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ค าน า 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักพัฒนาสังคม  ประกอบไปด้วย
เป้าประสงค์ของการพัฒนาที่ต้องการหรืออยากให้เกิดข้ึนกับพื้นท่ีและมีผลต่อความเป็นอยู่หรือคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนชาวกรุงเทพฯ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 - 2575) 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565)  แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี 2564 ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี  
พ.ศ. 2564 รวมทั้งระบุโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของ
ส านักพัฒนาสังคม คือ องค์กรที่เป็นเลิศ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม 

   การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 ของส านักพัฒนาสังคม ในครั้งนี้มีเป้าหมาย 
ในการเชื่อมร้อยโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจของทุกส่วนราชการเข้าสู่ เป้าหมาย โดยมีการจัดประชุม 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันตรวจสอบเป้าประสงค์ มาตรการและก าหนดโครงการ/กิจกรรมการด าเนินงาน  
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงและเพ่ิมเติมส่วนที่ยังเป็นจุดอ่อนหรือช่องว่างของภารกิจ
เพ่ือให้เป้าหมายของแผนบรรลุผล และที่ส าคัญแผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับนี้จะเป็นคู่มือหรือแนวทางในการ
บริหารงาน การปฏิบัติราชการ การติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการ ให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทุกส่วนราชการ  จึงขอขอบคุณ 
ทุกท่านมา ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ส่วนราชการ
ในสังกัดและภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

1. ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ 
  กรุงเทพมหานครมีสถานะเป็นเมืองหลวงของประเทศ โดยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษมีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 1,569 ตารางกิโลเมตร ประชากรตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 เท่ากับ 5,666,264 คน ความหนาแน่นของประชากร 3,614 คน/ ตารางกิโลเมตร ประชากรมี
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน ปี 2562 เท่ากับ 39,459.36 บาท และด้วยความที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ ประชากร
จ านวนมาก ท าให้ต้องแบ่งพ้ืนที่ให้บริการออกเป็นเขตย่อยๆ เพื่อการขยายการบริการให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่และ
ครอบคลุมทุกบริการที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ ปัจจุบันมีการแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 50 เขตโดย 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นพ้ืนที่เขตท่ีความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากรต่อพ้ืนที่มากท่ีสุดคือ 22,519 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร ในขณะที่เขตหนองจอกมีความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากรต่อพ้ืนที่น้อยที่สุดคือ 745 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร 

ส านักพัฒนาสังคมได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานใหม่ตามมติ ก .ก. ครั้งที่ 8/2561 
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 มีอ านาจหน้าที่ดังนี้  

1. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานด้านพัฒนาชุมชนในทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพ และ
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ  

2. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนให้มีความเข้มแข็งตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

3. ประสานและสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายที่ก าหนด โดยก าหนดเป็นแนวทาง 
แผนการด าเนินการให้กับส านักงานเขตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

4. ส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับการจัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอื่นของรัฐ มูลนิธิต่าง ๆ NGOs และองค์กรต่างประเทศ  

5. บริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย  
6. ส่งเสริมให้บุคคลมีอาชีพและรายได้ท่ีมั่นคง  
7. สร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในการด ารงชีวิต คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิของบุคคล  
8. ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นการจัด

สวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม  

9. จัดสวัสดิการในรูปของสถานสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน ศูนย์คัดกรองช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส  
ศูนย์สร้างโอกาสเด็ก เพ่ือจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์รองรับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ  

10. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมของกรุงเทพมหานครและปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตามแผนผังการแบ่งส่วนราชการภายในของ  
ส านักพัฒนาสังคม ดังนี้ 
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แผนผังการแบ่งส่วนราชการภายในของส านักพัฒนาสังคม 

 
 

กรอบอัตราก าลังส านักพัฒนาสังคม 
 

ตารางที่ 1  ข้อมูลแสดงกรอบอัตราก าลัง ผู้ครองและอัตราว่างในสังกัดส านักพัฒนาสังคม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563) 

