภาครัฐ  
    ๗.5 การพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบบุคคลในระบบดิจิทัล 
   
ภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากร 
๘. การพัฒนาบุคลากรด้านแผนและด้านเทคโนโลยีสารสารสนเทศ โดยจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา  
    ๘.1 ด้านแผน 
          ๘.1.1 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

สำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู ้ที ่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 220 คน รวม 3 รุ ่น ๆ ละ 2 วัน              
ในระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2565 ด้วยรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เข้า
อบรมได้รับความรู้ เช่น การประยุกต์ใช้เครื ่องมือการประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (Social 
Impact Assessment (SIA)) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบโครงการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์
ทางสังคม เป็นต้น ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 220 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

    ๘.2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๘.๒.๑ การฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระบวนการจัดเก็บข้อมูล การจัดทำแผนที่ การใช้เครื่องมือต่างๆ 
และทักษะการใช้โปรแกรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ รวมทั้ง สามารถนำแนวคิด
ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  ของกรุงเทพมหานคร และบูรณาการ
ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 30 คน รวม 120 คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 - ๒5 
กุมภาพันธ์ 2565 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2565 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 - 5 สิงหาคม และรุ่น
ที่ 4 ระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ช้ัน 7 อาคาร 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 

๘.2.๒ การฝึกอบตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (GCIO) 
เพื่อให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (GCIO : Government Chief Information Office) ได้รับการพัฒนา
ความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสามารถนำมาใช้ในการสนับสนุนการกำหนดนโยบาย 
และการตัดสินใจ โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
จำนวน 36 คน ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน และ 4 – 5 กรกฎาคม 2565  และกิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพ
ผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง จำนวน 44 คน ระหว่างที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 

 
ภารกิจด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน

งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือนำไปสู่ระบบราชการ 4.0 
         ๙. การเสนอนวัตกรรมเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้แก่ 
BMA Smart Service เป็นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทลัทีส่ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลพัฒนาข้ึน เพือ่
สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเขตในการแก้ไขปัญหาของประชาชน ที่ต้องการติดต่อขอรับบริการให้
ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วมากขึ้น  ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยประชาชนสามารถจองคิวล่วงหน้าในการขอรับบริการ ๔ ประเภท ได้แก่ ตัดต้นไม้ สูบสิง่
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ปฏิกูล สบูสิง่ปฏิกลู ประเภทไขมัน และพ่นยาฆ่ายุง ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน BMA Q  และได้เพิม่ช่องทาง
ให้บรกิารแกป่ระชาชนทางเว็บไซต์ https://bs.bangkok.go.th  ซึ่งสามารถติดตามสถานะและผลดำเนินการ
ของสำนักงานเขตได้ โดยในปี 2565 เมื่อนำระบบ BMA Smart Service มาใช้งาน มีจำนวนการใหบ้ริการ    
ทั้ง 4 ประเภท รวม 32,592 ราย เมื่อเทียบกับปี 2564 จำนวนการให้บริการทั้ง 4 ประเภท รวม 21,570 ราย 
การใหบ้ริการทัง้ 4 ประเภทในปี 2565 มีสัดส่วนที่เพิ่มข้ึน  เมื่อเทียบกับปี 2564 คิดเป็นรอ้ยละ 51.09  

 

ภารกิจด้านศักยภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
          ๑๐. การใช้จ่ายงบประมาณ โดยการเบกิจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565                  
รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง รวม  434,912,805 บาท    
ผลการเบิกจ่าย 355,096,094.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.65 
         ๑๑. การพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
นำเข้า/ปรับปรุงข้อมูลจำนวน 10 ชุดข้อมูล โดยจัดทำเป็น นวัตกรรม BMA Strategic Dashboard บนระบบ
รายงานข้อมูลสารสนเทศ https://apps.bangkok.go.th/info/index.php/bmastat/ 

 

--------------------------------------------- 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
           สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร โดยใช้กระบวนการตามหลัก
วิชาการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ที่เกิดความเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง  ๆ  นำมาใช้เป็นกรอบใน
การสอบถามความคิดเห็นจากบุคลากรในองค์กร แบ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

SWOT  ด้านแผน  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จุดแข็ง  

(Strenghts)  
การกำหนดทิศทางและเปา้หมายการพัฒนา
องค์การ (Strategy)  
 S1. มีการกำหนดทิศทาง และเป้าหมายการ
พัฒนา รวมทัง้กลยทุธ์การดำเนินงานโดย
กำหนดเกณฑ์ตัวช้ีวัดที่มุ่งผลสมัฤทธ์ิเพื่อ
พัฒนาองค์กรใหม้ีประสทิธิภาพ  
 S2. บทบาทการวิเคราะหโ์ครงการทำให้
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสามารถ
ผลักดันให้หน่วยงานกำหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรุงเทพมหานครให้
บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 S3. บุคลากรมสี่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง 
เป้าหมายและจัดทำแผนขององค์กร 

การกำหนดทิศทางและเปา้หมายการพัฒนา
องค์การ (Strategy)  
S4. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ชัดเจนเป็นทิศทาง    
ให้ สยป.ขับเคลือ่นไปสูเ่ป็นองค์กรช้ีนำและ
ผลักดันนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัตมิี
แผนงานเป้าหมายและทิศทางการทำงาน          
ที่ ชัดเจนทั้งในระดับภาพรวมและเฉพาะด้าน 
สอดคล้องกบัภาวะสังคมในปจัจุบัน และ
อนาคต  

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

ภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับสูง (Style)  
 S6. ผู้บริหารรบัฟังความคิดเห็น สร้าง
แรงจูงใจในการพฒันาองค์กร มีวิสัยทัศน ์

วัฒนธรรมในการทำงานขององค์กร 
(Shared Value) 
S๗ มีความผูกพันและรักหน่วยงาน พร้อม   
ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีการกำหนด
ค่านิยมในการทำงานร่วมกัน 

โครงสร้าง (Structure)  
S๘. โครงสร้างและสายการบังคับบัญชาชัดเจน 
บุคลากร (Staff) 
S๙. บุคลากรเพียงพอ และมีความรู้ความสามารถ  
S๑๐. มีการสง่เสรมิและพฒันาความรู้ของ
บุคลากรให้มสีมรรถนะที่เหมาะสม  

จุดอ่อน  
(Weaknesses) 

โครงสร้าง (Structure)  
W1. การกำหนดภารกิจและอำนาจหน้าที่ของแต่
ละส่วนราชการมีความหลากหลายสง่ผลต่อการ   
บูรณาการการทำงาน และการปรับตัวเพื่อรองรับ
ภารกิจใหม่ๆ  ทำให้เกิดปญัหาในเชิงโครงสร้าง 
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SWOT  ด้านแผน  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จุดอ่อน  

(Weaknesses) 
บุคลากร (Staff)  
W2. บุคลากรมีความรู้และทักษะ แต่ยังขาด
ความคิดสร้างสรรค์ในการพฒันางาน และขาด
ความต่อเนื่องในการทำงาน กรณี ย้าย ลาออก 
W3. บุคลากรไมเ่พียงพอ 

 

ความเชี่ยวชาญหรือความชำนาญเฉพาะ
ด้านขององค์กร (Skill)  
W4 ยังไม่สามารถนำความรูเ้ชิงทฤษฎีมา
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ  
W5 ขาดความเช่ียวชาญของภารกิจด้านแผน 
W6 การทำงานมุง่ดำเนินงานตามนโยบาย
มากกว่าทำงานแบบรเิริ่มสร้างสรรค์ 

ความเชี่ยวชาญหรือความชำนาญเฉพาะ
ด้านขององค์กร (Skill)  
W๗ ขาดการนำงานวิจัยหรอืต่อยอดงานวิจัย
มาใช้พัฒนาองค์กร  

โอกาส 
(Opportunies)  

การเมือง (Political)  
O1 รัฐบาลให้ความสำคัญกบัการจัดทำแผน
และงบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์โดยมียทุธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศเป็นกรอบทิศทางในการพฒันา 

การเมือง (Political)  
O2 นโยบายรฐับาลและ กทม.ส่งเสริมใหเ้กิด
ความร่วมมือ แผน กทม. แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศมทีิศทางชัดเจน 

 

สังคมและวัฒนธรรม (Social and 
Culture)  
O3 ประชาชนมสี่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ติดตามการทำงานของภาครัฐมากขึ้น 

สังคมและวัฒนธรรม (Social and 
Culture)  
O4 มีการแลกเปลี่ยนและเช่ือมโยงข้อมลู
ระหว่างกันรวมทัง้ความสามารถในการเข้าถึง    
ไอทีของประชาชนมากข้ึน 

 

เทคโนโลยี (Technology)  
O5 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทำให้นำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและ
ติดตามประเมินผล 
O6 ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของประชาชนสง่ผลตอ่ความต้องการใช้บรกิารผ่าน
ช่องทางอเิลก็ทรอนกิสม์ากข้ึน 

เทคโนโลยี (Technology)  
O7 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยสีารสนเทศ      
ทำให้ใช้งานง่ายและลดความสิ้นเปลือง
ทรัพยากร ประหยัดงบประมาณ 
O8 เทคโนโลยีราคาถูกทำให้ประชาชนเข้าถึง
และเอือ้ต่อการให้บริการภาครัฐสูป่ระชาชน 

ภัยคุกคาม 
(Threats) 

 

เศรษฐกิจ (Economic)  
T1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค        
โควิด -19 ส่งผลตอ่สภาพเศรษฐกจิและการ
จัดเกบ็รายได้ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมผีล    
ต่องบประมาณรายจ่ายประจำปี ทำให้การ
ขับเคลื่อนยทุธศาสตร์การพฒันา กทม.ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ำหนด 

เศรษฐกิจ (Economic)  
T2 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดหา
ซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ทีท่ันสมัยมาใช้ในการ
ปรับปรงุ และพฒันาภารกจิ 
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SWOT  ด้านแผน  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  สิ่งแวดล้อม (Environment)  

T๓ สิ่งแวดล้อมที่เกิดมลภาวะ ส่งผลกระทบ
ต่อบทบาทของหน่วยงานและสภาพการ
ทำงานของบุคลากร 

กฎหมาย (Law)  
T๔ กฎหมายระเบียบ เป็นข้อจำกัดต่อการ
ผลักดันยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัต ิ

 

กฎหมาย (Law) 
T๕ กฎหมาย ระเบียบไม่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน 
T๖ กทม.ไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเมือง  
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วิสัยทัศน์                            

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เปน็องค์กรหลักในการบริหารจัดการแผน ส่งเสริมและสนับสนุน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือพัฒนากรุงเทพมหานคร          
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

  

พันธกิจ 
1. บริหารจัดการแผนกรงุเทพมหานครเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 
2. เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร 
3. ขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4. พัฒนาองค์กรและทรัพยากรทางการบริหาร และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ 
     การทำงานขององค์กร 

เป้าหมาย 
 การดำเนินการตามพันธกจิและตัวช้ีวัดที่รบัผิดชอบภายใต้ปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 
พ.ศ. 256๖  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน 
               ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๑ ผู้สงูอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รบัการดูแลอย่างครบวงจร 
               เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๑ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
อย่างครบวงจร 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมการสรา้งเมืองประขาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
               ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๕.๒ พลเมืองขับเคลือ่นมหานคร 
               เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกจิการของกรุงเทพมหานคร  
ตั้งแต่ข้ันตอนการวางแผนนโยบายและการดำเนินงาน ทั้งผ่านกลไกทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ           
โดยนโยบายมเีป้าหมายเพือ่ประชาชนอย่างแท้จริง 

    ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 5.3 การกระจายอำนาจและการมสี่วนร่วมของประชาชน   
               เป้าประสงค์ที่ 5.3.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรบัโอนภารกิจจากรัฐบาล 
ในการใหบ้ริการสาธารณะตามที่กฎหมายกำหนด   
           ๒. ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การต่อยอดความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสรา้งสรรค์และการเรียนรู้ 
               ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๖.๑ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุน 
               เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครเกิดการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลด้านการประกอบธุรกิจและ
การลงทุน ด้านการเกษตร ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรม ด้านการบริการ และด้านอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การสร้างความเปน็มืออาชีพในการบรหิารจัดการมหานคร 
              - ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.2 การบรหิารและประเมนิผลแผน 
                เป้าประสงค์ที่ 7.2.1 การสร้างความร่วมมือเพือ่ขับเคลือ่นภารกจิเชิงยทุธศาสตรก์ารพฒันา
กรงุเทพมหานคร 

   - ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
     เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีทักษะ ความรู้

ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกบัการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
  - ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๕ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
    เป้าประสงค์ที่  ๗.๕.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการเพื่อขับเคลือ่นภารกิจของ

กรุงเทพมหานคร 
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   เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๒ การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดบัหน่วยงาน
และกรงุเทพมหานคร 

เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมกบัภารกจิของการบริหารจัดการเมอืง 

 

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก  

- ตัวช้ีวัดภารกิจยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรงุเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 256๖ 
           ๑. สร้างเวที/กลไก/เครือข่ายประชาคมทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อให้ประชาชนเข้ามา   
มีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบการทำงานของกรงุเทพมหานคร 
ค่าเป้าหมาย คู่มือ/แนวทางการขับเคลื่อนของเครือข่ายจิตอาสาสาธารณะ 1 ฉบับ (กยม.) 
           ๒. กรงุเทพมหานครติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามภารกจิที่ได้รับการถ่ายโอนภารกจิ 
ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฉบับที่ ๑  และฉบับที่ ๒   
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 (ความสำเรจ็ในการจัดทำสรปุการประเมินผลการดำเนินงานตามภารกจิ               
ที่กรงุเทพมหานครได้รับการถ่ายโอน และปัญหา อุปสรรคได้เสนอต่อสำนักงาน ก.ก.ถ. เพือ่เข้าสู ่         
กระบวนการแก้ไข) (กยค.) 
           ๓. จำนวนภารกจิตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่กรงุเทพมหานคร 
ยืนยันความพร้อมรับถ่ายโอน  ค่าเป้าหมาย 3 ภารกิจ (รอ้ยละ 10 ของภารกจิที่ยงัไม่ได้รับโอนตามแผนการ
กระจายอำนาจฯ ( 26 ภารกิจ) (กยค.) 
 ๔. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลและเผยแพร่สู่สาธารณะ  
ค่าเป้าหมาย รอ้ยละ ๑๐๐ (กยค.) 
 ๕. ร้อยละบุคลากรทีผ่่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาทักษะด้านการบรหิารจัดการข้อมูล 
ด้วยหลักสูตรออนไลน์ตามระดับความเช่ียวชาญ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรผ่านการอบรมระดบัดี
ข้ึนไปแต่ละระดบั (กยค.) 
           ๖. ระดับความสำเร็จของภารกจิเชิงยทุธศาสตรท์ี่มกีารขับเคลื่อนผ่านความร่วมมือจากการดำเนินงาน
ของเครือข่าย ค่าเป้าหมาย ระดับ ๕ (ข้อเสนอนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ 1 นวัตกรรม) (กยบ.)   

๗. ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๖๐ (กยภ.)     

๘. ร้อยละความต่อเนื่องในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ลูกข่าย (Desktop  Management) ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 95 (กบพ.)     
          ๙. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการภายในเพื่อสนบัสนุนการปฏิบัติงาน             
ในภาพรวมของกรงุเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 (ดำเนินการตามสัญญา) (กพพ. กคพ.)   

๑๐. ร้อยละความสำเร็จในการพฒันานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศที่ขับเคลื่อนภารกจิ
สำคัญเชิงยทุธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย รอ้ยละ 100 (กคพ.)       

1๑. รอ้ยละความสำเร็จในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านดจิิทลัมปีระสิทธิภาพเพือ่รองรบัการบริการ
ประชาชน และการปฏิบัติงานของกรงุเทพมหานคร  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100  (กคพ.)      

1๒. ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรงุระบบเครอืข่ายสื่อสารภายในของสำนัก ค่าเป้าหมาย          
ร้อยละ 80 (กคพ.) 
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- ตัวช้ีวัดภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
   1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัตริาชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี ด้วยกระบวนการ
บูรณาการ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ (กยบ.)         
 ๒. ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารบัการอบรมผ่านเกณฑ์ความรู้ในการพัฒนาการวางแผนภาพอนาคต 
(Scenario Planning) ในยุทธศาสตร์การพัฒนาแตล่ะด้านของกรงุเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ (กยภ.)     

