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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลทางพันธกิจ 
1.  ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์จ านวน 16 ตัวช้ีวัดรวม 17 โครงการ 9 กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนตัวชี้วัด 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
ได้รับ ใช้ไป 

1. จ านวนรายงานผล
ศึกษาวิจัยเพื่อเสริม
ศักยภาพการรองรับ
ภารกิจที่กรุงเทพมหานคร
ได้รับการถ่ายโอนจาก
รัฐบาล (กยค.) 

1 ฉบับ จัดท ารายงานผลการศึกษาวิจัย
ทางการเสริมศักยภาพรองรับ
ภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับ
การถ่ายโอน จ านวน 1 ฉบับ
เรียบร้อยแล้ว 
 
 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อศึกษาวิจัยแนวทางการเสริม
ศักยภาพการรองรับภารกิจที่
กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอน
จากรัฐบาล 

895,000 851,000 จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 18,22-24 
มกราคม 2562 และ 25 มีนาคม 
2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหา
นาค ให้กับนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน และเจ้าหน้าที่ของส านักและ
ส านักงานเขตที่รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานตามภารกิจที่
กรุงเทพมหานครได้รับถ่ายโอน 
ระดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน 
ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ 
และระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 
205 คน วิทยากร 6 คน  และ
เจ้าหน้าที่ด าเนินการ 12 คน รวม
ทั้งสิ้น 223 คน 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

2. ร้อยละความส าเร็จ
ของการสร้างฐานข้อมูล
ตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง 
(กยบ.) 

ร้อยละ 100 
 

จัดท าฐานข้อมูลตัวชี้วัดการ
พัฒนาเมือง 1 ระบบ 
(คิดเป็นร้อยละ 100) 
 

1. โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
ตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (กยบ.) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

น าตัวชี้วัดตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และ
ตัวชี้วัดจากผลการศึกษาทบทวน
และปรับตัวชี้วัดระดับเมืองเป็น
กรอบในการจัดท าฐานข้อมูล
ตัวชี้วัด การพัฒนาเมือง โดย
ประสานและรวบรวมข้อมูลจากกอง
ยุทธศาสตร์ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง เหมาะสม ความสอดคล้อง
ของข้อมูลแต่ละด้าน แต่ละมิติบน
โครงสร้างระบบฐานข้อมูล 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนตัวชี้วัด 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
ได้รับ ใช้ไป 

   2.กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร 
(กยค.) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

รวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจของ
กรุงเทพมหานคร ได้แก ่ข้อมูลผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับภาค
เศรษฐกิจที่ปรากฏตามแผน 
ทั้งหมด 4 ด้าน คือ 1.ข้อมูลทั่วไป 
2. ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 3. 
ข้อมูลด้าน Bangkok Brand และ 
OTOP 4. ข้อมูลด้านเกษตรและ
น าเผยแพร่ทางเว็บไ.ซต์ของกอง
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน 
และการคลัง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

3. ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
การติดตามและ
ประเมินผล(กยบ.) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 70 
อยู่ระหว่างผู้รับจ้างของโครงการ
ด าเนินการพัฒนาระบบการ
ติดตามและประเมินผล 
ในงวดที่ 2          
 

โครงการพัฒนาระบบการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
(กยบ.) 

6,729,500 1,414,700 
(เบิกจ่าย 
งวดที่ 1) 

ด าเนินการพัฒนาระบบการติดตาม
และประเมินผล โดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 
ระยะเวลาด าเนินการ 240 วัน 
(ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 – 
วันที่ 3 มกราคม 2563) ขณะนี้
ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างด าเนินการตาม
สัญญาในงวด    ที่ 2 มีการประชุม
คณะท างานติดตามงานตาม
โครงการพัฒนาระบบฯ เมื่อวันที่ 6 
กันยายน 2562 เพื่อติดตามความ
คืบหน้าของงานที่จะส่งมอบงานใน
งวดที่ ๒  ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 
2562 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ความคืบหน้า      
คิดเป็นร้อยละ 75) 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนตัวชี้วัด 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
ได้รับ ใช้ไป 

4. จ านวนรายงานการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (กยล.) 

1 ฉบับ 1 ฉบับ 1. กิจกรรมการประเมินผล
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
(กยล.) 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการปรับปรุงระบบ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 
ในเว็บไซต์ elder.bangkok.go.th
แต่เนื่องจากพบปัญหาในการใช้
งานท าให้ต้องด าเนินการ
ปรับปรุงระบบโดยแยกส่วนของ
การน าเข้าข้อมูล และส่วนของ
การแสดงผลข้อมูลออกจากกัน  
โดยในระหว่างการพัฒนาระบบ
ได้ด าเนินการเวียนแจ้งหนังสือ
ถึงหน่วยงานเจ้าภาพ
ยุทธศาสตร์และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง รายงานข้อมูลผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2561 - 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ระยะสิ้นปี และได้
รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงาน
ผลฉบับสมบูรณโ์ดยรายงานต่อที่
ประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5ฯ 
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 
เรียบร้อยแล้ว 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนตัวชี้วัด 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
ได้รับ ใช้ไป 