 

      ต าแหน่ง อัตราก าลัง ผู้ครอง อัตราว่าง 

ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 206 186 20 

ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร 121 84 37 

ลูกจ้างประจ า 131 130 1 

ลูกจ้างชั่วคราว 52 48 4 

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 20 20 - 

รวม 530 468 62 
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ตารางที่  2  ข้อมูลแสดงจ านวนข้าราชการและบุคลากรจ าแนกตามส่วนราชการภายใน 
ส านักพัฒนาสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563) 

 

สังกัด ข้าราชการ 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ส านักพัฒนาสังคม  (ผู้บริหาร) 3 - - 
ส านักงานเลขานกุาร 31 8 1 
ส านักงานสวัสดิการสังคม 50 39 18 
ส านักงานการพัฒนาชุมชน 33 8 1 
ส านักงานการส่งเสริมอาชีพ 49 72 32 
    1. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) 11 - - 
    2. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) 4 -  
    3. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2 11 - - 
    4. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่) 12 - - 
    5. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)   9 - - 
    6. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุปถัมภ์) 10 - - 
    7. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) 8 - - 
    8. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บ ารุงศลิป)์ 5 - - 
    9. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) 9 - - 
   10. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ อุปถัมภ)์ 7 - - 
กองนโยบายและแผนงาน 20 4 - 

รวม 272 131 52 

 

ด้านโครงสร้างและบุคลากร ส านักพัฒนาสังคม ประกอบด้วย 5 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงาน
สวัสดิการสังคม ส านักงานการส่งเสริมอาชีพ ส านักงานการพัฒนาชุมชน ส านักงานเลขานุการ และ กองนโยบาย
และแผนงาน และมีอัตราก าลัง รวมทั้งสิ้น 530 อัตรา ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จ านวน  206 
อัตรา ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร จ านวน 121 อัตรา ลูกจ้างประจ า จ านวน 131 อัตรา  ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 
52 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ จ านวน 20 อัตรา  ซึ่งบุคลากรเหล่านี้มีหน้าที่ในการสนับสนุนและผลักดันการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 ของส านักพัฒนาสังคม ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2  (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)  รวมทั้งสิ้น 4 ด้าน ได้แก่ คือ ด้านที่ 3 
มหานครส าหรับทุกคน ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย และด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้   
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
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1.1 ข้อมูลสถิติที่ส าคัญและการวิเคราะห์สถานการณ์ในแต่ละด้าน 
ด้านที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน 

การไปสู่มหานครส าหรับทุกคนนั้น กรุงเทพมหานครได้ก าหนดไว้ 4 มิติ ซึ่งมีภารกิจ ที่เกี่ยวข้อง 
กับส านักพัฒนาสังคม จ านวน 2 มิติ ได้แก ่มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์ และ
การดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และมิติที่ 3.2 เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ 

United Nation (United Nation, 2015) ให้ค าจ ากัดความผู้สูงอายุ (older person) หมายถึง 
ประชากรทั้งชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป โดยได้แบ่งระดับการ เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไว้ 3 ระดับ ได้แก่ 
1. สังคมผู้สูงอายุ (aged society) หมายถึง สังคมที่มี ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากร 
ทั้งหมด 2. สังคมผู้สูงอายุอย่าง สมบูรณ์ (complete aged society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ป ี
ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และ 3. สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (super aged society) 
หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด จากค าจ ากัดความ
ดังกล่าวข้างต้น ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และคาดการณ์ว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
อย่างสมบูรณ์ และสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด ในปี พ.ศ. 2564 และปี พ.ศ. 2578 ตามล าดับ และจะพบว่า 
ประเทศไทยใช้เวลาในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เพียงแค่ 20 กว่าปีเท่านั้น ซึ่งถือว่าใช้เวลาน้อย
มาก การเรียนรู้และเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของสังคมผู้สูงอายุ จึงถือเป็นแนวทางในการ เตรียมความพร้อม
ส าหรับอนาคต เพราะผู้สูงอายุนั้นจะกลายเป็นประชากรส่วนใหญ่ของโลก 