- ตัวช้ีวัดจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัตริาชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 

 องค์ประกอบที่ ๑ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจหลักตามยทุธศาสตร์กรุงเทพมหานคร  
          1. ระดับความสำเรจ็ในการบรูณาการฐานข้อมลูผู้สงูอายุของกรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย ระดับ ๕  
(หน่วยงานสามารถเข้าถึงระบบบรหิารจัดการฐานข้อมูลผูสู้งอายุ และนำไปใช้ประโยชน์) (กยม.) 

๒. ระดับความสำเรจ็ของการส่งเสริมการบรูณาการเครือข่ายและการสร้างการมสี่วนร่วมเพือ่พัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ค่าเป้าหมาย ระดับ ๕  (ขอความเห็นชอบใช้แผนงานบรูณาการส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตคนพิการของกรุงเทพมหานคร) 

๓. ระดับความสำเรจ็ของการพฒันาข้อมลูเปิดศักยภาพสูงของกรงุเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย ระดบั ๕  
(เผยแพร่ชุดข้อมลูเปิดศักยภาพสูงฯ ในระบบข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร จำนวนไม่น้อยกว่า ๓0 ชุด
ข้อมูลและพัฒนานวัตกรรมข้อมลูในรูปแบบระบบ Executive Dashboard ไม่น้อยกว่า 2 ดา้น                 
ตามสถาปัตยกรรมองค์กรกรุงเทพมหานครด้านข้อมลู (Data Architecture) 
องค์ประกอบที่ ๒ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจตามนโยบายผูบ้ริหาร หรือภารกจิพเิศษ (Agenda Base) 

๑. ระดับความสำเรจ็ของการพฒันาระบบสารสนเทศการใหบ้ริการประชาชนครบทกุวงจรตั้งแต่
ข้ันตอนการยื่นคำขอพร้อมหลักฐานผ่านระบบออนไลน์ ข้ันตอนการพจิารณา ข้ันตอนการอนญุาต ข้ันตอน    
การรบัชำระ สุดท้ายข้ันตอนการออกใบอนญุาตในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส์ เพื่อจัดส่งให้กับประชาชน          
ตามที่อยู่ตามจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ ค่าเป้าหมาย ระดับ ๕ (ประชาชนได้รับใบอนุญาตตามที่อยู่ตามจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์) (กพพ.)     
 ๒. ระดับความสำเรจ็ของการใหบ้รกิารประชาชนผ่านระบบ BMA Smart Service ค่าเป้าหมาย 
ระดับ ๕  (๑. ความต่อเนื่องการใหบ้รกิารระบบโปรแกรม BMA Smart Services  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95    
และ๒. ความพึงพอใจในการจองคิวผ่านระบบโปรแกรม BMA Smart Services  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 
 

------------------------------------------------- 
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กลยุทธ์และโครงการยุทธศาสตร ์
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 256๖ 

 
ส่วนท่ี ๑ การบรกิารสาธารณะ  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมอืงรูปแบบอารยะสำหรบัทุกคน 
ยุทธศาสตรย์่อยท่ี ๓.๑ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รบัการดูแลอยา่งครบวงจร 
เป้าประสงค์ท่ี ๓.๑.๑ มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างครบวงจร 
กลยุทธ์ท่ี ๓.๑.๑.๑ มีฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ ในเรื่องผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2564 2565 2566 
1 ระดับความสำเรจ็ในการบรูณาการฐานข้อมูล

ผู้สงูอายุของกรุงเทพมหานคร 
(ตัวช้ีวัดเจรจาองค์ประกอบที่ 1-1) 

- - ระดับ ๕ 

 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร ์ งบประมาณ ส่วนราชการ นโยบาย ผว.กทม. 

1. โครงการบรูณาการระบบบรหิารจดัการ
ฐานข้อมลูผู้สงูอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

ไม่ใช้งบประมาณ กยม./กยล. มิติ 
นโยบาย 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมการสรา้งเมืองประขาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
ยุทธศาสตรย์่อยท่ี ๕.๒ พลเมืองขบัเคลื่อนมหานคร 
เป้าประสงค์ท่ี ๕.๒.๑ ประชาชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในกิจการของกรุงเทพมหานคร ต้ังแต่ขั้นตอน 
การวางแผนนโยบายและการดำเนินงาน ท้ังผา่นกลไกท่ีเปน็ทางการและไม่เป็นทางการ โดยนโยบายมี
เป้าหมายเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2564 2565 2566 
1 สร้างเวที/กลไก/เครือข่ายประชาคมทั้งที่เป็น

ทางการและไมเ่ป็นทางการเพื่อให้ประชาชน     
เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ และ
ติดตามตรวจสอบการทำงานของ
กรุงเทพมหานคร 

- - คู่มือ/แนว
ทางการ

ขับเคลื่อนของ
เครือข่ายจิต

อาสา
สาธารณะ 
1 ฉบับ 
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กลยุทธ์ท่ี 5.2.1.1 สร้างช่องทางการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนมหานคร 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2564 2565 2566 
1 ระดับความสำเรจ็ของการส่งเสริมการบรูณาการ

เครือข่ายและการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการของกรุงเทพมหานคร  
(ตัวช้ีวัดเจรจาองค์ประกอบที่ 1-2) 

- - ระดับ 5 
(ขอความเห็นชอบ
ใช้แผนงานูรณา
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการของ
กรุงเทพมหานคร) 

 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร ์ งบประมาณ ส่วนราชการ นโยบาย ผว.กทม. 

๑.กิจกรรมสง่เสรมิสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายจิตอาสาสาธารณะ
พัฒนาเมอืง 

ไม่ใช้งบประมาณ กยม. มิติ 
นโยบาย 

๒.กิจกรรมสง่เสรมิการบูรณาการ
เครือข่ายและการสร้างการมีส่วนร่วม
เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ไม่ใช้งบประมาณ กยม. มิติ 
นโยบาย 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมการสรา้งเมืองประขาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
ยุทธศาสตรย์่อยท่ี 5.3 การกระจายอำนาจและการมสี่วนร่วมของประชาชน   
เป้าประสงค์ท่ี 5.3.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับโอนภารกิจจากรัฐบาล 
                          ในการให้บริการสาธารณะตามท่ีกฎหมายกำหนด   
ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2564 2565 2566 
1 กรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมในการรับถ่ายโอน 

ภารกิจของหน่วยงานของรัฐต่อคณะกรรมการ-
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตามกฎหมายกระจายอำนาจ 

ร้อยละ 25 ของ
ภารกิจที่ยังไม่ได้
รับการถ่ายโอน
ตามแผนการ

กระจายอำนาจ 

ร้อยละ 24 
ของภารกิจที่
ยังไม่ได้รับ

การถ่ายโอน
ตามแผนการ

กระจาย
อำนาจ 

ร้อยละ 10 ของ
ภารกิจที่ยังไม่ได้รับ
การถ่ายโอนตาม
แผนการกระจาย

อำนาจฯ 

2 กรุงเทพมหานครติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามภารกจิที่ได้รบัการถ่ายโอนภารกจิ 
ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ฉบับที่ ๑ และฉบบัที่ ๒ 

- - ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ความสำเร็จในการนำ
ปัญหาอุปสรรคและ

ข้อจำกัดในการ
ดำเนินงานตาม

ภารกิจที่ได้รับถ่าย
โอนแจ้งต่อสำนักงาน 

ก.ก.ถ. 
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กลยุทธ์ท่ี ๕.๓.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพรอ้มรับถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานของรฐัและมีการติดตาม
การประเมินผลการดำเนินงานตามภารกจิที่ได้รบัการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2  
 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2564 2565 2566 
1 กรุงเทพมหานครติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงานตามภารกจิที่ได้รบัการถ่ายโอนภารกจิ 
ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ฉบับที่ ๑ และฉบบัที่ ๒ 

- - ร้อยละ 100 
(ความสำเร็จในการ

จัดทำสรุปการ
ประเมินผล 

การดำเนินงานตาม
ภารกิจที่

กรุงเทพมหานครได้รบั
การถ่ายโอน และ
ปัญหา อุปสรรคได้

เสนอต่อสำนักงาน ก.
ก.ถ. เพื่อเข้าสู่

กระบวนการแก้ไข) 

 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร ์
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

นโยบาย ผว.กทม. 

1. กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฉบับที่ 1 
และฉบับที่ 2 

ไม่ใช้งบประมาณ กยค. - 

 
กลยุทธ์ของหน่วยงาน ๕.๓.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรบัโอนภารกิจจากรัฐบาลในการ
ให้บรกิารสาธารณะตามทีก่ฎหมายกำหนด 
 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2564 2565 2566 
1 จำนวนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีก่รงุเทพมหานคร 
ยืนยันความพร้อมรับถ่ายโอน  

ร้อยละ 25 ของ
ภารกิจที่ยังไม่ได้
รับการถ่ายโอน
ตามแผนการ

กระจายอำนาจ 

ร้อยละ 24 
ของภารกิจที่

ยังไม่ได้รับการ
ถ่ายโอนตาม

แผนการ
กระจายอำนาจ 

3 ภารกิจ 
(ร้อยละ 10 ของ
ภารกิจที่ยังไม่ได้

รับโอน 
ตามแผนการ

กระจายอำนาจฯ 
( 26 ภารกิจ) 

 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร ์
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

นโยบาย ผว.กทม. 

1. กิจกรรมประสานการถ่ายโอนตาม
แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ 

ไม่ใช้งบประมาณ กยค. - 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การต่อยอดความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตรย์่อยท่ี ๖.๑ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุน 
เป้าประสงค์ท่ี ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครเกิดการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมลูด้านการประกอบธุรกิจและ 

การลงทุน ด้านการเกษตร ด้านผลิตภัณฑช์ุมชน ดา้นการท่องเท่ียว ด้านวัฒนธรรม  
ด้านการบริการ และด้านอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2564 2565 2566 
1 ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของประชาชนทีส่ามารถเข้าถึง

ข้อมูลด้านการประกอบธุรกจิและการลงทุน  
ด้านการเกษตร ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านการ
ท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรม ด้านการบรกิาร และ
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- - ร้อยละ 20 

 
กลยุทธ์ท่ี ๖.๑.๑.๑ การบริหารจัดการข้อมูลดา้นการประกอบธุรกิจและการลงทุน ด้านการเกษตร ด้าน 

ผลิตภัณฑช์ุมชน ดา้นการท่องเท่ียว ด้านวัฒนธรรม ด้านการบริการ และดา้นอ่ืน ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2564 2565 2566 
1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบการ

บรหิารจัดการข้อมูลและเผยแพร่สูส่าธารณะ 
- - ร้อยละ 

100 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร ์ งบประมาณ ส่วนราชการ นโยบาย ผว.กทม. 
1. กิจกรรมการจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ
ของกรงุเทพมหานคร 

ไม่ใช้งบประมาณ กยค. - 

 
กลยุทธ์ท่ี ๖.๑.๑.๒ พัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องให้มีความสามารถในการจัดการข้อมลู 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2564 2565 2566 
1 ร้อยละบุคลากรที่ผ่านการฝกึอบรมเชิงปฏิบัตกิาร

เพื่อพฒันาทักษะด้านการบริหารจัดการข้อมลู 
ด้วยหลักสูตรออนไลน์ตามระดับความเช่ียวชาญ 

- - ร้อยละ ๘๐  
ของบคุลากร 

ผ่านการ
อบรมระดับดี

ขึ้นไป 
แต่ละระดับ 
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร ์
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

 

นโยบาย ผว.กทม. 

1. โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์
ข้อมูล (Data Analysis) ทางเศรษฐกจิ
ของกรงุเทพมหานคร 

630,400.- กยค. - 

 
 

ส่วนท่ี ๒ การบริหารจัดการ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การสร้างความเป็นมอือาชีพในการบรหิารจดัการมหานคร 
ยุทธศาสตรย์่อยท่ี 7.2 การบริหารและประเมินผลแผน 
เป้าประสงค์ท่ี 7.2.1 การสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลือ่นภารกจิเชิงยทุธศาสตรก์ารพฒันากรงุเทพมหานคร 
กลยุทธ์ท่ี ๗.๒.๑.๑ การสร้างความร่วมมือในการบริหารแผนพัฒนากรงุเทพมหานคร และแผนแมบ่ทต่างๆ 
และแผนเฉพาะด้าน 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2564 2565 2566 
๑. ระดับความสำเรจ็ของภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ที่มี

การขับเคลื่อนผ่านความร่วมมือจากการ
ดำเนินงานของเครือข่าย 

- - ระดับ ๕ 
(ข้อเสนอ
นวัตกรรม    

เชิงยุทธศาสตร ์
1 นวัตกรรม) 

 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร ์ งบประมาณ ส่วนราชการ นโยบาย ผว.กทม. 
๑. โครงการ Strategy and Policy Lab 
เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพฒันา
นวัตกรรมการพฒันาเชิงพื้นที ่

ไม่ใช้งบประมาณ กยบ. - 

 
 

กลยุทธ์ท่ี ๗.๒.๑.๒ การขบัเคลื่อนแผนงานบูรณาการภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2564 2565 2566 
1 ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนงาน

บูรณาการภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 

- - ร้อยละ 
60 
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร ์
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

นโยบาย ผว.กทม. 

1. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำ
แผนแม่บท (Road Map) การบรหิารจัด
การเมืองในสถานการณ์วิกฤติ 

5,752,500.- 
 

กยภ. 
 

มิติ 
นโยบาย 

2. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพือ่ศึกษา      
แนวทางการติดตามและประเมินผล
ความสำเรจ็ในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของกรุงเทพมหานคร 

4,020,900.- กยภ. มิติ 
นโยบาย 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การสรา้งความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร 
ยุทธศาสตรย์่อยท่ี ๗.๕ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
เป้าประสงค์ท่ี  ๗.๕.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการให้บริการเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2564 2565 2566 
1 ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ

เข้าถึงข้อมูลหรอืการบรกิารของกรงุเทพมหานคร
ในรูปแบบอิเล็กทรอนกิสห์รือดจิิทลั 

- - ร้อยละ 
๔๐ 

2 ร้อยละของข้อมลูที่ได้นำไปใช้ในการขับเคลือ่น
ภารกิจของกรงุเทพมหานคร 

- - ร้อยละ 
๗๐ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๗.๕.๑.๑ การพัฒนาระบบการให้บริการ e-service ของกรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2564 2565 2566 
๑. ร้อยละของระบบ e-Service  

ที่ครอบคลุมการใหบ้รกิารประชาชนที่เพิ่มข้ึน 
- - ร้อยละ 

๔๐ 
 

ตัวชี้วัดหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดหน่วยงาน 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2564 2565 2566 
๑. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศการ

ให้บริการประชาชนครบทุกวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการยื่น
คำขอพร้อมหลักฐานผ่านระบบออนไลน์ ขั้นตอนการ
พิจารณา ขั้นตอนการอนุญาต ขั้นตอนการรับชำระ 
สุดท้ายขั้นตอนการออกใบอนุญาตในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดส่งให้กับประชาชนตามที่อยู่ตาม
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(ตัวชี้วัดเจรจาฯ องค์ประกอบที่ 2-1) 

- - ระดับ ๕ 
(ประชาชนได้รับ
ใบอนุญาตตามที่
อยู่ตามจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์) 
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร ์
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

 

นโยบาย ผว.กทม. 

1. โครงการพัฒนาศูนย์รับคำขออนุญาต
กรุงเทพมหานคร (BMA OSS) 
(งบประมาณรวม ๖๒-๖๗ วงเงิน 
๘๓,๒๓๗,๕๐๐ บาท) 

28,925,000 กพพ. มิติบรหิารจัดการดี 
นโยบาย ย้ายระบบราชการ   
ที่เกี่ยวข้องกบัประชาชน      
ข้ึนสู่ระบบออนไลน ์

 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2564 2565 2566 
2. ร้อยละของการพัฒนาระบบ e-service - - ร้อยละ 

๔๐ 
 

ตัวชี้วัดหน่วยงาน 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2564 2565 2566 
1 ระดับความสำเรจ็ของการให้บริการประชาชน

ผ่านระบบ BMA Smart Service 
(ตัวช้ีวัดเจรจาฯ องค์ประกอบที่ 2-2) 
 

- ผู้ใช้บริการทั้ง 
4 ประเภท   

คิดเป็นร้อยละ 
51.09 เม่ือ
เทียบกับปี 

2564 

ระดับ 5 
(ความ

ต่อเน่ือง
ระบบไม่
น้อยกว่า

ร้อยละ 95 
และความ
พึงพอใจไม่
น้อยกว่า

ร้อยละ 90) 
2. ร้อยละความต่อเนื่องในการใช้งานระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเครื่อง
คอมพิวเตอรล์ูกข่าย (Desktop  Management) 

- - ร้อยละ 
95 

 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร ์
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

 

นโยบาย ผว.กทม. 