   2. กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้และติดตามการ
ด าเนินงานด้านผู้สูงอายุของ
กรุงเทพมหานคร (กยล.) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และติดตามการด าเนินงานด้าน
ผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร  
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ ห้องนพรัตน์ โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจากหน่วยงานระดับ
ส านักและส านักงานเขตและส่วน
ราชการสังกัดส านักปลัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 120 
คน และได้รายงานผลการ
ด าเนินงานเสนอปลัด
กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

5. ร้อยละความส าเร็จ
ของการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีด้วย
กระบวนการบูรณาการ
(กยบ.) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี    
พ.ศ.2564 โดยใช้กระบวนการ
สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนในรูปของคณะท างานซึ่ง
เป็นผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่
เก่ียวข้องตามยุทธศาสตร์ และ
จากภาคประชาสังคมในการรับ
ฟังและให้ข้อเสนอแนะ 

โครงการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ (กยบ.) 

373,500 373,490 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร      
ได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติ-
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2564 แล้ว เมื่อวันที่ 28 
สิงหาคม 2562 ขณะนี้อยู่
ระหว่างด าเนินการเผยแพร่ให้
หน่วยงานของกรุงเทพมหานครใช้
เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ.2564  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 

 



5 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนตัวชี้วัด 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
ได้รับ ใช้ไป 

6. หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2563      
ที่เป็นยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานและมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กรุงเทพมหานคร(กยบ.) 
 
ตัวชี้วัดเจรจาตกลง 

อย่างน้อย 
6 หน่วยงาน 

หน่วยงานระดับส านักมี
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ.2563 ที่เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กรุงเทพมหานคร รวม 16 
หน่วยงาน (ตามเกณฑ์การ
พิจารณาคุณภาพของ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ. 2563) 
(ความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 100) 
 

กิจกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงาน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

จัดท าเกณฑก์ารพิจารณาคุณภาพ
ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ. 2563 เพื่อให้กองยุทธศาสตร์
ที่รับผิดชอบแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงานระดับส านัก
ตรวจสอบและประเมินผลแผนฯ โดย
หน่วยงานระดับส านักที่มีคะแนน
ประเมินสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่  
   1. สปภ.(ร้อยละ 96.98)  
   2. สนพ.และ สนอ.(ร้อยละ 
94.34)  
   3. สวพ. สนค. และ สงม.
(ร้อยละ 90.57) 
และแจ้งผลการพิจารณา
คุณภาพแผนให้หน่วยงานระดับ
ส านักทราบ ตามที่ปลัด
กรุงเทพมหานครให้ความ
เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

7. มีแบบพัฒนา
สมรรถนะที่พึงประสงค์ 
(สก.สยป.) 
ตัวชี้วัดเจรจาตกลง 

1 แบบ จัดท าแบบพัฒนาสมรรถนะที่พึง
ประสงค์เรียบร้อยแล้ว 
(ความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 100) 

กิจกรรมการจัดท าแบบพัฒนา
สมรรถนะที่พึงประสงค ์

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

จัดท าแบบพัฒนาสมรรถนะ       
ที่พึงประสงคข์องนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนเพื่อน าไปใช้  
ในการประเมินสมรรถนะ โดยมี
สมรรถนะที่พึงประสงค์ในการ
ประเมิน จ านวน 17 สมรรถนะ 
(10 ทักษะ เช่น การใช้
เครื่องมือในการวิเคราะห์ การ
ประสานงาน การให้ค าปรึกษา 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนตัวชี้วัด 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
ได้รับ ใช้ไป 

      และการสอนงาน การท างาน
อย่างมีส่วนร่วม และ 7 ความรู้ 
เช่น การจัดท าและบริหารแผน
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาต่างๆ 
ระเบียบวิธีวิจัย เทคนิคการ
ติดตามและประเมินผล เป็นต้น) 

 

8.ร้อยละของ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนของส านัก
ยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะที่พึง
ประสงค์ (สก.สยป.) 
ตัวชี้วัดเจรจาตกลง 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 100 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
จ านวน 58 ราย ผ่านการประเมิน 
จ านวน 58 ราย  
หมายเหต ุกรอบอัตราก าลัง
นักวิเคราะห์ฯ จ านวน 67 อัตรา 
มีอัตราว่าง จ านวน 4 อัตรา และ
มีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ (ตั้งแต่
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562)  
ซึ่งไม่ได้ด าเนินการพัฒนา
สมรรถนะ จ านวน 5 ราย  

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะที่พึง
ประสงค์ของนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนของส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

รวบรวมข้อมูลการพัฒนา
สมรรถนะที่พึงประสงคข์อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เรียบร้อยแล้ว โดยรูปแบบการ
พัฒนาที่เลือกส่วนใหญ่ ได้แก่ 
การศึกษาด้วยตนเอง การฝึก
ปฏิบัติในงาน การฝึกอบรม/
สัมมนา รับการสอนงาน และ
วิธีการวัดผลการพัฒนา ได้แก่ 
การมอบหมายงาน สังเกตจาก
การปฏิบัติงานและผลการ
ฝึกอบรมและได้จัดท าสรุปผล
การด าเนินงานเสนผู้อ านวยการ
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

9.จ านวนชุดข้อมูลเพื่อ
การบริการและการ
บริหารจัดการที่จัดท า
เป็นชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ
(Open Government 
Data) ของกรุงเทพมหานคร  

4 ชุดข้อมูล 4 ชุดข้อมูล กิจกรรมก าหนดรูปแบบและ
จัดท าข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open 
Government Data)  
ของกรุงเทพมหานคร 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

จัดท าและเผยแพร่ข้อมูลเปิด
ภาครัฐ (Open Data) ของ
กรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์
ของศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร 
1 ระบบ ประกอบด้วย 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านสาธารณสุข (ข้อมูล  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
 



7 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนตัวชี้วัด 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
ได้รับ ใช้ไป 

ที่มีการเผยแพร่ 
และแบ่งปัน (Open 
Public and Sharing) 
(กสศ.) 