หากพิจารณาจากโครงสร้างประชากร และกลุ่มประชากรที่กรุงเทพมหานครต้องดูแลจะเห็นว่า 
ประชากรตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 5,666,264 คน เป็นผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี
บริบูรณ์ข้ึนไป) 1,063,871 คน คิดเป็นร้อยละ 18.78% ปี จ านวนผู้สูงอายุในประเทศไทยมีตัวเลขเทียบเท่ากับ
ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศซึ่งถือว่ามีอัตราการเติบโตเป็นอันดับสามในทวีปเอเชียรองมาจากประเทศ
เกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น  

ส านักพัฒนาสังคมได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุไว้หลากหลายมิติ 
ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 ถึง 2564) ตลอดจนการสนับสนุนการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ โดยข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563 ระบุว่ามีผู้สูงอายุ จ านวน 1,020,917 คน 
มีผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนได้รับจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 835,373  คน เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผู้สูงอายุ
ฯ จ านวน 779,709 คน พบว่า ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนได้รับจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ิมขึ้น 55,664 คน (เพ่ิมขึ้น
ถึง ร้อยละ 6.66) ขณะเดียวกันในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครยังมีกลุ่มเปราะบางอีกหลายกลุ่มที่ต้องการการช่วยเหลือ 
คือ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่มักจะประสบปัญหาในรูปการถูกกีดกัน ถูกเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ขาดการยอมรับจาก
สังคม (ไม่มีตัวตน อยู่ในภาวะยากล าบาก) ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการของรัฐ มีกลุ่มคนพิการ 
ที่ต้องดูแลด้วยการสนับสนุนเบี้ยความพิการ โดยข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563 มีคนพิการที่มาลงทะเบียนและได้รับ
เบี้ยความพิการ จ านวน  89,329 คน  เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีคนพิการฯ จ านวน 82,599  คน พบว่า มีคน
พิการเพ่ิมขึ้น 6,730 คน (เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 7.534)  การด าเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูกลุ่มคน
เร่ร่อนไร้ที่ พ่ึง ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2563 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต ด าเนินการจ านวน 107 ครั้ง รวม
ทั้งหมด 1,091 ราย แยกเป็น ชาย 876  ราย หญิง 215 ราย  

ส านักพัฒนาสังคมมีภารกิจเพ่ิมขึ้นโดยได้รับการการถ่ายโอนภารกิจหอพักจากกระทรวงการ -
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปัจจุบันมีหอพักในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 637 แห่ง (ข้อมูล 
ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563) แบ่งเป็น 1) หอพักที่จดทะเบียน จ านวน 462 แห่ง (หญิง 336 แห่ง ชาย 125 หอพักรวม  
1 แห่ง )  เอกชน 455 แห่ง  สถานศึกษา 7 แห่ง) และ 2) หอพักท่ีไม่จดทะเบียน จ านวน 175 แห่ง (หอพักหญิง  
75 แห่ง และชาย 96 แห่ง หอพักรวม 4 แห่ง) 
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ในด้านของแรงงานซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีคุณค่าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร 
ทั้งระดับส่วนย่อยและระดับมหภาคของระบบเศรษฐกิจ จากผลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร
กรุงเทพมหานคร เดือนกันยายน 2562 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า จ านวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 
จ านวน 7,614,851 คน เป็นผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะท างาน  5,310,638 คน ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้มีงานท า 5,268,587 คน  ผู้ว่างงาน 42,052 คน และ ผู้ที่รอฤดูกาล 5,699 คน ส่วนผู้ที่อยู่นอกก าลังแรงงานหรือผู้ที่ 
ไม่พร้อมท างาน 2.298,515 คน ประกอบด้วยผู้ท างานบ้าน 677,962 คน ผู้เรียนหนังสือ 583,170 คน และ 
ผลการส ารวจสถานการณ์แรงงานนอกระบบ ปี 2562 พบว่า มีแรงงานนอกระบบซึ่งเป็นผู้ที่ท างานแต่ไม่ได้รับ
ความคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการท างาน ซึ่งแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร จ านวน 
1,507,539 คน เป็นอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่ส านักพัฒนาสังคมส่งเสริมการสร้างโอกาสทางอาชีพและรายได้  
ที่มั่นคง ให้ได้รับทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินทุน และพัฒนาการจัดการศึกษาอาชี พเพ่ือให้เกิด
กระบวนการสร้างอาชีพแบบครบวงจรอย่างแท้จริง โดยส านักพัฒนาสังคมได้มีความพยายามที่จะส่งเสริมให้
ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง และแรงงานนอกระบบได้มีโอกาสทาง
เศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ เพ่ือให้สามารถ
น าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ เสริมรายได้ เพ่ิมความมั่นคงให้ชีวิต และการสร้างโอกาสในการเข้าถึง
ทรัพยากรต่างๆ เช่น สถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ  