1. กิจกรรมพัฒนาระบบ BMA Smart 
Service 

ไม่ใช้งบประมาณ กคพ. มิติบรหิารจัดการดี 
นโยบาย ย้ายระบบราชการ   
ที่เกี่ยวข้องกบัประชาชน      
ข้ึนสู่ระบบออนไลน ์

1. โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์  
ลูกข่าย (Desktop  Management) 

๑๑,๕๔๘,๘๐๐  กบพ. - 
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กลยุทธ์ท่ี ๗.๕.๑.๒ การพัฒนาระบบการจัดการภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2564 2565 2566 
๑. มีระบบการจัดการทีส่ามารถเช่ือมโยงและติดตาม

ผลเชิงยุทธศาสตร์ได้  
 

- - (พ.ศ. ๒๕๗๐ 
มีระบบการ
จัดการภายใน 
ที่สมบูรณ์

เชื่อมโยงและ
นำไปใช้ได)้ 

 
ตัวชี้วัดหน่วยงาน 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2564 2565 2566 
๑. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบการ

จัดการภายในเพือ่สนบัสนุนการปฏิบัติงาน        
ในภาพรวมของกรงุเทพมหานคร 

- - ร้อยละ 
80 

 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร ์
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

 

นโยบาย ผว.กทม. 

1. โครงการจัดทำระบบการวางแผน
ทรัพยากรองค์กรของกรงุเทพมหานคร 
(BMA ERP) (งบประมาณรวม ๖๕ - ๖๗ 
= ๒๑๘,๐๓๕,๔๐๐ บาท 

๑๑5,005,500 กพพ. - 

๒. โครงการระบบสนับสนุนการเข้าถึง
สารสนเทศสำหรับศูนย์ข้อมูลของ
กรุงเทพมหานคร 

13,100,000 กคพ. - 

๓. โครงการระบบบรกิารส่งข้อความสั้น 
(SMS : Short Message Service) 
สำหรับโปรแกรมประยุกต์ของ
กรุงเทพมหานคร 

2,535,900 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กคพ. - 

๔. โครงการจัดจ้างพฒันาระบบบรหิาร
จัดการข้อมูลส่วนบุคคลแบบปลอดภัยสงู 
ระยะที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

76,780,000 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กคพ. - 
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กลยุทธ์ท่ี ๗.๕.๑.๓ การพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2564 2565 2566 
1 ร้อยละความสำเร็จในการพฒันานวัตกรรม

ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศที่ขับเคลื่อนภารกิจ
สำคัญเชิงยุทธศาสตร ์

- - ร้อยละ 
100 

 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร ์
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

 

นโยบาย ผว.กทม. 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบ
คอมพิวเตอรเ์พือ่บรูณาการฐานข้อมลู
ประชาชนและการบรกิารภาครัฐของ
กรงุเทพมหานคร 

2,310,000 กคพ. - 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๗.๕.๒ การพฒันาฐานข้อมลูเพื่อสนบัสนุนการตัดสินใจของผูบ้รหิารระดบัหน่วยงานและ
กรุงเทพมหานคร 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2564 2565 2566 
1 ร้อยละความสำเร็จในการนำข้อมลูไปใช้

ประโยชนเ์พื่อการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ 
- - ร้อยละ 

70 
 

กลยุทธ์ท่ี ๗.๕.๒.๑ การจัดทำชุดข้อมูลเปิดเพื่อใหบ้รกิารประชาชนและสาธารณะ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2564 2565 2566 
๑. ระดับความสำเรจ็ของการพฒันาข้อมลูเปิด

ศักยภาพสูงของกรงุเทพมหานคร 
(ตัวช้ีวัดเจรจาฯ องค์ประกอบที่ 1-3) 

- - ระดบั ๕ 
(ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชุด
ข้อมูลและพัฒนา

นวัตกรรมข้อมูลไม่น้อย
กว่า ๒ ดา้น) 

 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร ์
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

 

นโยบาย ผว.กทม. 

กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมลู
สารสนเทศภูมิศาสตร์ของศูนย์
สารสนเทศกรงุเทพมหานคร 

ไม่ใช้งบประมาณ กสศ. มิติ บริหารจัดการด ี
นโยบายเปิดเผยข้อมลูศักยภาพ 
ของ กทม. (Open Bangkok) 
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เป้าประสงค์ท่ี ๗.๕.๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ    
ที่เหมาะสมกบัภารกิจของการบริหารจัดการเมือง 
กลยุทธ์ท่ี ๗.๕.๓.๑ พฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทลัมปีระสิทธิภาพเพือ่รองรบัการบรกิารประชาชน และ
การปฏิบัตงิานของกรุงเทพมหานคร 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2564 2565 2566 
๑. ระดับความสำเรจ็ของการปรบัปรุงโครงสร้าง

พื้นฐาน (Infrastructure) เพือ่เพิม่รปูแบบของ
การใหบ้ริการ 

- - การศึกษาและสำรวจ
การทดแทนเครื่อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ระบบบริหารจัดการ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ลูก
ข่ายแบบเสมือนเพื่อ
รองรับรูปแบบการ

ทำงานแบบผสมผสาน 
 

 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร ์
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

 

นโยบาย ผว.กทม. 

โครงการปรับปรงุประสทิธิภาพการรักษา
ความปลอดภัยอินเตอร์เน็ตของ
กรุงเทพมหานคร 

21,498,086 
*ไม่ได้รับ

งบประมาณ 

กคพ. - 

 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2564 2565 2566 
2. ระดับความสำเรจ็ในการพัฒนาระบบ DR site  

(Disaster Recovery site) เพื่อเก็บข้อมลูสำรองใน
ภาวะวิกฤตหรือภัยพิบัติ  

- - ระดับ ๑ 

 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร ์
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

 

นโยบาย ผว.กทม. 

โครงการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศดิจิทลัรองรบัสถานการณ์
ฉุกเฉิน (โครงการต่อเนื่อง 66-67               
วงเงิน 98,789,000 บาท) 

50,526,000 
*ไม่ได้รับ

งบประมาณ 

กคพ. มิติ 
นโยบาย 
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ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2564 2565 2566 
3. ร้อยละความสำเร็จในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านดิจิทลัมปีระสทิธิภาพเพื่อรองรับการบรกิาร
ประชาชน และการปฏิบัติงานของกรงุเทพมหานคร   
 

- - ร้อยละ 
100 

 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร ์
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

 

นโยบาย ผว.กทม. 

โครงการจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิ
การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์    
สำหรับตรวจสอบ จัดทำมาตรฐาน 
และรายงานช่องโหว่ของโปรแกรม
ประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร 

5,478,400 
(ปรับชื่อจากโครงการ      

จัดจ้าง IT–Audit    
โปรแกรมประยุกต์ของ

กรุงเทพมหานคร) 

กคพ. - 

 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2564 2565 2566 
4. ระดับความสำเร็จในการให้บริการศูนย์ข้อมูล

กรุงเทพมหานคร (BMA Data Center) สำหรับ
รองรับการให้บริการแบบต่อเนื่องกับผู้ใช้บริการ
จำนวนมาก (High Availability)   

- - จัดทำแนวทาง
การเก็บข้อมูล
แบบปลอดภัย 
บนศูนย์ข้อมูล
กรงุเทพมหานคร 
(BMA Data 

Center) 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร ์
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

 

นโยบาย ผว.กทม. 

โครงการระบบเกบ็สำรองข้อมูล
ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร 

19,456,000 
*ไม่ได้รับ 

งบประมาณ 

กคพ. - 

 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2564 2565 2566 
5 ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรงุระบบ

เครือข่ายสือ่สารภายในของสำนัก 
- - ร้อยละ 

80 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร ์
งบประมาณ 

(บาท) 
ส่วนราชการ 

 

นโยบาย ผว.กทม. 

โครงการปรับปรงุระบบเครือข่าย
สื่อสารภายในของสำนัก 

8,700,000 กคพ. - 
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โครงการตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หนว่ยงาน) 

ภารกิจท่ี 1 การบริหารจัดการแผน 
ตัวชี้วัดภารกิจสำคญัของหน่วยงาน รอ้ยละความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี ด้วยกระบวนการบูรณาการ 
เป้าหมาย/ความสำเร็จตามภารกิจ หน่วยงานของกรุงเทพมหานครสามารถนำแผนไปสู่การปฏิบัติ รวมถึง     
การนำผลการประเมินแผนไปเป็นข้อมูลในการปรับปรงุการดำเนินงานในระยะต่อไป 
ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 256๖  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร  
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.2 การบริหารและประเมินผลแผน 

ลำดับท่ี 
โครงการสำคัญ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ส่วนราชการ 
 

นโยบาย ผว.กทม. 

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี พ.ศ. 256๘ 

9๑๒,๙00 กยบ. - 

 
ภารกิจท่ี ๒ การพฒันาบุคลากร 
ตัวชี้วัดภารกิจสำคญัของหน่วยงาน ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ความรู้ในการพัฒนาการ
วางแผนภาพอนาคต (Scenario Planning) ในยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้านของกรุงเทพมหานคร 
เป้าหมาย/ความสำเร็จตามภารกิจ บุคลากรมทีักษะ ความรู้ ความสามารถตามมาตรฐาน 
ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566   
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจดัการมหานคร  
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ลำดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ส่วนราชการ 
 

นโยบาย ผว.กทม. 

1 
 

โครงการฝกึอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการวางแผน
ภาพอนาคต (Scenario 
Planning) เพือ่การวางแผน
ยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร 

294,000 กยภ. - 
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ตัวชี้วัดภารกิจสำคญัของหน่วยงาน ผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสงู (GCIO : Government Chief 
Information Office ) ที่ได้รบัการพัฒนาความรู้และทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารสามารถ
นำมาใช้ในการสนับสนนุการกำหนดเป้าหมาย การวางแผน และการตัดสินใจ   
เป้าหมาย/ความสำเร็จตามภารกิจ เพิ่มศักยภาพผู้บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงูภาครัฐ 
(Government Chief Information Office : GCIO)  
ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพฒันาการบริหารจัดการมหานครทีม่ีความเป็นมืออาชีพและคล่องตัวในการจัดการเมอืง 
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล  

ลำดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 

งบประมาณ  
(บาท) 

ส่วนราชการ 
 

นโยบาย ผว.กทม. 

๑. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (GCIO) 

3,897,000.- 
*ไม่ได้รับ

งบประมาณ 
 

กสศ. - 

 

ภารกิจท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดภารกิจสำคญัของหน่วยงาน ร้อยละความต่อเนือ่งในการใหบ้ริการระบบเครอืข่ายนอกพื้นที่ 
เป้าหมาย/ความสำเร็จตามภารกิจ ให้บริการระบบสารสนเทศภายในของกรุงเทพมหานครได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566  
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมอือาชีพในการบรหิารจัดการมหานคร  
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลำดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ส่วนราชการ 
 

นโยบาย ผว.กทม. 

1 
 

โครงการจัดหาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์   
แบบเคลื่อนย้ายได ้

1,030,000 
*ไม่ได้รับ

งบประมาณ 

กคพ. - 

 

ตัวชี้วัดภารกิจสำคญัของหน่วยงาน  ร้อยละความสำเรจ็ในการพัฒนาทรพัยากรพื้นฐานดิจิทลัสำหรับศูนย์
ข้อมูลกรุงเทพมหานคร 
เป้าหมาย/ความสำเร็จตามภารกิจ มีระบบโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่มีประสทิธิภาพ ทันสมัย สอดคล้องกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีในปจัจบุัน 
ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566   
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจดัการมหานคร  
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
สำคัญ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ส่วนราชการ 
นโยบาย ผว.กทม. 

1 
 

โครงการพัฒนา
ทรัพยากรพื้นฐานดิจิทลั
สำหรับศูนย์ข้อมลู
กรุงเทพมหานคร 

23,839,000 กคพ. - 
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สรุปโครงการและงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริาชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566  

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร ์
(ระบุหมายเลขกลยุทธ์หลังโครงการ ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ส่วนราชการ 
ท่ีรับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาศูนย์รับคำขออนญุาต
กรุงเทพมหานคร (BMA OSS)  
(กลยทุธ์ที่ ๗.๕.๑.๑) 

28,925,000 กพพ. 

2 โครงการจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร
ของกรงุเทพมหานคร (BMA ERP)  
(กลยทุธ์ที่ ๗.๕.๑.๒) 

๑๑5,005,500 กพพ. 

3 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำแผนแม่บท 
(Road Map) การบรหิารจัดการเมืองในสถานการณ์
วิกฤติ (กลยุทธ์ที่ 7.2.1.2) 

5,752,500 กยภ. 

4 โครงการปรับปรงุระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน   
ของสำนัก (กลยุทธ์ที่ 7.5.3.1) 

77,279,259 กคพ. 

 โครงการจัดจ้างพฒันาระบบบรหิารจัดการข้อมลู
ส่วนบุคคลแบบปลอดภัยสงู ระยะที่ ๑                 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล         
พ.ศ. ๒๕๖๒ (กลยุทธ์ที่ ๗.๕.๑.๒) 

76,780,000 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กคพ. 

๕ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการติดตาม
และประเมินผลความสำเรจ็ในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของกรุงเทพมหานคร (กลยุทธ์ที่ 7.2.1.2) 

4,020,900 กยภ. 

๖ โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร
จัดการเครื่องคอมพิวเตอรล์ูกข่าย (Desktop  
Management) (กลยทุธ์ที่ ๗.๕.๑.๑) 

11,548,800.- กบพ. 

 โครงการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทลั
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (โครงการต่อเนื่อง        
66-67 วงเงิน 98,789,000 บาท)                
(กลยทุธ์ที่ 7.5.3.1) 

50,526,000 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กคพ. 

 โครงการระบบเกบ็สำรองข้อมูลศูนย์ข้อมลู
กรุงเทพมหานคร  (กลยุทธ์ที่ 7.5.3.1) 

19,456,000 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กคพ. 

 โครงการปรับปรงุประสทิธิภาพการรักษาความ
ปลอดภัยอินเตอร์เน็ตของกรงุเทพมหานคร (กลยทุธ์ที่ 
๗.๕.3.1) 

21,498,086 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กคพ. 

๗ โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมลู (Data 
Analysis) ทางเศรษฐกจิของกรุงเทพมหานคร 
(กลยทุธ์ที่ 6.1.1.2) 

630,400 กยค. 
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ลำดับท่ี 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร ์
(ระบุหมายเลขกลยุทธ์หลังโครงการ ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ส่วนราชการ 
ท่ีรับผิดชอบ 

๘ โครงการจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ หรับตรวจสอบ จัดทำ
มาตรฐาน และรายงานช่องโหว่ของโปรแกรม
ประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร (กลยุทธ์ที่ 
7.5.3.1) (ปรับชื่อจากโครงการจัดจ้าง IT–Audit 
โปรแกรมประยุกต์ของกรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติ)  

5,478,400 กคพ. 

๙ โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอรเ์พือ่
บูรณาการฐานข้อมลูประชาชนและการบริการภาครัฐ
ของกรุงเทพมหานคร (กลยุทธ์ที่ ๗.๕.๑.3) 

2,310,000 กคพ. 

1๐ โครงการระบบบรกิารส่งข้อความสั้น (SMS : 
Short Message Service) สำหรับโปรแกรม
ประยกุต์ของกรงุเทพมหานคร (กลยุทธ์ที่ ๗.๕.๑.๒) 

2,535,900 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กคพ. 

1๑ โครงการระบบสนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศ
สำหรับศูนย์ข้อมลูของกรุงเทพมหานคร         
(กลยทุธ์ที่ ๗.๕.๑.๒) 

13,100,000 กคพ. 

1๒ โครงการบรูณาการระบบบรหิารจดัการฐานข้อมูล
ผู้สงูอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
(กลยทุธ์ที่ 3.1.1.1) 

ไม่ใช้งบประมาณ กยม./กยล. 

1๓ กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย   
จิตอาสาสาธารณะพัฒนาเมือง (กลยุทธ์ที่ 5.2.1.1) 

ไม่ใช้งบประมาณ กยม. 