     ด้านการให้บริการักษาพยาบาล
ของโรงพยาบาลสังกัด กทม.ปี 
2557-2561 และศูนย์บริการ
สาธารณสุข ปี 2557-2561), 
ด้านสิ่งแวดล้อม (ข้อมูลปริมาณมูล
ฝอยที่จัดเก็บได้ ปี 2559-2561), 
ด้านการพัฒนาสังคม (ข้อมูล
โรงเรียนสังกัด กทม. ปี 2556-
2562 และข้อมูลชุมชน ปี 
2556-2560) และด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน (ข้อมูลจ านวนผู้โดยสารใช้
บริการรถไฟฟ้ามหานคร ปี 2558-
2560) 

 

10. ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
ศึกษาและวิเคราะห์
สถาปัตยกรรมองค์กร
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับ
กระบวนการท างานตาม
ภารกิจหลักของ
กรุงเทพมหานคร  (กสศ.)  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 90 
 

โครงการศึกษาและวิเคราะห์
สถาปัตยกรรมองค์กรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
กระบวนการท างานตามภารกิจ
หลักของกรุงเทพมหานคร          
ระยะที่ 1 

8,2400,000 
ปี 62-63  

รวม 
11,430,000 

- คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่
ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้สรร
หาที่ปรึกษาและจัดท าหนังสือเชิญ
ชวนให้ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอ
โครงการแล้ว โดยคัดเลือก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้พระนครเหนือเป็นผู้ด าเนินการ
โดยได้ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อ
วันที่ 27 กันยายน 2562(ขอ
ขยายเวลาด าเนินการเป็น 3 ปี ในปี 
62-64) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ความคืบหน้า       
คิดเป็นร้อยละ 90) 

 
 
  
 
 



8 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนตัวชี้วัด 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
ได้รับ ใช้ไป 

11. ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนาระบบการ
ให้บริการข้อมูลภูมิ
สารสนเทศกลางและพัฒนา
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อ
การผังเมืองของ
กรุงเทพมหานคร (กสศ.) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ100 โครงการพัฒนาระบบการ
ให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
กลาง และพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศเพื่อการผังเมืองของ
กรุงเทพมหานคร 

6,100,000 
ที่เหลือขอเบิกจ่ายในปี

ต่อไป 
(งบทั้งหมด 

26,855,300.-บาท) 
2561 = 

14,655,300.- 
ที่เหลือ =   

6,100,200.-บาท 
เบิกจ่ายในปีต่อไป 

4,015,500 
 

ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
จัดท าระบบให้บริการข้อมูลภูมิ
สารสนเทศกลาง ระยะเวลา 
360 วันตามสัญญาจ้างตั้งแต่
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 -  
25 สิงหาคม 2562) 
จ านวน 3 ระบบงาน ได้แก ่

- ระบบการให้บริการภูมิ
สารสนเทศกลาง 

- ระบบบริหารจัดการพื้นที่
เขตในกรุงเทพมหานคร 
- ระบบบริหารจัดการภูมิ
สารสนเทศบนระบบเครือข่าย
และมีการฝึกอบรมระบบให้กับผู้
ที่เก่ียวข้อง จ านวน 312 คน
โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 
4 ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ 
23 สิงหาคม 2562 และคณะ
กรรมการฯได้ตรวจรับงาน
เรียบร้อยแล้ว 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

12. ร้อยละความส าเร็จ
ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนงานใน
ภาพรวมของ
กรุงเทพมหานคร 
(กพพ.) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนงานในภาพรวมของ
กรุงเทพมหานคร โดยมีโครงการ
สนับสนุนตัวชี้วัด จ านวน             
5 โครงการ 
 

1. โครงการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลฝึกอบรม และระบบ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครด้วยการเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (กพพ.) 

17,880,000 
งบต่อเนื่อง 
ปี 62-63 

29,800,000 
 

- ผู้รับจ้างด าเนินการตามสัญญา 
รวม 270 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 
สิงหาคม 2562 – 9 พฤษภาคม 
2563 และขณะนี้อยู่ระหว่าง
ตรวจรับงานในงวดที่ 1(ผู้รับจ้าง
ส่งมอบงานเมื่อว 12 กันยายน 
2562) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ความคืบหน้าคิด
เป็นร้อยละ 85) 

 



9 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนตัวชี้วัด 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
ได้รับ ใช้ไป 

   2. โครงการพัฒนาระบบศูนย์
รับค าขออนุญาตของ
กรุงเทพมหานคร (BMA OSS) 
(กพพ.) 