ด้านที่ 5  มหานครประชาธิปไตย 

การไปสู่มหานครประชาธิปไตยนั้น กรุงเทพมหานครได้ก าหนดไว้ 5 มิติ ซึ่งมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
กับส านักพัฒนาสังคม จ านวน 1 มิติ ได้แก่ มิติท่ี 5.2 เมืองธรรมาภิบาล 

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลส าคัญต่อการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่ บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
การเปลี่ยนแปลงที่มาจากการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  
การกระจายอ านาจในการบริหารกิจการสาธารณะของรัฐจากหน่วยงานส่วนกลางสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมไปถึงกระแสการพัฒนาที่เน้นบทบาทของภาคประชาชน ภาคเอกชน ให้เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
แก้ไขปัญหาของเมืองมากขึ้น และสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการตรวจสอบการด าเนินงาน ทั้งในส่วนของ
ภาคราชการด้วยกันเองและภาคประชาสังคม การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้จ าเป็นที่กรุงเทพมหานครต้องปรับตัว
อย่างขนานใหญ่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และใช้กระแสโลกมาช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาบนฐานของการ
ยอมรับและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

ที่ผ่านมาส านักพัฒนาสังคมเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้เกิดการเพิ่มบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ  
ในการขับเคลื่ อนการพัฒนาเมือง อาทิ   โครงการแผนชุมชนพ่ึ งตนเอง ตั้ งแต่ปี  พ.ศ. 2548 – 2557     
มีชุมชนที่เข้าอบรมและเกิดเป็นแผนพัฒนาชุมชนของตนเองทั้งสิ้น 634 ชุมชน และภายหลังจากปี พ.ศ. 2557 
เป็นต้นมา ส านักพัฒนาสังคมได้ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชนผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานชุมชนเพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมบทบาทหน้าที่ของพลเมือง  ปัจจุบันมีชุมชนที่จดทะเบียนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร (50 เขต) จ านวน 2,014 ชุมชน (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563) 

ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 

การไปสู่มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้นั้น กรุงเทพมหานครได้ก าหนดไว้ 3 มิติ ซึ่งมี
ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับส านักพัฒนาสังคม จ านวน 1 มิติ ได้แก่ มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากสู่การผลิตขนาดใหญ่ที่ม่ันคง ยั่งยืน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย “ไทยแลนด์ 4.0” ด้วยการสนับสนุนผู้ประกอบการในด้านองค์ความรู้ 
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การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Brand ผลผลิตทางการเกษตร 
และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง  

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีสินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ที่ได้รับการคัดสรร 
ในปี 2563 มีจ านวนทั้งหมด 652 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพมาตรฐานฯ มีจ านวน 195 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับ Primium จ านวน 44 ราย 
2) ผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับ Platinum จ านวน 151 ราย   