1๔ กิจกรรมประสานการถ่ายโอนตามแผนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ฉบับที่ ๑ และฉบบัที่ ๒ (กลยุทธ์ที่ 5.3.1.1) 

ไม่ใช้งบประมาณ กยค. 

1๕ กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฉบับที่ 1            
และฉบับที่ 2 (กลยทุธ์ที่ 5.3.1.1) 

ไม่ใช้งบประมาณ กยค. 

๑๖ กิจกรรมการจัดทำระบบฐานข้อมลูสนบัสนุน    
ด้านเศรษฐกจิของกรงุเทพมหานคร  
(กลยทุธ์ที่ 6.1.1.1) 

ไม่ใช้งบประมาณ กยค. 

๑๗ โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
ยุทธศาสตร์ (กลยทุธ์ที่ 7.2.1.1) 

ไม่ใช้งบประมาณ กยบ. 

๑๘ โครงการ Strategy and Policy Lab             
เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพฒันานวัตกรรม     
การพัฒนาเชิงพื้นที่ (กลยทุธ์ที่ 7.2.1.1) 

ไม่ใช้งบประมาณ กยบ. 
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ลำดับท่ี 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร ์
(ระบุหมายเลขกลยุทธ์หลังโครงการ ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ส่วนราชการ 
ท่ีรับผิดชอบ 

๑๙ กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ของศูนย์สารสนเทศกรงุเทพมหานคร 
 (กลยุทธ์ที่ ๗.๕.2.1) 

ไม่ใช้งบประมาณ กสศ. 

20 กิจกรรมพัฒนาระบบ BMA Smart Service 
(กลยทุธ์ที่ ๗.๕.๑.๑) 

ไม่ใช้งบประมาณ กคพ. 

รวมงบประมาณ 195,471,500 สยป. 

โครงการ/กจิกรรมยทุธศาสตร์ รวมจำนวน…20..โครงการ/กิจกรรม จำนวนเงินทัง้สิ้น 195,471,500 บาท 
โครงการภายใต้แผนงานบรูณาการ...........-................ จำนวน…-.....โครงการ จำนวนเงินทัง้สิ้น.......-............บาท 
 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามภารกิจของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 

ลำดับท่ี 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
ตามภารกิจของหน่วยงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ส่วนราชการ 
ท่ีรับผิดชอบ 

๑ โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 

9๑๒,๙00 กยบ. 

 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงู (GCIO) 

3,897,000 
*ไม่ได้รับ

งบประมาณ 
 

กสศ. 

๒ โครงการฝกึอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
วางแผนภาพอนาคต (Scenario Planning)  
เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์ของกรงุเทพมหานคร 

294,000 กยภ. 

 โครงการจัดหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ
เคลื่อนย้ายได ้

1,030,000 
*ไม่ได้รับ

งบประมาณ 

กคพ. 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,206,900 สยป. 

รวมโครงการ/กิจกรรมสำคัญตามภารกจิของหน่วยงาน  
จำนวน………๒...............โครงการ จำนวนเงินทัง้สิ้น............... 1,206,900 .................บาท 
โครงการ/กจิกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการ 
จำนวน…..........-............ โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น..........................................................บาท 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรมประจำพ้ืนฐาน 
 

ลำดับท่ี แผนงาน/ผลผลิต โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

๑ แผนงานบริหารกรุงเทพมหานคร 
ผลผลิตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1.โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรส์ำหรับปรบัปรุง
และทดแทนระบบทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจำตัว
ประชาชน 11 สำนักงานเขต 
(กคพ.) 

39,158,340 

2. โครงการปรับปรุงและ
ทดแทนเครือ่งพิมพ์บัตร
ประจำตัวประชาชนของ
กรุงเทพมหานคร (กคพ.) 

45,871,200 

3. โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ สำหรับปรบัปรุง
และทดแทนระบบทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจำตัว
ประชาชน พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ (กคพ.) 

16,955,400 

4. โครงการปรับปรุงและ
ทดแทนเครือ่งกำเนิดไฟฟ้า
สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ 
(กคพ.) 

38,177,080 

5. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพฒันาศักยภาพ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้
สอดคล้องกบัมาตรฐานวิชาชีพ
ด้านไอที (กบพ.) 

403,000 

6. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
หลักสูตรระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (กสศ.) 

149,000 

7. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้โปรแกรม
ประยุกตบ์นคลาวด์เพื่อการ
บรหิารจัดการสำนักงาน 
(กบพ.) 

194,500 
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ลำดับท่ี แผนงาน/ผลผลิต โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

  8. โครงการระบบป้องกันไฟฟ้า
สำหรับเครือข่ายสือ่สารข้อมลู 
(กคพ.) 

13,013,900 

โครงการเตรียมความพรอ้มใน
การใหบ้ริการภาครัฐแก่นิติ
บุคคลแบบเบ็ดเสรจ็ทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ (Central Biz 
Box) (กคพ.) 

1,902,600 
*ไม่ได้รับ

งบประมาณ 

  ๙. โครงการจัดหาและปรบัปรุง
โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์
บนระบบเครือข่าย (กสศ.) 

14,430,555 
 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น  140,505,923 
                                                                                                                                           
 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 337,184,323.-บาท 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรมสนบัสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร 
 

ลำดับ
ท่ี 

นโยบาย ผว.
กทม. 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ส่วนราชการ 

๑ นโยบาย ย้าย
ระบบราชการ      
ที่เกี่ยวข้อง       
กับประชาชนข้ึนสู่      
ระบบออนไลน ์

1.โครงการพฒันาศูนย์รับคำ
ขออนุญาตกรงุเทพมหานคร 
(BMA OSS) 

28,925,000 กพพ. 

2.กิจกรรมพฒันาระบบ 
BMA Smart Service 
 

ไม่ใช้งบประมาณ กคพ. 

2 นโยบายการ
เปิดเผยข้อมลู
ศักยภาพสูงของ
กรุงเทพมหานคร 
(Open 
Bangkok) 

กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมลู
สารสนเทศภูมิศาสตร ์
ของศูนย์สารสนเทศ
กรุงเทพมหานคร 

ไม่ใช้งบประมาณ กสศ. 

รวมท้ังหมด 3 28,925,000  
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การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง ก แสดงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร (ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖) 
กลยุทธ ์

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

สร้างช่องทางการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการขับเคลื่อน
มหานคร (ก 5.2.1.1) 
 

1. สร้างเวที/กลไก/เครือข่ายประชาคม
ทั้งทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ
เพื่อใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผน ตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบ
การทำงานของกรุงเทพมหานคร (กยม.) 

 กิจกรรมสง่เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายจิตอาสาสาธารณะพัฒนาเมือง 
(ไม่ใช้งบประมาณ) (กยม.) 
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กลยุทธ ์
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

กรุงเทพมหานครมีความพร้อมรบัถ่าย
โอนภารกิจจากหน่วยงานของรัฐและมี
การติดตามการประเมินผลการ
ดำเนินงานตามภารกจิที่ได้รบัการถ่าย
โอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ฉบับที่ 1 และฉบบัที่ 2 (ก ๕.๓.๑.๑)  
 
  
 
  

2.กรุงเทพมหานครติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานตามภารกจิที่
ได้รับการถ่ายโอนภารกจิตามแผน 
การกระจายอำนาจให้แกอ่งค์กร-
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ฉบับที่ ๑ และ
ฉบับที่ ๒ (กยค.) 

นิยาม  
     การดำเนินงานตามภารกิจท่ีได้รับการถ่าย
โอนภารกิจ หมายถึง ภารกิจที่กรงุเทพมหานคร
ต้องรบัถ่ายโอนจาก หน่วยงานของรัฐ (กรมทาง
หลวง ,กรมทางหลวงชนบท และกรมเจ้าท่า)  
 
ค่าเปา้หมาย 
ร้อยละ 100   
(ความสำเร็จในการจัดทำสรุปการประเมินผล 
การดำเนินงานตามภารกจิที่กรุงเทพมหานคร
ได้รับการถ่ายโอน และปญัหา อปุสรรคได้เสนอ
ต่อสำนักงาน ก.ก.ถ. เพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ไข) 
 
 
 

กิจกรรมการติดตามและประเมินผล 
การดำเนินงานตามแผนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฉบับที่ 1 
และฉบับที่ 2   
(กยค.) 
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กลยุทธ ์
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการ
รับโอนภารกิจจากรัฐบาลในการ
ให้บรกิารสาธารณะตามทีก่ฎหมาย
กำหนด (กน ๕.๓.๑.๒) 
 

3. จำนวนภารกิจตามแผนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินทีก่รงุเทพมหานคร 
ยืนยันความพร้อมรับถ่ายโอน  (กยค.) 
 

นิยาม 
ยืนยันความพร้อม หมายถึง 
กรุงเทพมหานครมีหนงัสือแจ้งความประสงค์/
ยืนยัน/เร่งรัด การขอรับโอนภารกจิตาม
แผนปฏิบัติการกำหนดข้ันตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฉบับ
ที่ 1 และฉบับที่ 2 ที่ยังไม่ได้รับถ่ายโอนจาก
รัฐบาล ไปยังส่วนราชการเจ้าของภารกิจ /
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน/สำนักงานคณะกรรมการ
การกระจายอำนาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  
     การรับโอนภารกิจ หมายถึง การรบัโอน
ภารกิจตามแผนปฏิบัติการกำหนดข้ันตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ฉบับที่ 1  
และฉบับที่ 2  
      คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง 
คณะกรรมการตาม พรบ. กำหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แกอ่งค์กร

กิจกรรมประสานการถ่ายโอนตามแผนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ฉบับที่ ๑  และฉบบัที่ ๒ (ไม่ใช้
งบประมาณ) (กยค.) 
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กลยุทธ ์
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 หมวด 1 
มาตรา 6 
กฎหมายกระจายอำนาจ หมายถึง 
พระราชบัญญัตกิำหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจาย 
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542 
 
ค่าเปา้หมาย  
3 ภารกิจ (ร้อยละ 10 ของภารกิจที่ยังไม่ได้
รับโอน 
ตามแผนการกระจายอำนาจฯ 
( 26 ภารกิจ) 
 
วิธีคำนวณ 
จำนวนภารกิจที่ยงัไม่ได้รบัถ่ายโอน 
คูณด้วย 10 การด้วย 100 
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กลยุทธ ์
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

การบริหารจัดการข้อมลูด้าน          
การประกอบธุรกจิและการลงทุน         
ด้านการเกษตร  ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ด้านการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรม          
ด้านการบริการ และด้านอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องอย่างมปีระสิทธิภาพ 
(ก ๖.๑.๑.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา
ระบบการบรหิารจัดการข้อมลูและ
เผยแพร่สูส่าธารณะ (กยค.) 
 
 

นิยาม  
ระบบฐานข้อมลู คือ การจัดเก็บข้อมลูอย่าง
เป็นระบบ ทำใหผู้้ใช้สามารถใช้ข้อมลูที่
เกี่ยวข้องในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกันได ้
ด้านเศรษฐกิจ คือ การผลิต การจำหน่ายจ่าย
แจก และการบริโภคใช้สอยสิง่ต่างๆ  
 
ค่าเปา้หมาย 
1 ฐานข้อมูล 
 
วิธีคำนวณ 
มีฐานข้อมูลด้านเศรษฐกจิของสำนัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล 
 

1. กิจกรรมการจัดทำระบบฐานข้อมลู
สนับสนุนด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร  
(ไม่ใช้งบประมาณ) (กยค.) 
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กลยุทธ ์
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มี
ความสามารถในการจัดการข้อมลู         
(ก ๖.๑.๑.๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.ร้อยละบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
การบริหารจัดการข้อมลู ด้วยหลกัสูตร
ออนไลน์ตามระดับความเช่ียวชาญ 
(กยค.) 
 

นิยาม  
- บุคลากร คือ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
ประเภทวิชาการระดบัปฏิบัตกิารถึงระดบั
ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนกัวิเคราะห์
นโยบายและแผนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผน
ของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกบัยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษกิจของกรุงเทพมหานคร  
- พัฒนาทักษะดา้นการบริหารจัดการข้อมลู 
คือ การอบรมบุคลากรในหลักสูตรความรู้ด้าน
การวิเคราะห์ข้อมลู (Data Analysis) ทาง
เศรษฐกจิ เพื่อใหบุ้คลากรเหล่าน้ันสามารถนำ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจจากหน่วยงานภายใน
กรุงเทพมหานคร และภายนอกมาต่อยอด
วิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ในการวางแผน 
กำหนดทิศทาง แนวโน้มการพฒันา และการ
ตัดสินใจ โดยมีการจัดอบรมในรปูแบบ
ออฟไลน์และ/หรือออนไลน์ ปรบัเปลี่ยนได้
ตามสถานการณ์ ณ ช่วงเวลาน้ัน 
- ระดับความเชี่ยวชาญ คือ วัดผลคะแนน
ตามระดับตำแหน่ง โดยแบง่เป็น 2 กลุ่ม คือ  
 
 

1. โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมลู 
(Data Analysis) ทางเศรษฐกิจของ
กรุงเทพมหานคร 
งบประมาณ 630,400 บาท (ดำเนินการ) 
(กยค.) 
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กลยุทธ ์
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

1) ระดับชำนาญการพเิศษ 
 ระดับ คะแนน 
ดีมาก 91 - 100 

ดี 81 - 90 
ปานกลาง 71 - 80 

พอใช้ 61 – 70 
ควรปรับปรุง ต่ำกว่า 60 

 
2) ระดับชำนาญการและปฏิบัติการ 

ระดับ คะแนน 
ดีมาก 81 ข้ึนไป 

ดี 71 - 80 
ปานกลาง 61 - 70 

พอใช้ 51 – 60 
ควรปรับปรุง ต่ำกว่า 50 

 
ค่าเปา้หมาย 
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรผ่านการอบรมระดับ
ดีข้ึนไป ตามเกณฑ์คะแนนของแต่ละระดบั 
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กลยุทธ ์
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

วิธีคำนวณ 
(จำนวนผูเ้ข้ารับการอบรมผ่านตามเกณฑ์      
ที่กำหนด*100)/ผูเ้ข้ารับการอบรมตาม
กลุ่มเป้าหมายทัง้หมด  
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
การสร้างความร่วมมือในการ
บรหิารแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร และแผนแมบ่ท
ต่างๆ และแผนเฉพาะด้าน          
(ก ๗.๒.๑.๑) 

 

6.ระดับความสำเร็จของภารกจิ      
เชิงยุทธศาสตรท์ี่มีการขับเคลื่อนผ่าน   
ความร่วมมือจากการดำเนินงาน        
ของเครือข่าย (กยบ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยาม   
-ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง  เป้าประสงค์หรือ
ตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนากรงุเทพมหานคร ระยะที่ 3        
(พ.ศ. 2566-2570) ที่ต้องดำเนินการให้บรรลุ        
ตามเป้าหมายทีก่ำหนด 
-ความสำเร็จของภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง    
การมีข้อเสนอนวัตกรรมเชิงยทุธศาสตร์ สำหรบั
ยุทธศาสตร์ที่ได้รบัการคัดเลอืกมาดำเนินการ 1 
นวัตกรรม 
- นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง โครงการ/ กิจกรรม 
หรือวิธีการใหม่ ๆ  ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสำเร็จ หรือแก้ไขปัญหาเชิง
ยุทธศาสตร์ 
- เครือข่าย หมายถึง หน่วยงานทัง้ภายในและภายนอก
สังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ 
-การขับเคลื่อนผา่นความร่วมมือจากการดำเนินงาน
ของเครือข่าย หมายถึง การทีเ่ครอืข่ายเข้ามามสี่วน
ร่วมในการ วิเคราะหส์ภาพปัญหาเชิงยทุธศาสตร์ 
รวมทั้งจัดทำข้อเสนอนวัตกรรมเชิงยทุธศาสตร์ 
- สภาพปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง ปญัหา หรือ
ข้อจำกัด ที่ทำให้ไมส่ามารถดำเนินการตามยุทธศาสตร์   
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ 
 
 

๑. โครงการ Strategy and Policy Lab 
เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพฒันา
นวัตกรรมการพฒันาเชิงพื้นที่                 
(ไม่ใช้งบประมาณ) (กยบ.) 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
  ภารกิจของหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ท่ีเกี่ยวข้องกรณี 

ที่มีหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ตั้งแต่ 2 หน่วยข้ึนไปร่วม
ดำเนินงานเพือ่ให้บรรลุตามเป้าหมายทีก่ำหนด) 
 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภารกจิทีร่ับผิดชอบ  
      1. กำหนดแนวทางการดำเนินงาน 
      2. ประสานงานในการจัดต้ังเครือข่ายกบั
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      3. ร่วมเป็นคณะกรรมการ และร่วมวิเคราะห์
สภาพปัญหาเชิงยทุธศาสตร์ และจัดทำข้อเสนอเชิง
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนยทุธศาสตร ์
     4. ประสานการดำเนินงานในภาพรวมของ
คณะทำงาน/เครือข่าย ผลกัดันให้เกิดกระบวนการใน
การวิเคราะห์ปญัหาเชิงยทุธศาสตร์ และพฒันานวัตกรรม
เชิงยทุธศาสตร ์
     5. สรุปข้อมูลและผลการดำเนินงาน และจัดทำ
ข้อเสนอนวัตกรรมเชิงยทุธศาสตร์ด้านการจัดการ
คุณภาพน้ี 
  หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ภารกิจที่รบัผิดชอบ : การร่วม
เป็นคณะทำงาน/เครือข่าย และร่วมวิเคราะห์สภาพการณ์  
ปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ และจัดทำข้อเสนอนวัตกรรม        
เชิงยุทธศาสตร ์
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
  ค่าเปา้หมาย 

๑ นวัตกรรม 
 
วิธีคำนวณ 
นับจากจำนวนข้อเสนอนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตรท์ี่เกิด
จากเครือข่าย 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
การขับเคลื่อนแผนงานบรูณาการ
ภารกิจเชิงยุทธศาสตรก์ารพฒันา
กรุงเทพมหานคร (ก ๗.๒.๑.๒) 
 

7.ร้อยละความสำเรจ็ในการขับเคลือ่น
แผนงานบรูณาการภารกิจเชิง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรุงเทพมหานคร (กยภ.) 
 