24,971,300 
งบต่อเนื่อง 
ปี 62-63 

83,237,500 

- อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิก
เนื่องจากคณะกรรมการฯ 
พิจารณาแล้วไม่มีผู้ยื่นเสนอ
ราคาที่ผ่านการพิจารณา จึงต้อง
ท าการยกเลิก และจัดหาผู้รับ
จ้างใหม่ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ความคืบหน้า
โครงการคิดเป็นร้อย

ละ 65) 

3. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเพื่อวิเคราะห์ฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่(กพพ.) 

26,160,000 
งบต่อเนื่อง      
ปี 62-63 

87,200,000 

- อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิก
เนื่องจากคณะกรรมการฯ 
พิจารณาแล้วไม่มีผู้ยื่นเสนอ
ราคาที่ผ่านการพิจารณา จึงต้อง
ท าการยกเลิก และจัดหาผู้รับ
จ้างใหม่ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ความคืบหน้า      
คิดเป็นร้อยละ 65) 

4. โครงการพัฒนาระบบ
วิเคราะห์การบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศ(กพพ.) 

17,000,000 - ผู้รับจ้างด าเนินการตามสัญญา 
รวม 180 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 
มีนาคม – 25 กันยายน 2562 
และขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับ
งานในงวดที่ 4 ซึ่งเป็นงวด
สุดท้าย 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ความคืบหน้า      
คิดเป็นร้อยละ 95) 

5. โครงการพัฒนาระบบ
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ 
(e-GP) (กคพ.) 

7,800,000 6,980,000 ผู้รับจ้างด าเนินการตามสัญญา 
รวม 180 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 
พฤษภาคม – 20 พฤศจิกายน 
2562และขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด าเนินงานในงวดที ่2 เป็นงวด
สุดท้าย 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ความคืบหน้าโครง
คิดเป็นร้อยละ 90) 

 
 
 
 
 
 
 
 



10 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนตัวชี้วัด 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
ได้รับ ใช้ไป 

13.  ร้อยละ
ความส าเร็จในการจัดหา
และพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ(กคพ.) 
 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 89 
ด าเนินการจัดหาและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน 5 โครงการ  
 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
และขอบเขตการให้บริการ
ระบบอินเทอร์เน็ตของ
กรุงเทพมหานคร (กคพ.) 

29,500,000 29,403,000 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างด าเนินการ
ตามสัญญา รวม 180 วัน 
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 
ถึง 31 ธันวาคม 2562  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ความคืบหน้า      
คิดเป็นร้อยละ 95) 

2. โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง
ส าหรับการบริหารจัดการและ
การบริการ ณ ศูนย์ข้อมูลของ
กรุงเทพมหานคร (กคพ.) 

89,000,000 - อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ความคืบหน้า
โครงการคิดเป็น  

ร้อยละ 70) 
3.  โครงการจัดหาซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ์ส าหรับศูนย์ข้อมูลของ
กรุงเทพมหานคร(กคพ.) 

84,401,900 - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ความคืบหน้าคิด
เป็นร้อยละ 80) 

4. โครงการปรับปรุงและ
ทดแทนระบบการแจกและ
ควบคุมหมายเลข IP Address 
(กคพ.) 

20,137,000 20,080,100 ด าเนินการจ้างเพื่อจัดหาระบบการ
แจกและควบคุมหมายเลข IP 
Address มาทดแทนของเดิมที่
เสื่อมสภาพและช ารุดและตรวจรับ
งานในงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

5. โครงการระบบควบคุมงานจาก
ส่วนกลาง(กคพ.) 

16,987,000 16,932,750 ด าเนินการจ้างเพื่อจัดหาและติดตั้ง
ระบบควบคุมงานจากส่วนกลางใน
การตรวจสอบ และควบคุม การ
ด าเนินการของผู้รับจ้างให้ดูแล
บ ารุงรักษาระบบแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามสัญญาการ
ให้บริการ (Service Level 
Agreement : SLA) และตรวจรับงาน
ในงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 



11 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนตัวชี้วัด 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
ได้รับ ใช้ไป 

14. ร้อยละความส าเร็จ
ในการก ากับ ดูแลและ
บริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้
เป็นไปตามมาตรการที่
ก าหนด(กสศ.) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 
ด าเนินการตามกระบวนการ
พิจารณาเร่ือง/โครงการให้เป็นไป
ตามมาตรการ/หลักเกณฑ์การ
พิจารณาการจัดหาระบบสารสนเทศ
ของกรุงเทพมหานครเพื่อก ากับ 
ดูแล และบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารให้เป็นไปตามมาตรการที่
ก าหนด ภายใต้ความรับผิดชอบโดย
คณะกรรมการดิจิทัล
กรุงเทพมหานคร 
 