การส่งเสริมและสร้างโอกาสทางอาชีพโดยมีโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง  
เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น 6 ประเภทมากกว่า 90 วิชาชีพ เปิดการเรียนการสอน 3 ภาคการศึกษาให้กับประชาชน
ทั่วไปโดยในปีงบประมาณ 2563   มีผู้สมัครเรียน จ านวน 16,850 คน  มีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 12,400คน 
3. มีผู้ที่น าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม จ านวน 10,442 คน คิดเป็นร้อยละ 81.21  

 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานครสู่การเกษตรสมัยใหม่ 
ที่เน้นเทคโนโลยีและการบริหารจัดการเพื่อให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานปลอดภัยเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรได้รับมาตรฐาน GAP และมาตรฐานอื่น รวม 101 ชนิด  คิดเป็นร้อยละ 
71.63 โดยก าหนดโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุน โครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร โครงการจัด
งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และพัฒนาการเกษตรกรุงเทพมหานคร  

 อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครทั้ง OTOP และ Bangkok Brand  ยังไม่
เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้างเท่าที่ควร ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งต้องมีการพัฒนาให้
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน/ผลผลิตทางการเกษตร  มีองค์ความรู้ในการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าสินค้าให้มีความแตกต่าง โดดเด่น ตอบสนองต่อตลาด ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่ประมาณ 1,500 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น  980,437.50 ไร่ 
จ าแนกเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 143,367  ไร่   (14.62% ของพ้ืนที่ทั้งหมด) มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 50 
ศูนย์ซึ่งส านักพัฒนาสังคมได้ส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานคร สู่การเกษตร
สมัยใหม่ที่เน้นเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ เพ่ือให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานปลอดภัย เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมข้ึน โดยก าหนดโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุน โครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร โครงการ
จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในกรุงเทพมหานคร โครงการจัดตั้ งศูนย์ เรียนรู้และพัฒนาการเกษตร
กรุงเทพมหานคร เป็นต้น   
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพองค์กร (SWOT Analysis) 
 ส านักพัฒนาสังคมตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ จึงได้พิจารณาปัจจัยและ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานมาประกอบการวิเคราะห์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน  โดยแบ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ 
          การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 
 สภาพแวดล้อมภายในที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักพัฒนาสังคม ซึ่งมีผลต่อการก าหนด
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร โดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามแนวคิด McKinsey’s 7s  
ตามหลัก SWOT Analysis ดังนี้   

จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness) 
1. การก าหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาองค์กร 
(Strategy) 

1. การก าหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา
องค์กร (Strategy) 
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จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness) 
   1.1 มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
ที่ชัดเจนและครอบคลุมพันธกิจหน่วยงาน (S1.1) 
   1.2 องค์กรมีการก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และ   
กลยุทธ์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ชัดเจนครอบคลุม 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย (S1.2) 
   1.3 มีผู้รับผิดชอบหลักของแผนเฉพาะด้าน 
ตามภารกิจ (S1.3)   
   1.4 เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง เป้าหมาย
และจัดท าแผนขององค์กร (S1.4)    
   1.5 องค์กรมีโครงสร้างด้าน IT ที่เอ้ือต่อการปรับตัว 
ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง (S1.5) 

   1.1 บุคลากรในองค์กรขาดการรับรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนระดับต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร
รวมทั้งนโยบายและแผนเฉพาะทางด้านต่างๆ ใน
ระดับชาติที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน  
(W1.1) 
   1.2 บุคลากรขาดความเข้าใจกลยุทธ์/ตัวชี้วัดของ
หน่วยงานในภาพรวม รับทราบเฉพาะในส่วนที่
รับผิดชอบ (W1.2) 
   1.3 ขาดการท างานเชิงรุก เนน้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
รวมทั้งการด าเนินงานมีลักษณะเป็นงานประจ ามากกว่า
งานเชิงยุทธศาสตร์ (W1.3) 
   1.4 ยังไม่มีการใช้การวิจัยและพัฒนาในการ
ปฏิบัติงานเท่าที่ควร (W1.4) 
   1.5 ตัวชีว้ัดความส าเร็จบางส่วนไม่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน (W1.5) 
 