นิยาม 
- ความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการ
ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร 
หมายถึง กระบวนการขับเคลื่อนแผนงานบรูณาการ/
แผนประเภทเดียวกันที่มลีักษณะกำหนดใหห้น่วยงาน
จำนวน 2 หน่วยงานข้ึนไปดำเนินการร่วมกัน โดยเริ่ม
ตั้งแต่การจัดทำแผน จนถึงการขับเคลือ่นโครงการ/
กิจกรรม 
ภารกิจของหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ท่ีเกี่ยวข้องกรณ ี
ที่มีหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ตั้งแต่ 2 หน่วยข้ึนไปร่วม
ดำเนินงานเพือ่ให้บรรลุตามเป้าหมายทีก่ำหนด) 
สยป. สนย. สจส. สนน. สวพ. สนท. สปภ. สนอ. สนพ. 
สพส. สกก. สกค. และสนข. 
 
ค่าเปา้หมาย 
ร้อยละ 60 
 
วิธีคำนวณ 
  วัดความสำเร็จจากผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนด 
จำนวนกิจกรรมในการจับเคลื่อนแผนฯ คูณ 100 หาร 
จำนวนกิจกรรมทั้งหมดในการขับเคลื่อนแผนฯ  

1. โครงการจ้างที่ปรึกษาและจัดทำแผน
แม่บท (Roadmap) การบรหิารจัด
การเมืองในสถานการณ์วิกฤติ 
(5,752,500 บาท) (กยภ.) 
2. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพือ่ศึกษาแนว
ทางการติดตามและประเมินผล
ความสำเรจ็ในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของกรุงเทพมหานคร 
(4,020,900 บาท) (กยภ.) 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนาระบบการจัดการ
ภายในอย่างมีประสทิธิภาพ
(๗.๕.๑.1) 

8.ร้อยละความต่อเนื่องในการใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการเครื่องคอมพิวเตอรล์ูกข่าย 
(Desktop Management) (กบพ.) 

นิยาม  

   ความต่อเนือ่งในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการ
บรหิารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรล์ูกข่าย (Desktop 
Management) หมายถึง ความสามารถในการใช้งาน
ระบบสารสนเทศได้ โดยไมเ่กิดปัญหาจากการใช้งาน 

 
ค่าเปา้หมาย 

  ร้อยละ 95   
 
วิธีคำนวณ 
พิจารณาจากผลการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแต่ละ
ข้ันตอน คูณ 100 หารด้วยเป้าหมายของการ
ดำเนินการ ถ้าครบข้ันตอน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

1. โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์       
ลูกข่าย (Desktop  Management) 
(๑๑,๕๔๘,๘๐๐ บาท) (กบพ.) 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนาระบบการจัดการ
ภายในอย่างมีประสทิธิภาพ
(๗.๕.๑.๒) 

9.ร้อยละความสำเรจ็ของการพฒันา
ระบบการจัดการภายในเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัตงิานในภาพรวมของ
กรุงเทพมหานคร (กพพ.) 

นิยาม  
การพัฒนาระบบการจัดการภายใน หมายถึง           
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหก้ับหน่วยงาน
ของกรงุเทพมหานครเพือ่สนบัสนุนการปฏิบัติงาน            
ในภาพรวมของกรงุเทพมหานคร 
 
ค่าเปา้หมาย 
ร้อยละ 80 
 
วิธีคำนวณ 
พิจารณาจากผลการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแต่ละ
ข้ันตอน คูณ 100 หารด้วยเป้าหมายของการ
ดำเนินการ ถ้าครบข้ันตอน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

1. โครงการจัดทำระบบการวางแผน
ทรัพยากรองค์กรของกรงุเทพมหานคร 
(BMA ERP) (๑๑๖,๓๖๑,๗๐๐ บาท) 
(กพพ.) 
๒. โครงการระบบสนับสนุนการเข้าถึง
สารสนเทศสำหรับศูนย์ข้อมูลของ
กรุงเทพมหานคร (13,100,000 บาท) 
(กคพ.) 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
กลยทุธ์ที่ ๗.๕.๑.๓ การพฒันานวัตกรรม
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศที่ขับเคลื่อน
ภารกจิสำคัญเชิงยุทธศาสตร ์

10.ร้อยละความสำเรจ็ในการพัฒนา
นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ      
ที่ขับเคลือ่นภารกจิสำคัญเชิงยทุธศาสตร์ 
(กคพ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยาม 
การพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ขับเคลื่อนภารกจิสำคัญเชิง
ยุทธศาสตร ์
 
ค่าเปา้หมาย 
ร้อยละ 100 
 
วิธีคำนวณ 
พิจารณาจากผลการดำเนินการที่กำหนดไว้ 
ในแต่ละข้ันตอน คูณ 100 หารด้วย 
เป้าหมายของการดำเนินการ ถ้าครบ 
ข้ันตอน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

1. โครงการเพิม่ประสทิธิภาพระบบ
คอมพิวเตอรเ์พื่อบูรณาการฐานข้อมลู
ประชาชนและการบริการ 
ภาครัฐของกรงุเทพมหานคร  
(2,310,000.-บาท) (กคพ.) 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทลั          
มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการบริการ
ประชาชน และการปฏิบัติงานของ
กรุงเทพมหานคร  (7.5.3.1) 

11.ร้อยละความสำเรจ็ในการพัฒนา
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดิจทิลัมปีระสทิธิภาพ
เพื่อรองรบัการบรกิารประชาชน และการ
ปฏิบัติงานของกรงุเทพมหานคร  (กคพ.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยาม 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดจิิทลั          
มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรบัการบริการ
ประชาชน และการปฏิบัติงานของ
กรงุเทพมหานคร   
 
ค่าเปา้หมาย 
ร้อยละ 100 
 
วิธีคำนวณ 
พิจารณาจากผลการดำเนินการที่กำหนดไว้ 
ในแต่ละข้ันตอน คูณ 100 หารด้วย 
เป้าหมายของการดำเนินการ ถ้าครบ 
ข้ันตอน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

1. โครงการจัดซือ้และอนุญาตให้ใช้สทิธิ
การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอรส์ำหรับ
ตรวจสอบ จัดทำมาตรฐาน และรายงาน
ช่องโหว่ของโปรแกรมประยุกต์ของ
กรุงเทพมหานคร (5,478,400.- บาท) 
(กคพ.) 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทลั          
มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการบริการ
ประชาชน และการปฏิบัติงานของ
กรุงเทพมหานคร  (7.5.3.1) 

12.ร้อยละความสำเรจ็ในการปรบัปรุง
ระบบเครอืข่ายสื่อสารภายในของสำนัก 
(กคพ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยาม  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลมี
ประสิทธิภาพเพือ่รองรบัการบรกิาร
ประชาชน และการปฏิบัติงานของ
กรุงเทพมหานคร 
 
ค่าเปา้หมาย 
ร้อยละ 80 
 
วิธีคำนวณ 
พิจารณาจากผลการดำเนินการที่กำหนดไว้
ในแต่ละข้ันตอน คูณ 100 หารด้วย 
เป้าหมายของการดำเนินการ ถ้าครบ
ข้ันตอน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 

1. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย
สื่อสารภายในของสำนัก (8,700,000 
บาท) (กคพ.) 
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ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดตามภารกิจสำคญัของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
การสร้างความร่วมมือในการบริหาร
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และแผน
แม่บทต่างๆ และแผนเฉพาะด้าน            
(ก ๗.๒.๑.๑) 

 

๑. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ
แผนปฏิบัตริาชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี ด้วยกระบวนการบูรณาการ 
(กยบ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยาม 
การบรูณาการ หมายถึง การประสาน
กลมกลืนกันของแผน กระบวนการ การ
ปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์      
เพื่อสนบัสนุนยุทธศาสตรส์ำคัญขององค์กร  
 
ค่าเปา้หมาย  
ร้อยละ 100 
 
วิธีการคำนวณ 
ความสำเรจ็ในการจัดทำแผนตามคำนิยาม
ที่นำมาบรูณาการเพื่อใช้ในแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี        
พ.ศ.2568 โดยนำมาคิดเป็นร้อยละ 

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ 
(๙๑๒,๙๐๐ บาท) (กยบ. กยม. กยล. 
กยภ. กยค. กสศ.) 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล  
ให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ (ก ๗.3.๑.๑) 

 

2.ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรม
ผ่านเกณฑ์ความรู้ในการพฒันาการ
วางแผนภาพอนาคต (Scenario 
Planning) ในยุทธศาสตร์การพัฒนา        
แต่ละด้านของกรุงเทพมหานคร (กยภ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยาม 
การวางแผนภาพอนาคต (Scenario 
Planning) คือ การวางแผนรบัสถานการณ์
ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนรวมทั้งการวางแผนการ
ทำงานทีผ่่านมาซึง่เป็นการทำงานในเชิง
การคาดการณ์โดยพจิารณาจากจุดอ่อน  
จุดแข็งที่มีอยู่ และภาพที่คาดว่าจะเกดิข้ึน 
จะไดจ้ากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถเกิดข้ึน 
 
ค่าเปา้หมาย 
ร้อยละ 80 
 
วิธีคำนวณ 
จำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่เข้าร่วมโครงการ  
ที่สามารถวางแผนภาพอนาคตใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
กรุงเทพมหานคร X 100 หารด้วยจำนวน
กลุ่มเป้าหมายทัง้หมดตามคำสั่งให้
ข้าราชการเข้าร่วมโครงการฯ 

โครงการฝกึอบรมพฒันาศักยภาพบุคลากร
ในการวางแผนภาพอนาคต (Scenario 
Planning) เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์
ของกรงุเทพมหานคร (294,0๐๐ บาท) 
(กยภ.) 
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ตาราง ค แสดงตัวชี้วัดจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
องค์ประกอบที่ ๑ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมอืงรูปแบบอารยะสำหรบัทุกคน 
ยุทธศาสตรย์่อยท่ี ๓.๑ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รบัการดูแลอยา่งครบวงจร 
เป้าประสงค์ท่ี ๓.๑.๑ มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างครบวงจร 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
 
 
 

-   

 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มีฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ 
ในเรื่องผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
(ก ๓.๑.๑.๑) 
 

1.ระดับความสำเร็จในการบรูณาการ
ฐานข้อมูลผู้สงูอายุของกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยาม 
1. การบูรณาการฐานข้อมลูผู้สูงอายุของ
กรุงเทพมหานคร หมายถึง การบริหาร
จัดการฐานข้อมูลผ่านการเช่ือมโยง 
กลุ่มของข้อมลูผูสู้งอายุในด้านทีส่ำคัญ ๆ 
ได้แก่  
(1) ด้านสังคมสงเคราะห์  (๒) ด้าน
สวัสดิการสงัคม และ  
(3) ด้านสุขภาพ 
2. ฐานข้อมลู หมายถึง กลุ่มของข้อมลูที่
ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกัน โดยไม่ได้บงัคับว่า ข้อมูล 

โครงการบรูณาการระบบบรหิารจดัการ
ฐานข้อมลูผู้สงูอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส (ไม่ใช้งบประมาณ) (กยม.) 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
  ทั้งหมดนี้ จะต้องเกบ็ไว้ในแฟ้มข้อมูล

เดียวกัน หรือแยกเกบ็หลาย ๆ แฟ้มข้อมลู 
3. ผูสู้งอายุ หมายถึง บุคคลซึ่งมอีายุเกิน
กว่าหกสบิปบีรบิูรณ์ 
ข้ึนไป มีสัญชาติไทย และมทีะเบียนบ้านอยู่
ในพื้นที่กรงุเทพมหานคร 
 
ค่าเปา้หมาย 
ระดับ 5 
 
วิธีคำนวณ 

ตรวจสอบผลการดำเนินงานเทียบกบั
ระดับความสำเรจ็ 

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
1. แผนการดำเนินการบูรณาการ
ฐานข้อมูลผู้สงูอายุของกรุงเทพมหานคร  
2. คำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะทำงานการบูรณาการฐานข้อมลู
ผู้สงูอายุของกรุงเทพมหานคร 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการและ
คณะทำงานการบูรณาการฐานข้อมลู
ผู้สงูอายุของกรุงเทพมหานคร 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
  4. รายงานผลการดำเนินการบรูณาการ

ฐานข้อมูลผู้สงูอายุฯ เช่น การศึกษา
โครงสร้างข้อมลูผู้สงูอายุทีจ่ัดเก็บในรปูแบบ
ต่าง ๆ  ของหน่วยงาน วิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ในการเช่ือมโยงข้อมลูผูสู้งอายุฯ 
เป็นต้น 
5. ระบบบริหารจัดการฐานข้อมลูผูสู้งอายุ 
6. ผลการสำรวจการใช้งานระบบบรหิาร
จัดการฐานข้อมูลผู้สงูอายุ ซึ่งประกอบด้วย
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนาระบบบรหิารจัดการ
ฐานข้อมูลฯ 
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เกณฑ์การให้คะแนน  “ระดับความสำเร็จในการบูรณาการฐานข้อมูลผูสู้งอายุของกรงุเทพมหานคร” 

ระดับความสำเร็จ เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ วิธีวัดผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได้รับ 
5 ร้อยละ 100 หน่วยงานสามารถเข้าถึงระบบบริหารจัดการฐานข้อมลูผู้สงูอายุ และนำไปใช้

ประโยชน ์
ร้อยละ 100 ของน้ำหนักคะแนน 

4 ร้อยละ 80 ทดลองใช้งานระบบบรหิารจัดการฐานข้อมูลผูสู้งอายุ และประเมินผลร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 80 ของน้ำหนักคะแนน 

3 ร้อยละ 60 ออกแบบและพฒันาโปรแกรมระบบบริหารจัดการฐานข้อมลูผูสู้งอายุ ร้อยละ 60 ของน้ำหนักคะแนน 
2 ร้อยละ 40 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเช่ือมโยงข้อมลูผูสู้งอายุฯ ของหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
ร้อยละ 40 ของน้ำหนักคะแนน 

1 ร้อยละ 20 ศึกษาโครงสร้างข้อมูลผู้สงูอายุทีจ่ัดเก็บในรปูแบบต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 20 ของน้ำหนักคะแนน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ส่งเสริมการสร้างเมอืงประชาธิปไตยแบบมสี่วนร่วม 
ยุทธศาสตรย์่อยท่ี ๕.๒ พลเมอืงขับเคลื่อนมหานคร 
เป้าประสงค์ท่ี ๕.๒.๑ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ข้ันตอนการวางแผนนโยบายและการดำเนินงาน 
ทั้งผ่านกลไกที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยนโยบายมีเป้าหมายเพื่อประชาชนอย่างแทจ้รงิ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 
 
 

สร้างเวที/กลไก/เครือข่ายประชาคมทั้งที่เป็นทางการและไมเ่ป็น
ทางการเพื่อให้ประชาชน     เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ 
และติดตามตรวจสอบการทำงานของกรงุเทพมหานคร 

คู่มือ/แนวทางการขับเคลือ่นของเครือข่าย
จิตอาสาสาธารณะ 1 ฉบับ 

สยป. 