กิจกรรมการก ากับ ดูแลและ
บริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้
เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด
(กสศ.) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการตามกระบวนการ
พิจารณาแล้วเสร็จ โดยโครงการ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
หน่วยงานที่ขอจัดสรรงบกลาง 
พ.ศ. 2562 ที่เข้ารับการ
พิจารณาของคณะกรรมการ
ดิจิทัลกรุงเทพมหานค สรุปได้ 
ดังนี้  
1. เร่ืองที่เข้ามาทั้งหมด จ านวน 
129 โครงการ 
2. ส่งคืนโครงการ (หน่วยงาน
รับเรื่องคืน / ไม่อยู่ใน
หลักเกณฑ์) จ านวน 53 
โครงการ 
3. ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการดิจิทัลฯ แล้ว 
จ านวน 76 โครงการ  
และแจ้งผลการพิจารณา
โครงการให้ส านักงบประมาณ 
กทม.เรียบร้อยแล้ว 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 



12 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนตัวชี้วัด 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
ได้รับ ใช้ไป 

15.ผู้บริหารสารสนเทศ
ระดับสูง (CIO)  ที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร สามารถน ามาใช้
ในการสนับสนุนการ
ก าหนดนโยบาย การ
วางแผน และการ
ตัดสินใจ (กสศ.) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 98.66 โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง 
(CIO) (กสศ.) 
 

129,600 79,200 ด าเนินการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้บริหาร
สารสนเทศระดับสูงของ
กรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร
สารสนเทศระดับสูงประจ า
ส านัก และส านักงานเขต 
ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผล หัวหน้าส่วน
ราชการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผล และข้าราชการ
ที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 24 
คน แบบไป - กลับ จ านวน 4 
วันเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 
2562 และวันที่5-7 สิงหาคม
2562 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ 
ข้าวสาร เวียงใต้  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



13 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนตัวชี้วัด 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
ได้รับ ใช้ไป 

16.บุคลากรและ
ผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครมี
สมรรถนะด้านดิจิทัล 
(Digital Skill)  (กพพ.) 
 
ตัวชี้วัดเจรจาตกลง 

ผู้ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

จ านวน 
1,000 คน 

ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินผล 
จ านวน 1,359 คน 

 

 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกรุงเทพมหานครให้มี
สมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital 
Skill) (กพพ.) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการกิจกรรม ดังนี ้
 1.จัดท าแบบทดสอบเพื่อ
ประเมินความรู้ก่อนการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัล (pre-test) 
ระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 
2562  
  2.พัฒนาทักษะด้านความ
เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้
กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ผ่านทาง
สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 
2562 - วันที่ 2 สิงหาคม 
2562 (30 วัน)  
 3.จัดท าแบบทดสอบเพื่อ
ประเมินความรู้หลังการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัล (post-test) 
ระหว่างวันที่ 3 - 10 สิงหาคม 
2562 (และได้ขยายระยะเวลา
ในการ post-test ถึงวันที่ 23 
สิงหาคม 2562) ขณะนี้อยู่
ระหว่างรายงานผลการด าเนิน   
งานเสนอผู้อ านวยการส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อ
ทราบ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

2. ภารกิจงานประจ าจ านวน 5 ตัวช้ีวัดรวม 4 โครงการ 5กิจกรรม 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 

ที่สนับสนุนตัวชี้วัด 
งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ

ได้รับ ใช้ไป 
17. จ านวนรายงานผล
การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร 
ประจ าป ี(กยบ.) 

2 ฉบับ 2 ฉบับ 
 

กิจกรรมจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี พ.ศ.2562          
(กยบ. กยม. กยล. กยภ. กยค. 
กยค. และ กสศ.) 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

จัดท ารายงานผลด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ.
2561 และรายงานผลด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ.
2562 ระยะคร่ึงปีงบประมาณ      

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

18.ร้อยละของความส าเร็จ
ในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตาม
นโยบายของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร  (กยบ.) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กิจกรรมจัดท ารายงานการติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินการ
ตามนโยบายของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร             
(กยบ. กยม. กยล. กยภ. กยค. 
กยค. และ กสศ.) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

จัดท ารายงานความก้าวหน้าของ
การด าเนินงานโครงการตาม
นโยบายผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ภายใต้
นโยบาย NOW “ท าจริง เห็นผล
จริง” น าเสนอปลัด
กรุงเทพมหานครเพื่อโปรดน าเรียน
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อ
โปรดทราบ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

19. จ านวนหน่วยงาน  
ที่จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีที่
สอดคล้องกับแผนระดับ
กรุงเทพมหานครตาม
แนวทางที่ส านัก
ยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลก าหนด
(กยบ.)        

77 หน่วยงาน 77 หน่วยงาน 
หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ.2563 ตามแนวทางที่
ก าหนด และมีการประชุม
แนวดิ่งนักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน จ านวน 3 คร้ัง  

1.กิจกรรมส่งเสริมการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงาน (กยบ. กยม. กยล. 
กยภ. กยค. กยค. และ กสศ.) 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ.2563 ของ
หน่วยงาน เม่ือวันที่  14 
พฤศจิกายน 2561 และลงพื้นที่
ประชุมชี้แจงการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี   
พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน         
เมื่อวันที่ 19 - 28 พฤศจิกายน 
2561 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนตัวชี้วัด 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
ได้รับ ใช้ไป 

   2. กิจกรรมการจัดประชุม
แนวดิ่งนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน (กยค.) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

จัดประชุมแนวดิ่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน จ านวน 3 
คร้ังต่อปี เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
2561  
คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 
2562  
คร้ังที่ 3 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 
2562 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

20.จ านวนข้อมูลสาร 
สนเทศบนแผนภาพ 
(infographic)  
ที่เป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ โดยจัดท า
และเผยแพร่บนเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูล
กรุงเทพมหานคร 
(กสศ.) 