 

2. โครงสร้าง (Structure) 
   2.1 มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสมกับ
ภารกิจท่ีเพิ่มขึ้น ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับท่ี 107 ประกาศ 
ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2561 (S2.1) 
   2.2 องค์กรมีโครงสรา้งด้าน IT ท่ีเอื้อต่อการปรับตัวให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลง (S2.2) 
   2.3 มโีรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครและศูนย์ฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร กระจายไปตามพื้นที่ต่าง  ๆใน
กรุงเทพมหานคร และมีหลักสูตรท่ีหลากหลาย เป็นศูนย์กลาง 
การเรียนรู้ มีบริการฝึกอาชีพตลอดจนมีการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน (S2.3) 
   2.4 มีการจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และ
แก้ไขปัญหาหนี้สินครบทุก 50 เขต (S2.4) 
   2.5 มีศูนย์วิจัยและส่งเสริมด้านการเกษตร โรงเรียนเกษตร
ทฤษฎีใหม่ (S2.5) 
   2.6 มีศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 
เพื่อจัดสวัสดิการสังคมรวมท้ังพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้สูงอายุใน
ด้านท่ีอยู่อาศัย บ าบัด ฟื้นฟู ดูแล และส่งเสริมสุขภาพ (S2.6) 

2. โครงสร้าง (Structure) 
   2.1 ขาดการบูรณาการงานตามภารกิจระหว่าง
ส่วนราชการ (W2.1) 
   2.2 โครงสร้างขององค์กรเป็นแบบสายการบังคับ
บัญชาและมีการก าหนดต าแหน่งทางการบริหารมาก
เกินความจ าเป็นท าให้ ต้องรอการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร หลายล าดับชั้นส่งผลให้งานเกิดความล่าช้า   
(W2.2) 
 
 

3. ระบบในการด าเนินงาน (System) 
   3.1 เริ่มมีการน าระบบ IT เข้ามาใช้อ านวยความสะดวก
ในการท างานตามภารกิจของหน่วยงาน (S3.1) 
   3.2 มีการวางแผนการติดตามการท างานรายเดือน          
รายไตรมาส และรายปี โดยน าระบบสารสนเทศ 
เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน (S3.2) 
   3.3 มีความชัดเจนในการมอบหมายงานและกระจาย

3. ระบบในการด าเนินงาน (System) 
   3.1 ระบบ IT ยังไม่สามารถสนับสนุนการท างาน 
ในภาพรวมของหน่วยงาน (W3.1) 
   3.2 ขาดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง การจัดเก็บ
ข้อมูลเฉพาะด้าน และการเชื่อมโยงข้อมูลอย่าง
เป็นเครือข่าย ระหว่างส านักและส านักงานเขต เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานตามภารกิจ (W3.2)    
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จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness) 
งาน (S3.3) 
   3.4 มีการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
ในภาพรวม (S3.4) 
   3.5 มีคู่มือการปฏิบัติงาน (S3.5)  

   3.3 การแบ่งงานและการกระจายงานระหว่าง 
ส่วนราชการยังขาดความสอดคล้องกับภารกิจและ
อ านาจหน้าที่ (W3.3) 
  3.4 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานยังไม่มีประสิทธิภาพ 
ไม่เพียงพอและทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย (W3.4) 
 
 
 
 

4. บุคลากร (Staff) 
   4.1 บุคลากรมีองค์ความรู้ที่หลากหลายมีความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน มีทักษะ ความช านาญ และประสบการณ์ ที่
ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน (S4.1) 
   4.2 มีการพัฒนากลุ่ม และสร้างเครือข่ายต่างๆ  
ในกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง (S4.2) 
   4.3 บุคลากรมีความเข้าใจในบทบาทของตนเองและ
หน่วยงาน (S4.3) 
   4.4 บุคลากรมีการท างานเป็นทีม (S4.4) 
   4.5 บุคลากรไดร้ับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง (S4.5) 
   4.6 บุคลากรได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนา - 
ในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ (S4.6) 