 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

สร้างช่องทางการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการขับเคลื่อน
มหานคร (ก 5.2.1.1) 
 

2.ระดับความสำเร็จของการส่งเสริม
การบรูณาการเครือข่ายและการสร้าง 
การมสี่วนร่วมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต
คนพิการ 

นิยาม 
๑. ความสำเร็จของการส่งเสริมการบรูณาการ
เครือข่ายและการสร้างการมีส่วนร่วม 
หมายถึง การผลักดันใหเครือข่ายระดับกลมุเขต มีส่วน
ร่วมกำหนดประเด็น/แผนงาน/โครงการ/ ขอเสนอแนะ            
ในการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่  
2. คนพิการ หมายถึง บุคคลซึ่งมีความสามารถถูก
จำกัดใหป้ฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และการมสี่วน
ร่วมทางสังคมได้โดยวิธีการทั่วไป เนื่องจากมีความ
บกพรอ่งทางการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว 
การสือ่สาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปญัญาและ
การเรียนรู้ และมีความต้องการจำเป็นพิเศษด้านต่าง ๆ 
เพื่อใหส้ามารถดำเนินชีวิตและมสี่วนร่วมในสงัคมได้
อย่างบุคคลทั่วไป โดยประเภทของความพกิารแบง่ 

กิจกรรมสง่เสริมการบูรณาการเครือข่าย
และการสร้างการมสี่วนร่วมเพือ่พัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
  ออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ การมองเห็นการได้ยิน      

การเคลื่อนไหว ทางจิตใจ ทางสติปญัญา และพกิาร
ซ้ำซ้อน (ตามประกาศกระทรวงการพฒันาสงัคม       
และความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  
2546) รวมทัง้มีสญัชาติไทย และมีทะเบียนบ้านอยู่ใน 
พื้นที่กรงุเทพมหานคร 
๓. พัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ หมายถึง คนพิการ
ได้รับการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพตามความต้องการ 
6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านสุขภาพ (2) ด้านเศรษฐกิจ  
(3) ด้านสังคม (4) ด้านการศึกษา  
(5) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ (6) ด้านอื่น ๆ  

วิธีคำนวณ/วัดผลการดำเนินงาน/สูตรคำนวณ 
ตรวจสอบผลการดำเนินงานเทียบกบัระดบั

ความสำเรจ็ 

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
๑. ทะเบียนบัญชีเครือข่ายประชาสงัคมฯ 
๒. รายงานสรุปผลความต้องการ 6 ด้าน จากเครือข่าย
ประชาสงัคมฯ เพื่อกำหนดประเด็นสำคัญที่ต้องการให้
กรุงเทพมหานครดำเนินการ/สนบัสนุนในการสง่เสรมิ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
  ๓. แผนงานบรูณาการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต 

คนพิการของกรุงเทพมหานคร 
๔. หนังสอืขอความเห็นชอบใช้แผนงานบูรณาการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ
กรุงเทพมหานคร 
๕. ภาพถ่ายการดำเนินการ 
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เกณฑ์การให้คะแนน  “ระดับความสำเรจ็ของการสง่เสรมิการบูรณาการเครือข่ายและการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” 

ระดับความสำเร็จ เกณฑ์ร้อยละ
ความสำเร็จ 

วิธีวัดผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได้รับ 

5 ร้อยละ 100 ขอความเห็นชอบใช้แผนงานบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ของกรงุเทพมหานคร 

ร้อยละ 100 ของน้ำหนักคะแนน 

4 ร้อยละ 80 จัดทำแผนงานบรูณาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ
กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 80 ของน้ำหนักคะแนน 

3 ร้อยละ 60 มีการกำหนดแผนงาน/โครงการเพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ในระดับพื้นที่กลุม่เขตจากเครือข่ายประชาสังคม ทัง้ 6 กลุ่มเขต 

ร้อยละ 60 ของน้ำหนักคะแนน 

2 ร้อยละ 40 มีการกำหนดประเด็นสำคัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ในระดับพื้นที่กลุม่เขตจากเครือข่ายประชาสังคม ทัง้ 6 กลุ่มเขต 

ร้อยละ 40 ของน้ำหนักคะแนน 

1 ร้อยละ 20 มีเครือข่ายประชาสังคม เพือ่สง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ            
ในระดับพื้นที่กลุม่เขต ทั้ง 6 กลุม่เขต 

ร้อยละ 20 ของน้ำหนักคะแนน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การสร้างความเปน็มืออาชีพในการบริหารจัดการเมืองมหานคร 
ยุทธศาสตรย์่อยท่ี 7.5 เทคโนโลยสีารสนเทศ 
เป้าประสงค์ท่ี ๗.๕.๒ การพฒันาฐานข้อมลูเพื่อสนบัสนุนการตัดสินใจของผูบ้รหิารระดบัหน่วยงานและกรุงเทพมหานคร 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 
 
 

ร้อยละความสำเร็จในการนำข้อมลูไปใช้ประโยชน์เพือ่การตดัสินใจเชิง
ยุทธศาสตร ์

ร้อยละ 70 สยป. 

 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

การจัดทำชุดข้อมูลเปิดเพื่อ
ให้บรกิารประชาชนและ
สาธารณะ (ก ๗.๕.๒.๑) 

 

3.ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
ข้อมูลเปิดศักยภาพสงูของ
กรุงเทพมหานคร (กสศ.) 

 

นิยาม   
1. การพัฒนาข้อมลูเปิดศักยภาพสงูของ
กรุงเทพมหานคร หมายถึง  
การพัฒนาชุดข้อมลูของกรงุเทพมหานครเพือ่ใหบ้ริการ
แก่บริการประชาชนและสาธารณะ โดยคำนึงถึงความ
ต้องการใช้งานของประชาชนและนโยบายผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือยทุธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
2. ข้อมูลเปิด หมายถึง ชุดข้อมลูในรูปแบบดจิิทลัที่
สามารถเปิดเผยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรี ไม่
จำกัดแพลตฟอรม์ ไม่เสียค่าใช้จ่ายและนำไปเผยแพร่ 
ทำซ้ำหรือใช้ประโยชน์ได้ โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์  
 

กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ของศูนย์สารสนเทศ
กรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ)          
(กสศ.) 

 
 



66 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
  3. ข้อมูลเปิดภาครัฐ หมายถึง ข้อมลูทีห่น่วยงานของรัฐ

ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการในรปูแบบข้อมูลดจิิทลัทีส่ามารถ
เข้าถึงและใช้ได้อย่างเสรีไม่จำกัด 
แพลตฟอร์ม ไม่เสียค่าใช้จ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำหรือใช้
ประโยชน์ได้โดยไมจ่ำกัดวัตถุประสงค์ 
4. ข้อมูลเปิดศักยภาพสงูของกรุงเทพมหานคร 
หมายถึง ชุดข้อมูลเปิดภาครัฐทีส่อดคล้องกับนโยบาย
ผู้บริหารกรงุเทพมหานคร 
ตรงกบัความต้องการของประชาชน และชุดข้อมูลที่อยู่
ในรูปแบบ 
ที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้ 
(Machine Readable Data) 
๕. ระบบข้อมลูเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 
หมายถึง เว็บไซต ์
ที่เผยแพร่ชุดข้อมลูเปิดภาครัฐของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานครเพื่อให้บริการประชาชนและสาธารณะ 
ประกอบด้วย 17 กลุ่มข้อมูล จำนวน 300 ชุดข้อมูล  
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
  วิธีการคำนวณ 

     เทียบผลการดำเนินการกับเกณฑ์ทีก่ำหนด 
     1. จำนวนชุดข้อมลูเปิดศักยภาพสูงของ
กรุงเทพมหานคร เพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 ของจำนวนชุด
ข้อมูลทัง้หมดที่ใหบ้รกิาร 
ในระบบฯ จะต้องไม่นอ้ยกว่า 30 ชุดข้อมูล 
      ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร  
       ปี 2565 (300 ชุดข้อมูล) x 10  
                                  100     
     2. จำนวนนวัตกรรมข้อมูลในรูปแบบระบบ 
Executive Dashboard จากชุดข้อมลูเปิดศักยภาพสงู
ของกรงุเทพมหานคร  
ไม่น้อยกว่า 2 ด้าน ตามสถาปัตยกรรมองค์กร
กรุงเทพมหานคร  
ด้านข้อมูล (Data Architecture) ได้แก่ ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต ด้านเสริมสร้างทักษะและความรู้ ด้านอำนวย
ความสะดวกในการสัญจร 
ด้านบริหารเมือง ด้านบริหารจัดการภายในองค์กร 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
  วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน  

     1. จำนวนชุดข้อมลูเปิดศักยภาพสูงของ
กรุงเทพมหานคร 
ที่เผยแพร่ในระบบข้อมลูเปิดภาครฐัของกรุงเทพมหานคร  
จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ชุดข้อมูล 
     2. จำนวนนวัตกรรมข้อมูลในรูปแบบระบบ 
Executive Dashboard ไม่น้อยกว่า 2 ด้าน      
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การให้คะแนน ตัวช้ีวัด “ระดับความสำเรจ็ของการพฒันาข้อมูลเปิดศักยภาพสูงของกรงุเทพมหานคร”  
 
ระดับความสำเร็จ เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ วิธีวัดผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได้รับ 

5 ร้อยละ 100 เผยแพร่ชุดข้อมูลเปิดศักยภาพสูงฯ ในระบบข้อมลูเปิดภาครฐัของกรงุเทพมหานคร  
จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ชุดข้อมูล และพัฒนานวัตกรรมขอ้มลูในรูปแบบระบบ Executive 
Dashboard ไม่น้อยกว่า 2 ด้าน ตามสถาปัตยกรรมองค์กรกรุงเทพมหานคร 
ด้านข้อมูล (Data Architecture) ได้แก่ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านเสริมสร้างทักษะและ
ความรู้ ด้านอำนวยความสะดวกในการสัญจร ด้านบรหิารเมือง ด้านบริหารจัดการภายในองค์กร 

ร้อยละ 100 ของน้ำหนัก
คะแนน 

4 ร้อยละ 80 พัฒนาชุดข้อมูลเปิดศักยภาพสูงฯ จำนวนไม่น้อยกว่า  10 ชุดข้อมูล ร้อยละ 80 ของน้ำหนัก
คะแนน 

3 ร้อยละ 60 พัฒนาชุดข้อมูลเปิดศักยภาพสูงฯ จำนวนไม่น้อยกว่า  10 ชุดข้อมูล ร้อยละ 60 ของน้ำหนัก
คะแนน 

2 ร้อยละ 40 พัฒนาชุดข้อมูลเปิดศักยภาพสูงฯ จำนวนไม่น้อยกว่า  10 ชุดข้อมูล ร้อยละ 40 ของน้ำหนัก
คะแนน 

1 ร้อยละ 20 รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์และกลั่นกรองชุดข้อมูลเปิดศักยภาพสูงฯ ไม่น้อยกว่า 30 ชุดข้อมูล ร้อยละ 20 ของน้ำหนัก
คะแนน 
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องค์ประกอบที่ ๒ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจตามนโยบายผูบ้ริหาร หรือภารกจิพิเศษ (Agenda Base) 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนาระบบการใหบ้รกิาร    
e-service ของกรุงเทพมหานคร 
ให้มีประสิทธิภาพ (๗.๕.๑.๑) 

๑.ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศการใหบ้ริการ
ประชาชนครบทุกวงจรตั้งแต่ข้ันตอน
การยื่นคำขอพร้อมหลักฐานผ่านระบบ
ออนไลน์ ข้ันตอนการพจิารณา 
ข้ันตอนการอนุญาต ข้ันตอนการรบั
ชำระ สุดท้ายข้ันตอนการออก
ใบอนุญาตในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อจัดส่งให้กบัประชาชนตามที่อยู่
ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (กพพ.) 
 

นิยาม 
1. ระบบสารสนเทศการใหบ้ริการประชาชน หมายถึง 
ระบบการให้บริการ e-Service ในรูปแบบศูนย์รบัคำ
ขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) จำนวน
ไม่น้อยกว่า 96 กระบวนงาน 
2. วงจร หมายถึง กระบวนการให้บริการประชาชน ซึ่ง
จะเริ่มต้นแต่  
2.1. ข้ันตอนการยื่นคำขอพรอ้มหลักฐานผ่านระบบ
ออนไลน์  
2.2 ข้ันตอนการพิจารณา  
2.3 ข้ันตอนการอนุญาต  
2.4 ข้ันตอนการรบัชำระ  
2.5 ข้ันตอนการออกใบอนุญาตในรูปแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อจัดส่งให้กบัประชาชนตามที่อยู่ตาม
จดหมายอเิล็กทรอนิกส ์
ภารกิจของหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
(กรณี ที่มหีน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ตั้งแต่ 2 หน่วยข้ึน
ไปร่วมดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด)  
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล รบัผิดชอบใน 
การจัดทำระบบ และพิจารณากำหนดแนวทางการ 
 

1. โครงการพัฒนาศูนย์รับคำขออนุญาต
กรุงเทพมหานคร (BMA OSS) 
(๖๕,๕๙๐,๐๐๐ บาท) (กพพ.) 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
  ปฏิบัตปิระชาชนและเจา้หน้าท่ีสำนักงานเขต 

รับผิดชอบในฐานะผู้ปฏิบัติตามข้ันตอน 
 

วิธีคำนวณ/วัดผลการดำเนินงาน/สูตรคำนวณ 
กระบวนงานตามขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต                       
การประกอบกจิการที่เป็นอันตรายตอ่สุขภาพ                    
ภารกิจงานของฝ่ายสิ่งแวดลอ้มและสุขาภิบาล  
สำนักงานเขต (เลอืกมา 1 สำนักงานเขต) 
    
วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
ประชาชนย่ืนคำขอรับบรกิารตามกระบวนขอรับ
ใบอนุญาตการประกอบกจิการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ระบบศูนย์รับคำขออนญุาตของ
กรุงเทพมหานคร(BMA OSS) และได้รบัใบอนญุาตใน
รูปแบบอิเล็กทรอนกิส์ จัดส่งให้ตามทีอ่ยู่ตามจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส ์
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การให้คะแนน  “ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการประชาชนครบทกุวงจรตั้งแต่ข้ันตอนการยื่นคำขอพร้อมหลักฐานผ่านระบบออนไลน์ ข้ันตอนการ
พิจารณา ข้ันตอนการอนญุาต ข้ันตอนการรับชำระ สุดท้ายข้ันตอนการออกใบอนุญาตในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดส่งใหก้ับประชาชนตามที่อยู่ตามจดหมายอเิล็กทรอนิกส์” 
 

ระดับความสำเร็จ เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ วิธีวัดผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได้รับ 
5 ร้อยละ 100 ประชาชนได้รับใบอนุญาตตามที่อยู่ตามจดหมายอเิล็กทรอนกิส ์ ร้อยละ 100 ของน้ำหนักคะแนน 
4 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถชำระค่าธรรมเนียมใบอนญุาตผ่านระบบออนไลน์  ร้อยละ 80 ของน้ำหนักคะแนน 
3 ร้อยละ 60 ผู้มีอำนาจลงนามใบอนญุาตการประกอบกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

สามารถลงนามอนุญาตในรปูแบบอิเล็กทรอนกิส ์
ร้อยละ 60 ของน้ำหนักคะแนน 

2 ร้อยละ 40 เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตสามารถพิจารณาคำขอที่ประชาชนกรอกเข้ามา
ผ่านระบบ BMA OSS ตลอดจนสามารถตรวจสอบหลักฐานตามที่ประชาชน
แนบมาทางระบบ 

ร้อยละ 40 ของน้ำหนักคะแนน 

1 ร้อยละ 20 ประชาชนสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตการประกอบกจิการที่เป็นอันตราย
ตาอสุขภาพ พร้อมแนบหลักฐานผ่านระบบศูนย์รับคำขออนญุาตของ
กรุงเทพมหานคร (BMA OSS) 

ร้อยละ 20 ของน้ำหนักคะแนน 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนาระบบการใหบ้รกิาร    
e-service ของกรุงเทพมหานคร 
ให้มีประสิทธิภาพ (๗.๕.๑.๑ 

๒. ระดับความสำเรจ็ของการใหบ้รกิาร
ประชาชนผ่านระบบ BMA Smart 
Service (กคพ.) 