๖ แผนภาพ
ต่อปี 

7 แผนภาพ 
 

กิจกรรมการให้บริการข้อมูล
สารสนเทศบนแผนภาพ 
(Infographic) (กสศ.) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

จัดท าแผนภาพinfographic 
ทั้งหมด จ านวน 7 แผนภาพ 
ได้แก ่
1. การออกก าลังกาย 
2. ความรู้เกี่ยวกับฝุ่น PM2.5  
3.Thailand 4.0 
4.ทิศทางการพัฒนา Smart 
BMA ของกรุงเทพมหานคร 
5.การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน 
6.ไขมันในเลือด 
7.เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน 
และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ศูนย์
ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร     
เรียบร้อยแล้ว 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนตัวชี้วัด 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
ได้รับ ใช้ไป 

21.ร้อยละของผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรม 
ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(กบพ.) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 88.69 
 

1. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ืองการตรวจสอบ 
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ข้ันสูง(Advanced) 
(กบพ.) 

124,800 91,000 จัดอบรมใหค้วามรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะในการตรวจสอบ 
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ให้กับข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร จ านวน 3 รุ่น 
รวม 87 คน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการน าเสนอ
ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว (Info 
Motion) อย่างมืออาชีพ (กบพ.) 

155,500 140,250 จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการน าเสนอข้อมูลภาพ
เคลื่อนไหว (Info Motion) 
ให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 2 รุ่นรุ่นละ 40 คน 
รวม 80 คน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

3. โครงการฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตาม
มติคณะรัฐมนตรี (com-03) 
(กพพ.) 

117,500 90,427 จัดอบรมคอมพิวเตอร์ 
แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี 
(com-03) ให้กับข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร จ านวน 10 รุ่น 
รวม 293 คน  เรียบร้อยแล้ว 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

4. โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(กสศ.) 

203,300 176,750 จดัฝึกอบรมหลักสูตรระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 2หลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตรระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น 
และหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
กรุงเทพมหานคร รวม 141 คน 
เรียบร้อยแล้ว 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
 
 



17 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

 
มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนตัวชี้วัด 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
ได้รับ ใช้ไป 

๒.๑ ร้อยละ
ความส าเร็จของการใช้
จ่ายงบประมาณ 
  2.1.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของการก่อ
หนี้ผูกพัน(สก.สยป.) 

หน่วยงาน
สามารถ
ด าเนินการ
จนถึงขั้นลง
นามในสัญญา 
ตั้งแต่วันที่     
1 ตุลาคม 
2561 ถึง
วันที่ 31 
มีนาคม 
2562 
ได้ร้อยละ 
100 และ
งบประมาณ   
ที่ได้รับโอน
เดือนเมษายน 
2562 
จะต้อง
ด าเนินการ   
ก่อหนี้ผูกพัน
ภายในเดือน 
กันยายน 
2562 

 

 

 
-ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 100 
-งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 
ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินเหลื่อมปี
แบบไม่มีหนี้ผูกพันสามารถก่อหนี้
ผูกพันได้ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 
2562 คิดเป็นร้อยละ 6.88 

 
 
 
กิจกรรมการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
(ความส าเร็จของการก่อหนี้
ผูกพัน) 

 

 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 
 
 
การก่อหนี้ผูกพันในรายการกันเงิน
เบิกเหลื่อมปี 2561 จ านวน 2 
รายการทุกส่วนราชการได้
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้วใน
หมวดรายการค่าครุภัณฑ์ฯ 

 

 
  



18 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนตัวชี้วัด 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
ได้รับ ใช้ไป 

 2.1.2 ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวม (สก.สยป.) 

เบิกจ่าย
งบประมาณใน
ภาพรวมของ
ส านัก
ยุทธศาสตร์
และประเมินผล
ตั้งแต่ 1 
ตุลาคม 2561 
ถึง  
30 กันยายน 
2562  ณ สิ้น
ไตรมาสได้ร้อย
ละ 100 

ร้อยละ 56.42 
 

กิจกรรมการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
(ความส าเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวม) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

เบิกจ่ายเงินทุกหมวดรายจ่าย 
ยกเว้น หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ า หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบ
เพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล เงินกันเหลื่อมปี ณ สิ้น
กันยายน 2562 

 

2.1.3ร้อยละของเงิน
กันไว้เบิกเหลื่อมปี 

หน่วยงาน
สามารถ
ด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันและ
เบิกจ่ายเงินได้
ภายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ทุก
รายการ และม่
มีรายการที่ไม่
ก่อหนี้ผูกพัน 
คิดเป็นร้อยละ 
100 

ร้อยละ 23.89 กิจกรรมการติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี (เงิน
กันไว้เบิกเหลื่อมปี) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีรายการ/โครงการที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันและต้องขอกัน
เงินไว้เบิกเหลื่อมปี จ านวน 4 
รายการ เป็นเงิน 144,956,300 
บาท คิดเป็นร้อยละ 23.89 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนตัวชี้วัด 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
ได้รับ ใช้ไป 

๒.๒ ความส าเร็จในการ
จัดท างบการเงิน
(สก.สยป.) 