4. บุคลากร (Staff) 
   4.1 บุคลากรขาดมุมมองและความคิดสร้างสรรค์
ในการพัฒนางานขึ้นใหม่ (W4.1) 
   4.2 บุคลากรบางส่วนยังขาดความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายส่งผลให้งาน/ผลงานไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร (W4.2) 
   4.3 บุคลากรมี Mindset หรือมุมมองที่แตกต่างกัน 
ขาดการยอมรับซึ่งกันและกัน ยังขาดการยอมรับความ
คิดเห็นของคนอ่ืน (W4.3) 
   4.4 บุคลากรขาดทักษะภาษาอังกฤษ และขาดความรู้
ด้านไอทีไมค่่อยยอมรับการเปลีย่นแปลงใหม่ ๆ ที่
เกิดขึ้น (W4.4)      
   4.5 เจ้าหน้าที่ในสายงานวชิาชีพของหน่วยงาน(W4.5) 
ขาดความก้าวหน้าในเส้นทางสายอาชีพ (Career Path) 
(W4.6) 
 

5. ความเชี่ยวชาญหรือความช านาญเฉพาะด้านของ
องค์กร (Skill) 
   5.1 เป็นองค์กรที่มีความรู้ ความช านาญและ 
ประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต (S5.1) 
   5.2 เป็นองค์กรที่สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าเรื่อง การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่หน่วยงาน (S5.2) 
   5.3 เป็นองค์กรที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า (S5.3) 
   5.4 ให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้
ทักษะทีเ่หมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่  (S5.4) 
 

5. ความเชี่ยวชาญหรือความช านาญเฉพาะด้าน
ขององค์กร (Skill) 
   5.1 ขาดความเชี่ยวชาญในการท าหน้าที่เป็นพี่
เลี้ยงให้กับหน่วยงาน  (W5.1) 
   5.2 บุคลากรมุ่งเน้นการท างานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ท าให้ขาดการริเริ่มสร้างสรรค์งานใหม่ๆ  
(Creative Thinking) (W5.2) 
 

6. การหมุนเวียนงาน การสื่อสาร และการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร (Style) 
   6.1 มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงาน
ภายนอก (S6.1) 
   6.2 ให้ความส าคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อม 

6. การหมุนเวียนงาน การสื่อสาร และการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร (Style)  
   6.1 ขาดการหมุนเวียนงานให้เรียนรู้งานใหม่  
(Rotation) (W6.1) 
   6.2 ทิศทาง/แนวทางในการท างานของผู้บริหาร
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จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness) 
ในการท างานที่ดี (S6.2) 
   6.3 ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงาน และรับฟัง
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ (S6.3) 

เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับจากผู้บริหารระดับสูง 
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
เจ้าหน้าที (W6.2) 
 
   6.3 แนวทางการปฏิบัติงาน ขาดการถ่ายทอด
ความรู้ การรับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 
ส่วนราชการ ขาดการบูรณาการในการท างานร่วมกัน 
(บุคลากรจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รู้
เฉพาะงานในหน้าที่ของตนเอง) เมื่อมีผู้มาขอรับบริการ
ต่างๆ  ของส านักพัฒนาสังคม ก็ไม่สามารถตอบข้อซักถามได้
ในทันที (W6.3) 
   6.4 ขาดการจัดเก็บองค์ความรู้ ทักษะหรือเทคนิค
การท างานด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และเป็นระบบ 
เมื่อบุคลากรมีการเกษียณหรือลาออก องค์ความรู้
ดังกล่าวก็จะหายไป (W6.4) 