นิยาม 
    ระบบ BMA Smart Service หมายถึง ระบบ          
ที่ให้บริการประชาชนในการจองคิวล่วงหน้าเพื่อขอรับ
บริการตัดต้นไม้ สูบสิ่งปฏิกูล สูบสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน        
และพ่นยาฆ่ายุง จากทั้ง 50 สำนักงานเขต  

ความสำเรจ็ของการใหบ้รกิารระบบ BMA Smart 
Service หมายถึง 

1. ความต่อเนื่องการใหบ้ริการระบบโปรแกรม BMA 
Smart Services ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  

2. ระบบฯ สามารถแสดงข้อความยืนยันการขอรบั
บริการได ้

3. ความพึงพอใจในจองคิวผ่านระบบโปรแกรม BMA 
Smart Services ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

วิธีคำนวณ/วัดผลการดำเนินงาน/สูตรคำนวณ 
คำนวณ 
1. ความต่อเนื่องในการให้บริการระบบโปรแกรม BMA 

Smart Services ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  
1.1  จำนวนช่ัวโมงการให้บริการทีม่ีความต่อเนื่อง  
=  จำนวนช่ัวโมงของการใหบ้ริการทั้งหมด-จำนวนช่ัวโมง
ของการให้บริการที่ขัดข้อง 

 

กิจกรรมพัฒนาระบบ BMA Smart 
Service (ไม่ใช้งบประมาณ) (กคพ.) 

 



74 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
  1.2 ร้อยละของการให้บริการที่มีความต่อเนื่อง 

= จำนวนช่ัวโมงการให้บรกิารทีม่ีความต่อเนื่อง x 100 
          จำนวนช่ัวโมงของการใหบ้ริการทัง้หมด 

๒. ความพึงพอใจในจองคิวผ่านระบบโปรแกรม BMA 
Smart Services ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

ความพึงพอใจ% = คะแนนความพึงพอใจรวมทั้งหมด 
จำนวนผู้ประเมินทัง้หมด 

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
1. ความต่อเน่ืองการให้บริการระบบโปรแกรม BMA 

Smart Services ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  
เก็บหลักฐานจากรายงานผลของเคร่ืองแม่ข่าย 
(Availability report) โดยนับเวลาการขดัข้องเป็น
ชั่วโมง ตัง้แต่ เวลา ที่เริ่มขดัข้อง จนถงึ เวลา ที่เริ่มใช้
งานได้  

2. สามารถแสดงข้อความยืนยันการขอรับบริการได ้
จากเมนูติดตามสถานะ โดยใชเ้ลขรับแจง้อ้างอิง 

3. ความพึงพอใจในจองคิวผ่านระบบโปรแกรม BMA 
Smart Services ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
เก็บหลักฐานจาก หน้าจอสอบถามความพงึพอใจของ
ประชาชนที่จองคิวล่วงหน้าและประชาชนที่เข้ามา
ติดตามสถานะการขอรับบริการผ่านระบบฯ            
ว่ามีระดับความพึงพอใจของระบบโปรแกรมฯ         
อยู่ในเกณฑ์ใด 1 – 10 
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การให้คะแนน  “ระดับความสำเร็จของการให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA Smart Service” 
ระดับความสำเร็จ เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ วิธีวัดผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได้รับ 

5 ร้อยละ 100 1.  ความต่อเนื่องการใหบ้ริการระบบโปรแกรม BMA Smart Services           
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  

๒.  ความพึงพอใจในการจองคิวผ่านระบบโปรแกรม BMA Smart Services           
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ร้อยละ 100 ของน้ำหนักคะแนน 

4 ร้อยละ 80 1.  ความต่อเนื่องการใหบ้ริการระบบโปรแกรม BMA Smart Services           
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

2.  ความพึงพอใจในการจองคิวผ่านระบบโปรแกรม BMA Smart Services           
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

ร้อยละ 80 ของน้ำหนักคะแนน 

3 ร้อยละ 60 1.  ความต่อเนื่องการใหบ้ริการระบบโปรแกรม BMA Smart Services            
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  

2.  ความพึงพอใจในการจองคิวผ่านระบบโปรแกรม BMA Smart Services           
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ร้อยละ 60 ของน้ำหนักคะแนน 

2 ร้อยละ 40 1.  ความต่อเนื่องการใหบ้ริการระบบโปรแกรม BMA Smart Services            
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2.  ความพึงพอใจในการจองคิวผ่านระบบโปรแกรม BMA Smart Services            
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ร้อยละ 40 ของน้ำหนักคะแนน 

1 ร้อยละ 20 1. ระบบฯ สามารถแสดงข้อความยืนยันการขอรบับริการได ้
2. ความต่อเนื่องการใหบ้ริการระบบโปรแกรม BMA Smart Services            

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  
3.  ความพึงพอใจในการจองคิวผ่านระบบโปรแกรม BMA Smart Services            

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ร้อยละ 20 ของน้ำหนักคะแนน 
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ตาราง ง แสดงตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจ ตามองค์ประกอบที่ ๔ และ ๕ 
องค์ประกอบที่ ๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล  

และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือนำไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) 
ตัวชี้วัด นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ 

ความสำเรจ็ในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัตงิานของหน่วยงาน 
 
 
 

ตามที่ สกก.กำหนด 
 
 
 

กิจกรรมนวัตกรรมเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของสำนักยทุธศาสตร์และประเมินผล (สก.สยป.และทกุ
ส่วนราชการ) 

 
องค์ประกอบที่ ๕ ศักยภาพในการดำเนินการของหน่วยงาน (Potential Base)  

 
ตัวชี้วัด นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ 

5.1 ความสำเรจ็ของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 
 
 

ตามที่ สงม.กำหนด 
 
 
 

กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักยทุธศาสตร์
และประเมินผล (สก.สยป.และทกุส่วนราชการ) 

5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพฒันาและจัดเก็บ
ฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกจิของหน่วยงาน      
(One Platform)  
 

ตามที่ สยป.กำหนด 
 

กิจกรรมการพฒันาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับ        
บูรณาการภารกิจของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
(กสศ. และทุกส่วนราชการ) 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
ภารกิจยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 
ชื่อตัวชี้วัดท่ี 1 สร้างเวที/กลไก/เครือข่ายประชาคมทั้งที่เปน็ทางการและไมเ่ป็นทางการเพื่อให้ประชาชนเข้ามา   มีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบการ
ทำงานของกรุงเทพมหานคร (กยม.) 
กิจกรรม 

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร มิติ.....................-..................นโยบาย..............-............................................................................... 
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ชื่อตัวชี้วัดท่ี 2 กรุงเทพมหานครติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 (กยค.) 
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร มิติ.....................-..................นโยบาย..............-............................................................................... 

 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหนา้

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 

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. ประสานหน่วยงานที่รบัผิดชอบภารกิจถ่ายโอน
เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน/ปญัหาอปุสรรคในการ
ดำเนินงานตามภารกจิถ่ายโอนของกรงุเทพมหานคร 

30 30             

2. จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานโดยสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขตามภารกจิที่กรุงเทพมหานคร
ได้รับการถ่ายโอน 

30 60        
 
 
  

      

3. นำประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
แก้ไข/พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานในการ 
ดำเนินงานตามภารกจิถ่ายโอนของกรงุเทพมหานคร 

40 100             

รวม 3 ขั้นตอน คิดเปน็ร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดท่ี 3 จำนวนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่กรงุเทพมหานครยืนยันความพรอ้มรบัถ่ายโอน  (กยค.) 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมประสานการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ (กยค.) 
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร มิติ.....................-..................นโยบาย..............-............................................................................... 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหนา้

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 

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. จัดประชุมหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อทบทวน 
    ภารกิจที่ต้องรับโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนด  
    ข้ันตอนการกระจายอำนาจฯ 

20 20             

2. จัดทำหนงัสือประสานส่วนราชการ 
    เจ้าของภารกจิ เพื่อประชุมหารอืร่วมกัน  
    หรือเพือ่แจ้งความประสงค์/ความพร้อม 
    ขอรับโอนภารกจิ  

15 35             

3. จัดประชุมร่วมระหว่างส่วนราชการ 
    เจ้าของภารกจิ กทม. และสำนักงาน ก.ก.ถ.  
    (หากมีการประชุม) 

25 60             

4. จัดทำรายงานสรุปผลการประชุมหรือผลการ  
    ดำเนินงานประสานส่วนราชการเจ้าของภารกิจ   
    ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อรายงาน 
    ความคืบหน้าการยืนยันความพร้อม 
    ในการรับโอนภารกิจ  

15 75             
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหนา้

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 

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

5. จัดประชุมคณะกรรมการการพิจารณา  
    คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนิน 
    งานของกรุงเทพมหานครตามแผนการกระจาย   
    อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อ  
    เพื่อรายงานความคืบหน้าการยืนยันความพร้อม  
    ในการรับโอนภารกิจ 

25 100             

รวม 5 ขั้นตอน คิดเปน็ร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดท่ี 4     ร้อยละความสำเรจ็ของการพฒันาระบบการบริหารจัดการข้อมลูและเผยแพรสู่ส่าธารณะ 
ชื่อกิจกรรม        กิจกรรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลสนบัสนุนด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร (กยค.) 
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร มิติ.....................-..................นโยบาย..............-............................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหนา้

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 

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. จัดทำคำสั่งแตง่ตั้งคณะทำงานข้อมูลด้าน
เศรษฐกจิของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

5 5             

2. จัดประชุมหารือกบัคณะทำงานฯ เพื่อกำหนด
ขอบเขต ระบุเกณฑ์ รปูแบบ วิธีการเกบ็ข้อมลูให้
สอดคล้องกบัแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครและนโยบายผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

10 15             

3. คณะทำงานฯ สร้างเครือข่าย เจ้าหน้าที่
ผู้รบัผิดชอบรายงานผล รวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

20 35             

4. จัดประชุมหารือกบัคณะทำงานฯ เพื่อติดตาม
ข้อมูล 

10 45             

5. คณะทำงานฯ กำกบั ติดตาม และยกร่าง
ฐานข้อมูล  

10 55             

6. คณะทำงานฯ ตรวจสอบข้อมลูโดยแยกเป็น
ข้อมูลทีจ่ัดเก็บครบถ้วนและข้อมลูทีจ่ัดเกบ็ไม่ได้ 

20 75             
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหนา้

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 

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

7. บันทึกข้อมลูลงระบบฐานข้อมลูประกอบ
ตัวช้ีวัด 5.2 และนำข้อมูลทีจ่ัดเก็บครบถ้วน
เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 

10 85             

8. จัดทำรายงานผลกิจกรรมเสนอต่อผูบ้รหิาร 15 100             

รวม 8 ขั้นตอน คิดเปน็ร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดท่ี 5     ร้อยละบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการข้อมลู ด้วยหลักสูตรออนไลน์ตามระดบัความเช่ียวชาญ 
ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมลู (Data Analysis) ทางเศรษฐกิจของกรงุเทพมหานคร (กยค.) 
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร มิติ.....................-..................นโยบาย..............-............................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหนา้

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 

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. ขออนุมัติดำเนินโครงการจากผู้อำนวยการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

5 5             

2. จัดประชุมหารือผูท้ี่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด
หลักสูตร รายละเอียด หัวข้อ และเนื้อหาของ
การอบรม 

10 15             

3. ประสานการดำเนินงานตามโครงการฯ เช่น 
วิทยากร สถานที ่ผูเ้ข้าอบรม เนื้อหา ฯลฯ 

20 35             

4. จัดทำคำสั่งแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการและ
คำสั่งผูเ้ข้ารบัการอบรมโครงการฯ 

15 50             

5. ขออนุมัตเิงินประจำงวด 5 55             

6. ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการ 25 80             

7. เบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ 5 85             

8. จัดทำรายงานผลโครงการเสนอต่อผูบ้รหิาร 15 100             

รวม 8 ขั้นตอน คิดเปน็ร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดท่ี 6    ระดับความสำเรจ็ของภารกจิเชิงยุทธศาสตร์ที่มีการขับเคลื่อนผ่านความร่วมมอืจากการดำเนินงานของเครือข่าย 
ชื่อโครงการ    โครงการ Strategy and Policy Lab เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่ (กยบ.) 
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร มิติ.....................-..................นโยบาย..............-............................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหนา้

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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ชื่อตัวชี้วัดท่ี ๗ ร้อยละความสำเรจ็ในการขับเคลือ่นแผนงานบูรณาการภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร (กยภ.) 
ชื่อโครงการ 7/1 โครงการจ้างทีป่รึกษาและจัดทำแผนแมบ่ท (Roadmap) การบรหิารจัดการเมอืงในสถานการณ์วิกฤติ (กยภ.) 
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร มิติ.....................-..................นโยบาย..............-............................................................................... 

 

ข้ันตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กจิกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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. แต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน
จ้างที่ปรึกษา และขออนุมัติขอบเขตการดำเนินงานจ้างที่
ปรึกษา 

5 5 
 

           

2. แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาและดำเนินการจ้างที่
ปรึกษาจากสถาบัน การศึกษาที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ  

5 10 
 

           

3. ขออนุมัติจ้างที่ปรึกษา ทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา และแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

5 15  
 

          

4. ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างและส่งมอบงานตาม
กำหนด 

65 80   
 

         

5. นำร่างแผนแม่บท (Roadmap) การบริหารจัดการเมืองใน
สถานการณ์วิกฤติเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ 

10 90         
 

   

6. จัดพิมพ์หนังสือแผนแม่บท (Roadmap) การบริหารจัด
การเมืองในสถานการณ์วิกฤติโดยที่ปรึกษา  
และเผยแพร่ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครใช้เป็นกรอบใน
การดำเนินการ 

10 100           
 

 

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดท่ี 7 ร้อยละความสำเรจ็ในการขับเคลือ่นแผนงานบูรณาการภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร (กยภ.) 
ชื่อโครงการ 7/2 จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและประเมินผลความสำเรจ็ของการพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร (กยภ.) 
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร มิติ.....................-..................นโยบาย..............-............................................................................... 

ข้ันตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กจิกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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. แตง่ตั้งคณะกรรมการและกำหนดขอบเขตการ
ดำเนินงานจ้างทีป่รึกษา และขออนุมัตขิอบเขตการ
ดำเนินงานจ้างทีป่รึกษา 

5 5 
 

           

2. แตง่ตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาและดำเนินการจ้างที่
ปรึกษาจากสถาบัน การศึกษาที่มีประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญ  

5 10 
 

           

3. ขออนุมัติจ้างที่ปรึกษา ทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา และ
แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

5 15  
 

          

4. ที่ปรึกษาดำเนินการตามสญัญาจา้งและสง่มอบงาน
ตามกำหนด 

65 80   
 

         

5. ดำเนินการจดัอบรม สรุปผลการดำเนินงาน  
และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร 

10 90         
 

   

6. จัดพิมพ์หนังสือรายงานการประเมินผล และคู่มือการ
ติดตามและประเมินผล ด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
กรุงเทพมหานครโดยที่ปรึกษา และเผยแพร่ใหห้น่วยงาน
ของกรุงเทพมหานครทราบ 

10 100           
 

 

รวม 6 ขั้นตอน คดิเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดท่ี 8 ร้อยละความต่อเนื่องในการใช้งานระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจัดการเครือ่งคอมพิวเตอรล์ูกข่าย (Desktop Management) (กบพ.) 
ชื่อโครงการ  โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Desktop  Management) (๑๑,๕๔๘,๘๐๐ บาท) (กบพ.) 
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร มิติ.....................-..................นโยบาย..............-............................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหนา้

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 

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

1. อนุมัติโครงการและแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนด TOR 

5 5 
            

2. คณะกรรมการกำหนด TOR 10 15             

3. คณะกรรมการรายงานผล TOR 5 20             

4. ดำเนินการจัดหา 10 30             

5. ขออนุมัติจัดซื้อ 5 35             

6. จัดทำร่างสญัญาและลงนามสญัญา 10 45             

7. ดำเนินการตามสัญญา รวมถึงการสง่
มอบและตรวจรับ 

45 90 
            

8. การติดตามประเมินผล 10 100             

รวม 8 ขั้นตอน คิดเปน็ร้อยละ 100 100             
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ตัวชี้วัดท่ี 9   ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบการจดัการภายในเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาพรวมของกรงุเทพมหานคร (กพพ.) 
ชื่อโครงการท่ี 9/1 โครงการจัดทำระบบการวางแผนทรพัยากรองค์กรของกรงุเทพมหานคร (BMA-ERP) (กพพ.) 
                  สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ บริหารจัดการดี นโยบายย้ายระบบราชการทีเ่กี่ยวข้องกับประชาชนข้ึนสู่ระบบออนไลน์  
                  (สนับสนุนการใหบ้ริการออนไลน์มีประสิทธิภาพคือ การปรับปรุงรูปแบบการรบัข้อมลูใหอ้ยู่ในรูปแบบ machine readable 

                             กิจกรรมที่ 1 ค่าจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรงุเทพมหานคร (BMA-ERP) 
  

ข้ันตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/
กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
64 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. 
พ.ย. 