-จัดท างบ
การเงินให้แล้ว
เสร็จและ
ถูกต้อง (ภายใน 
60 วัน นักแต่
วันสิ้น
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561) 
(ร้อยละ 70) 
-คะแนนในการ
บันทึกข้อมูลใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 มี
ความเป็น
ปัจจุบัน  
(ร้อยละ 30) 

ร้อยละ 100 
 

กิจกรรมการบันทึกรายการ
บัญชีและการจัดท างบการเงิน
ของส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

จัดส่งงบการเงินได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด (60 วัน) และบันทึก
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด ภายในวันที่ 
30 กันยายน 2562 

 

๒.3 ร้อยละความส าเร็จ
ของการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุม
ภายใน(สก.สยป.) 

ด าเนินการ
บริหารความ
เสี่ยงของ
ตัวช้ีวัดตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการ
ประจ าปี พ.ศ.
2562 
(ตัวช้ีวัดเจรจา) 
และการ
ควบคุมภายใน 

ร้อยละ 100 
 

กิจกรรมการจัดท าการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการตามกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่
ก าหนด (SR1 และ SR2)และอยู่
ระหว่างด าเนินการจัดท ารายงาน
การควบคุมภายใน (แบบ ปย.1 
และ ปย.2) ส่ง สตน.ภายใน 15 
ตุลาคม 2562 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

มิติที่ 3 คุณภาพการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนตัวชี้วัด 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
ได้รับ ใช้ไป 

3.1 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
(กยบ.) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานด้านแผนและเทคโนโลยี
สารสนเทศของส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผล 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

บูรณาการความรู้ความเข้าใจการ
บริหารจัดการแผนให้กับบุคลากร
ด้านแผนและเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกัน โดย 
1. จัดท าคู่มือการบริหารจัดการ
แผน 
2. ชี้แจงและทดสอบความรู้ความ
เข้าใจคู่มือการบริหารจัดการแผน
ให้กับนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับปฏิบัติการ-ช านาญการ
พิเศษ  (โดยเกณฑ์ที่ก าหนด ได้แก่ 
บุคลากรของส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผลด้านแผนและ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ร้อยละ 70 มีความเข้าใจแนว
ทางการบริหารจัดการแผน
ตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือฯ  โดย
ผ่านเกณฑ์ทดสอบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80) สรุปผลการทดสอบ 
เมื่อวันที่ 18กันยายน 2562 
โดยบุคลากรฯ จ านวน 145 คน 
ผ่านการทดสอบ จ านวน 140 คน 
คิดเป็นร้อยละ 96.55 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

มิติที่ 3 คุณภาพการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนตัวชี้วัด 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
ได้รับ ใช้ไป 

3.2 ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินโครงการ
ให้บริการที่ดีที่สุด 
(กสศ.และ กบพ.) 

ร้อยละ 100 
-โครงการ
บริการที่ดี
ที่สุด ปี 
2562  
(ร้อยละ 70) 
-โครงการ
บริการที่ดี
ที่สุด (รักษา
รอบ)  
(ร้อยละ 30) 

ร้อยละ 100 กิจกรรมการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการให้บริการ
พิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของหน่วยงานที่เสนอ
คณะกรรมการดิจิทัล
กรุงเทพมหานคร (กสศ.) 
โครงการบริการที่ดีที่สุด  
ปี 2562 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ ตามกระบวนการ Input 
Process และ Output ดังนี ้
Input  
1. หน่วยงานส่งโครงการเพื่อ
ขอรับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการดิจิทัล
กรุงเทพมหานคร จ านวน 134 
โครงการ  
2. จ านวนระบบสารสนเทศเพื่อ
บริหารจัดการและติดตาม
ประเมินผลโครงการ  1 ระบบ 
3. คู่มือการเสนอโครงการฯ 1 
เล่ม 
Process 
1. ทุกโครงการได้รับค าปรึกษา 
ภาย.นก าหนด 7 วันท าการ 
(ระยะเวลาเฉลี่ย 3 วันท าการ) 
Output 
1. มีหนังสือแจ้งมติที่ประชุมฯ 
รวม 9 คร้ังให้ส านักงบประมาณ 
กทม.ประกอบการจัดท าร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ภายในก าหนด 7 วันท าการ 
(ระยะเวลาเฉลี่ย 3.67 วันท าการ) 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนตัวชี้วัด 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
ได้รับ ใช้ไป 

   โครงการแก้ไขปัญหาไอที แก้ไข
ทันที มีรับประกันผลงาน (กบพ.) 
โครงการบริการที่ดีที่สุด  
(รักษารอบ)  
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของโครงการ 3 ตัวชี้วัด ดังนี ้
1. มีมาตรฐานการให้บริการ
แก้ไขปัญหาฯ 2 มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานการพัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และมาตรฐานการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ให้บริการ จ านวน 1 ระบบ 
3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 โดยผล
ความพึงพอใจเท่ากับ 93.71 

 

3.3 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

6.000 4.002 กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
ของส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ผลส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ของหน่วยงาน ประเด็นส าคัญ 
ได้แก ่
1. เจ้าหน้าที่ซื่อสัตย์สุจริต       
ไม่แสวงหาผลประโยชน ์
2. เจ้าหน้าที่อัธยาศัยสุภาพ     
เอาใจใส่ และช่วยอ านวยความ
สะดวก 
3. เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการ
ให้บริการ 
4. มีการให้บริการตามล าดับ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนตัวชี้วัด 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
ได้รับ ใช้ไป 

      ก่อน-หลัง 
โดยผลส ารวจ รวม 2 คร้ัง ดังนี ้
 ครั้งที่ 1 ผลส ารวจเท่ากับ 
3.984 
 ครั้งที่ 2 ผลส ารวจเท่ากับ 
4.021 
  รวม 2 คร้ัง ผลส ารวจ 
เท่ากับ 4.002 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 

ที่สนับสนุนตัวชี้วัด 
งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ

ได้รับ ใช้ไป 
4.1 ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินการตาม
มาตรการเสริมสร้าง      
ธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนา
ภาพลักษณ์และ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
(สก.สยป.) 

100 ร้อยละ 100 กิจกรรมการป้องกันการทุจริต
ของส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการทุจริตตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด และรายงาน
ส านักงาน ก.ก.เป็นประจ า     
ทุกเดือน 

 

4.2 ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน 
(Quality of Work Life) 
  4.2.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานของหน่วยงาน 
(สก.สยป.) 

 
 
 
 

ร้อยละ 4 

 
 
 
 

ร้อยละ 4 

 
 
 
 
กิจกรรมการด าเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานของส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผล 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
ด าเนินการบริหารจัดการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย และ
จิตใจ หรือสุขภาพอันเนื่องจาก
การท างาน โดยก าหนดตัวชี้วัด
จ านวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี ้
1. ร้อยละ 90 ของข้าราชการ
และบุคลากรส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผลที่ปฏิบัติงานด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถ
ปฏิบัติงานด้วยท่าทางที่ถูกต้อง
เหมาะสม และมีอาการออฟฟิศ
ซินโดรมลดลง  
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนตัวชี้วัด 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
ได้รับ ใช้ไป 

      ผลการด าเนินการ  ร้อยละ 
92.94 ของข้าราชการและ
บุคลากรส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลที่ปฏิบัติงานด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถ 
ปฏิบัติงานด้วยท่าทางที่ถูกต้อง
เหมาะสม และมีอาการออฟฟิศ
ซินโดรมลดลง พักแล้วไม่หาย
ลดลง 
  2. ร้อยละ 90 ของพนักงาน
สถานที่ไม่มีสถิติการเกิด
อุบัติเหตุจากการท าความ
สะอาดหรือดูแลสถานที ่
ผลการด าเนินการ ร้อยละ 100 
ของพนักงานสถานที่ไม่มีสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุจากการท า
ความสะอาดหรือดูแลสถานที ่
  3. ร้อยละ 90 ของรถราชการ 
ผลการด าเนินการร้อยละ 100 
ของรถราชการไม่มีสถิติการเกิด
อุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดจาก
ความผิดของพนักงานขับรถยนต ์
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนตัวชี้วัด 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
ได้รับ ใช้ไป 

  4.2.2 ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินการสร้างเสริม
สุขภาพของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

ร้อยละ 100 80.36 
บุคลากรในหน่วยงานมีค่าดัชนี
มวลกายที่มีแนวโน้มพัฒนาเข้าสู่

เกณฑ์ปกติหลังจากด าเนิน
กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ        

แก่บุคลากร 
(เกณฑ์คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.036) 

กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจ าปี
ของบุคลากรส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผล 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี ้
1. จัดกลุ่มไลน์ BMI สยป. 
2. จัดการแข่งขันกีฬา สยป.คัพ 
3. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ ์
และได้มีการค านวณค่า BMI 
ดังนี ้
 1. กลุ่มผอม จ านวน 3 คน 
คะแนนเฉลี่ย 4.0 ค่าร้อยละ
ของคะแนนเท่ากับ 80 
 2. กลุ่มปกติ จ านวน 107 แช
คะแนนเฉลี่ย 4.91 ค่าร้อยละ
ของคะแนนเท่ากับ 98.13 
 3. กลุ่มอ้วนระดับ 1 จ านวน 
70 คน คะแนนเฉลี่ย 3.47 ค่า
ร้อยละของคะแนนเท่ากับ 
69.43 
  4. กลุ่มอ้วนระดับ 2 จ านวน 
68 คน คะแนนเฉลี่ย 3.59 ค่า
ร้อยละของคะแนนเท่ากับ 
71.76 
  5. กลุ่มอ้วนระดับ 3 จ านวน 
26 คน คะแนนเฉลี่ย 2.96 ค่า
ร้อยละของคะแนนเท่ากับ 
59.23 
สรุปผล รวม 274 คน คะแนน
เฉลี่ย 4.02 ค่าร้อยละของ
คะแนนเท่ากับ 80.36 

 

 