ธ.ค. 
ม.ค. 

ก.พ. 
มี.ค. 

เม.ย. 
พ.ค. 

มิ.ย. 
ก.ค. 

ส.ค. 
ก.ย. 

ต.ค. 
พ.ย. 

ธ.ค. 
ม.ค. 

ก.พ. 
มี.ค. 

เม.ย. 
พ.ค. 

มิ.ย. 
ก.ค. 

ส.ค. 
ก.ย. 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง
ขอบเขตของงาน (TOR) และ
คณะกรรมการฯ จัดทำขอบเขตของงาน 

20 20             

2. ดำเนินการจัดหา และขออนมุัติจัด
จ้าง 

10 30             

3. จัดทำร่างสญัญา และลงนามสัญญา 10 40             

4. ดำเนินการตามสัญญา 50 90             

5. ส่งมอบงาน งวดที่ 1 5 95             

6. ตรวจรบังาน งวดที่ 1 5 100             

รวม 6 ข้ันตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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กิจกรรมที่ 2 ค่าจ้างทีป่รึกษาบรหิารจัดการโครงการ (PMO) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/
กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
64 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. 
พ.ย. 

ธ.ค. 
ม.ค. 

ก.พ. 
มี.ค. 

เม.ย. 
พ.ค. 

มิ.ย. 
ก.ค. 

ส.ค. 
ก.ย. 

ต.ค. 
พ.ย. 

ธ.ค. 
ม.ค. 

ก.พ. 
มี.ค. 

เม.ย. 
พ.ค. 

มิ.ย. 
ก.ค. 

ส.ค. 
ก.ย. 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง
ขอบเขตของงาน (TOR) และ
คณะกรรมการฯ จัดทำขอบเขตของงาน 

20 20             

2. ดำเนินการจัดหา และขออนมุัติจัด
จ้าง 

10 30             

3. จัดทำร่างสญัญา และลงนามสัญญา 10 40             

4. ดำเนินการตามสัญญา 50 90             

5. ส่งมอบงาน งวดที่ 1 - 5 5 95             

6. ตรวจรบังาน งวดที่ 1 - 5 5 100             

รวม 6 ข้ันตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดท่ี 9   ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการภายในเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาพรวมของกรงุเทพมหานคร (กพพ.) 
ชื่อโครงการท่ี 9/2 โครงการระบบสนบัสนุนการเข้าถึงสารสนเทศสำหรับศูนย์ข้อมลูของกรงุเทพมหานคร (กคพ.) 
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร มิติ.....................-..................นโยบาย..............-............................................................................... 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

เนื้องาน
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหนา้

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

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. อนุมัติโครงการและแต่งตั้ง 
    คณะกรรมการกำหนดTOR 

10 10             

๒. คณะกรรมการกำหนดTOR 20 30             
๓. คณะกรรมการรายงานผลTOR 10 40             
๔. ดำเนินการจัดหา 20 60             
๕. ขออนุมัติจัดจ้าง 10 70             
๖. จัดทำร่างสญัญาและลงนาม 
    สัญญา 

10 80             

๗. ดำเนินการตามสัญญา รวมถึง   
    การส่งมอบและตรวจรบั 

20 100             

รวม 7 ข้ันตอน 100              
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ชื่อตัวชี้วัดท่ี 10 ร้อยละความสำเรจ็ในการพัฒนานวัตกรรมทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศที่ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญเชิงยทุธศาสตร ์
ชื่อโครงการท่ี   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบูรณาการฐานข้อมลูประชาชนและการบริการภาครัฐของกรงุเทพมหานคร (กคพ.) 
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร มิติ.....................-..................นโยบาย..............-............................................................................... 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

เนื้องาน
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหนา้

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

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. อนุมัติโครงการและแต่งตั้ง 
    คณะกรรมการกำหนดTOR 

10 10             

๒. คณะกรรมการกำหนดTOR 20 30             
๓. คณะกรรมการรายงานผลTOR 10 40             
๔. ดำเนินการจัดหา 20 60             
๕. ขออนุมัติจัดจ้าง 10 70             
๖. จัดทำร่างสญัญาและลงนาม 
    สัญญา 

10 80             

๗. ดำเนินการตามสัญญา รวมถึง   
    การส่งมอบและตรวจรบั 

20 100             

รวม 7 ข้ันตอน 100              
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 ตัวชี้วัดท่ี 11 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดจิิทลัมปีระสิทธิภาพเพื่อรองรบัการบริการประชาชน และการปฏิบัติงานของกรงุเทพมหานคร   

โครงการ      โครงการจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรบัตรวจสอบ จัดทำมาตรฐาน และรายงานช่องโหว่ของโปรแกรมประยุกต ์
                 ของกรุงเทพมหานคร (กคพ.) 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

เนื้องาน
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหนา้

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

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. อนุมัติโครงการและ 
    รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
    คณะกรรมการกำหนดTOR 

10 10             

๒. ขอความเห็นชอบดำเนิน 
    โครงการและแต่งตั้ง 
    คณะกรรมการกำหนดTOR 

20 30             

๓. ดำเนินการจัดหา 20 50             
๔. ขออนุมัติจัดจ้าง 10 60             

๕. จัดทำร่างสญัญาและลงนาม 
    สัญญา 

10 70             

๖. ดำเนินการตามสัญญา 20 90             
๗. ดำเนินการตรวจรบัพัสด ุ 10 100             

รวม 7 ข้ันตอน 100              
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ชื่อตัวชี้วัดท่ี 12 ร้อยละความสำเรจ็ในการปรบัปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนัก 
ชื่อโครงการ       โครงการปรับปรงุระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนัก (กคพ.) 
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร มิติ.....................-..................นโยบาย..............-............................................................................... 

 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

เน้ืองานราย
ขั้นตอน(ร้อย

ละ) 

คิด
ความก้าวหน้า
โครงการ(ร้อย

ละ) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 

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

1. อนุมัติโครงการและแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดTOR 

10 10                         

        

 

2. คณะกรรมการกำหนดTOR 10 20                                  

3. คณะกรรมการรายงานผลTOR 10 30                                  

4. ดำเนินการจัดหา 10 40                                  

5. ขออนุมัติจัดซ้ือ 10 50                                  
6. จัดทำร่างสัญญาและลงนามสัญญา 10 60                                  

7. ดำเนินการตามสัญญา รวมถึง     
การส่งมอบและตรวจรับ งวด 1 

10 70                         

        

 

8. ดำเนินการตามสัญญา รวมถึง     
การส่งมอบและตรวจรับ งวด 2 

15 85             

    

 

9. ดำเนินการตามสัญญา รวมถึง     
การส่งมอบและตรวจรับ งวด 3 

15 100             

    

 

รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรมสำคัญ 

ภารกิจสำคญัของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 
ชื่อตัวชี้วัดท่ี 1     ร้อยละความสำเรจ็ของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี ด้วยกระบวนการบรูณาการ (กยบ.) 
ชื่อโครงการ        โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรงุเทพมหานคร ประจำปี  พ.ศ. 2568 (กยบ. กยม. กยล. กยภ. กยค. และ กสศ.) 
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร มิติ - 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ต.ค.
2565 

พ.ย. 
2565 

ธ.ค.
2565 

ม.ค. 
2566 

ก.พ. 
 2566 

มี.ค. 
2566 

เม.ย. 
2566 

พ.ค. 
2566 

มิ.ย. 
2566 

ก.ค. 
2566 

ส.ค. 
2566 

ก.ย. 
2566 

1. ขออนุมัตโิครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี  พ.ศ. 2568 

            

๒. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำ
แผนปฏิบัตริาชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 

            

3. ขออนุมัติเงินประจำงวด             
4. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน
กำหนดเป้าหมายการพฒันากรุงเทพมหานคร ประจำปี  พ.ศ. 
2568 

            

5. ประชุมคณะอำนวยการจัดทำแผนปฏิบัตริาชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568  

            

6.ประชุมคณะกรรมการอำนวยการกำหนดเป้าหมายฯ              
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดเป้าหมายการพฒันา
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2568 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ต.ค.
2565 

พ.ย. 
2565 

ธ.ค.
2565 

ม.ค. 
2566 

ก.พ. 
 2566 

มี.ค. 
2566 

เม.ย. 
2566 

พ.ค. 
2566 

มิ.ย. 
2566 

ก.ค. 
2566 

ส.ค. 
2566 

ก.ย. 
2566 

8. คณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนฯให้ความเห็นชอบ
เป้าหมายและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัตริาชการ
กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2568 

            

9. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 ทั้ง 7 ยุทธศาสตร ์

            

10. จัดสัมมนาเพือ่รบัฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 

            

11. คณะกรรมการอำนวยการให้ความเห็นชอบ ร่างแผนฯ             
ที่คณะทำงานยกร่างแล้วเสร็จ 

            

12. คณะผู้บรหิารให้ความเห็นชอบ และประกาศให้ใช้แผนฯ 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนากรุงเทพมหานครประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 

            

13. จัดพิมพ์แผนปฏิบัตริาชการกรุงเทพมหานครประจำปี       
พ.ศ. 2568 และแจกจ่ายหน่วยงานนำไปใช้ประกอบการ   
จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์สร้างการรบัรู้ตอ่ทิศทางการพฒันา
กรุงเทพมหานคร 

            

14. สรปุผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการ             
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ชื่อตัวชี้วัดท่ี 2 ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ความรู้ในการพัฒนาการวางแผนภาพอนาคต (Scenario Planning) ในยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้านของกรุงเทพมหานคร 
ชื่อโครงการ  โครงการฝกึอบรมพฒันาศักยภาพบุคลากรในการวางแผนภาพอนาคต (Scenario Planning) เพือ่การวางแผนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร 
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร มิติ.....................-..................นโยบาย..............-............................................................................... 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ขั้นตอน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลรวมขั้นตอน 
คิดเป็นร้อยละ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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. ขออนุมัตจิัดสรรงบประมาณ  10 10 
 

           
2. ประชุมหารือเพือ่กำหนดรายละเอียด

เนื้อหาของการอบรม 
10 20 

 

           

3. กำหนดรายละเอยีดโครงการจัดทำ
เอกสารวิชาการทีเ่กี่ยวข้องประสาน
วิทยากร และสถานทีจ่ัดสมัมนา ฯ 

10 30             

4. จัดทำคำสัง่ให้ข้าราชการเข้าร่วม
โครงการ  

10 40  
 

          

5.  ดำเนินการจัดสมัมนาฯ ภายใน
กรงุเทพมหานคร 

30 70     
 

       

6. ติดตามประเมินผล สรปุผล การ
ดำเนินการและจัดทำรายงานเสนอ
ผู้บรหิาร 

30 100     
 

       

ผลรวม 100 100             
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
ภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 

 

องค์ประกอบที่ ๑ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับความสำเร็จในการบูรณาการฐานข้อมลูผูสู้งอายุของกรงุเทพมหานคร (กยม.) 

. โครงการที่    โครงการบูรณาการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลผู้สงูอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร มิติ.....................-..................นโยบาย..............-............................................................................... 
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ตัวชี้วัดท่ี ๒ ระดับความสำเรจ็ของการส่งเสริมการบรูณาการเครอืข่ายและการสร้างการมสี่วนร่วมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
 กิจกรรม.................................... 
 สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร มิติ.....................-..................นโยบาย..............-............................................................................... 
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ตัวชี้วัดท่ี 3 ระดับความสำเรจ็ของการพฒันาข้อมลูเปิดศักยภาพสูงของกรุงเทพมหานคร  
กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศภูมิศาสตร์ของศูนย์สารสนเทศกรุงเทพมหานคร (กสศ.) 
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร มิติ.....................-..................นโยบาย..............-............................................................................... 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ 
โครงการ/กจิกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหนา้

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 

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. รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์และกลั่นกรอง
ข้อมูลจากข้อมลูเปิดภาครัฐ 
ของกรงุเทพมหานคร ปี 2565 ไม่น้อยกว่า 
300 ชุดข้อมูล เพื่อคัดเลือกมาจัดทำเป็น
ข้อมูลเปิดศักยภาพสงูของกรุงเทพมหานคร  

20 20 

            

2. พัฒนาชุดข้อมูลเปิดศักยภาพสูงฯ จำนวน
ไม่น้อยกว่า  10 ชุดข้อมูล 

20 40 
            

3. พัฒนาชุดข้อมูลเปิดศักยภาพสูงฯ จำนวน
ไม่น้อยกว่า  10 ชุดข้อมูล 

20 60 
            

4. พัฒนาชุดข้อมูลเปิดศักยภาพสูงฯ จำนวน
ไม่น้อยกว่า  10 ชุดข้อมูล 

20 80 
            

5. เผยแพร่ชุดข้อมูลเปิดศักยภาพสูงฯ ใน
ระบบข้อมลูเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร  
จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ชุดข้อมูลและพฒันา
นวัตกรรมข้อมูลในรูปแบบระบบ Executive 
Dashboard ไม่น้อยกว่า 2 ด้าน ตาม

20 100 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ 
โครงการ/กจิกรรม 

เนื้องาน 
ราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหนา้

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 

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

สถาปัตยกรรมองค์กรกรุงเทพมหานคร 
ด้านข้อมูล (Data Architecture) ได้แก่ ด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านเสริมสร้างทักษะและ
ความรู้ ด้านอำนวยความสะดวกในการสัญจร 
ด้านบริหารเมือง ด้านบริหารจัดการ 
ภายในองค์กร 

รวม 5 ขั้นตอน คิดเปน็ร้อยละ 100 100             
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องค์ประกอบที่ ๒ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจตามนโยบายผูบ้ริหาร หรือภารกจิพิเศษ (Agenda Base) 
ชื่อตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับความสำเรจ็ของการพฒันาระบบสารสนเทศการใหบ้รกิารประชาชนครบทุกวงจรตัง้แต่ข้ันตอนการยื่นคำขอพร้อมหลักฐานผ่านระบบออนไลน์            
ข้ันตอนการพิจารณา ข้ันตอนการอนญุาต ข้ันตอน    การรบัชำระ สุดท้ายข้ันตอนการออกใบอนญุาตในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์ เพื่อจัดสง่ให้กบัประชาชน                    
ตามที่อยู่ตามจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ (กพพ.)     
ชื่อโครงการ โครงการพฒันาศูนย์รบัคำขออนุญาตกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) (กพพ.) 
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร มิติ บรหิารจัดการดี นโยบายย้ายระบบราชการทีเ่กี่ยวข้องกบัประชาชนข้ึนสู่ระบบออนไลน ์

ข้ันตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กจิกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิด
ความก้าวหน้า

โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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. ศึกษาระบบตามโครงการ BMA OSS จำนวน96 
กระบวนงาน 

10                                                                                 10             

2. วิเคราะหร์ะบบตามโครงการ BMA OSS จำนวน
96 กระบวนงาน 

10 20                                                                                                                                                                                              

3. ออกแบบระบบตามโครงการ BMA OSS จำนวน
96 กระบวนงาน 

10 30             

4. พัฒนาระบบตามโครงการ BMA OSS จำนวน   
96 กระบวนงาน 

30 60             

5. ทดสอบระบบตามโครงการ BMA OSS จำนวน 
96 กระบวนงาน 

20 80             

6. ติดตั้งใช้งานระบบตามโครงการ BMA OSS 
จำนวน 96 กระบวนงาน 

20 100             

รวม 6 ข้ันตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดท่ี ๒ ระดับความสำเรจ็ของการใหบ้รกิารประชาชนผ่านระบบ BMA Smart Service (กคพ.) 
ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมพัฒนาระบบ BMA Smart Service 
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร มิติ บรหิารจัดการดี นโยบายย้ายระบบราชการทีเ่กี่ยวข้องกบัประชาชนข้ึนสู่ระบบออนไลน ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