7. วัฒนธรรมในการท างานขององค์กร(Shared Value) 
   7.1  การท างานเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร (S7.1) 
   7.2 บุคลากรมีความเคารพรุ่นพี่รุ่นน้อง  มีความผูกพัน
และมีความรักหน่วยงาน  (S7.2) 
   7.3 กล้าแสดงความคิดเห็นในการท างานระหว่าง
หน่วยงานอย่างชัดเจน (S7.3) 
   7.4 มีความพร้อมในการท างานที่ได้รับมอบหมาย (S7.4)  
   7.5 ยึดหลักการด าเนินงานโดยมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม
ขององค์กรและประชาชนเป็นหลัก (S7.5) 
   7.6 มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามความเห็นของส่วนร่วม 
(S7.6) 
   7.7 บุคลากรมีจิตอาสา จิตสาธารณะในการ –ให้บริการ
และมีความมุ่งมั่นในการประกอบวิชาชีพเพ่ือสังคม (S7.7) 
 

7. วัฒนธรรมในการท างานขององค์กร  
(Shared Value) 
   7.1 ยังมีข้อจ ากัดในการสื่อสารท าความเข้าใจกัน
ภายในองค์กรและการสื่อสารออกไปภายนอก 
(W7.1)  
   7.2 การด าเนินการตามแผนงาน/โครงการในบาง
เรื่องไม่บรรลุผลตามเป้าหมายเนื่องจากขาดความ
ร่วมมือจากคนในองค์กรการท างานเป็นไปในลักษณะ
ต่างคน ต่างท า (W7.2) 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 

สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักพัฒนาสังคม ซึ่งมีผลต่อการก าหนด
ยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกตามหลัก PESTEL Analysis และ  
ตามหลัก SWOT Analysis ดังนี้ 

โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค (Threat) 
1. การเมือง (Political) 
   1.1 นโยบายรัฐบาลมีผลต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของส านักพัฒนาสังคม และรัฐบาลมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ 11 
ด้าน รวมทั้งมีแนวทางในการพัฒนา กทม.ที่ชัดเจนและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  (O1.1) 
   1.2 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจได้ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของ
หน่วยงานด้านยุทธศาสตร์ โดยบูรณาการระหว่าง 3 
หน่วยงาน คือ หน่วยงานด้านงบประมาณ ด้านแผน และ
ด้านบุคลากร โดยปรับปรุงกระบวนการให้มีการ
เชื่อมต่อและบูรณาการระหว่างแผนงาน แผนเงินและ
แผนคน (O1.2) 
   1.3 การพัฒนาระบบ Big Data เป็นเครื่องมือส าคัญ
ในกระบวนการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์ 
รวมทั้งภารกิจของหน่วยงาน (O1.3) 
   1.4 กรงุเทพมหานครมีนโยบายที่ใช้การบริหารงาน
เชิงยุทธศาสตร์โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นหลักในการปฏิบัติ
ราชการ (O1.4) 
   1.5 ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งระดับชาติ
และนานาชาติท าให้ได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ 
รวมทั้งความรู้ที่จะน ามาพัฒนาองค์กร (O1.5) 
   1.6 ผู้บริหารฝ่ายการเมืองก าหนดทิศทางการ –
ท างานที่ชัดเจน (O1.6) 
   1.7 การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือผู้บริหาร กทม.  
แต่ละครั้งช่วยกระตุ้นการท างานของเจ้าหน้าที่เนื่องจาก
มีนโยบายใหม่ ๆ เข้ามา (O1.7) 
 
 
   1.8 สภากรุงเทพมหานครพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ของหน่วยงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิเ์ป็นหลักตามแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี (O1.8) 
   1.9 ผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญ และ
ไว้วางใจได้มีโอกาสคิดและท างานใหม่ๆ (O1.9) 

1. การเมือง (Political) 
   1.1 การขาดความชัดเจนต่อรูปแบบทางการเมือง
ของกรุงเทพมหานครหลังจากการเลือกตั้งครั้งต่อไปท า
ให้มีผลต่อการท าข้อเสนอเชิงนโยบาย (T1.1) 
   1.2 รัฐบาลกลางเข้ามาควบคุมและตรวจสอบ 
การท างานของกรุงเทพมหานครมากขึ้นท าให้ 
ขาดอิสระในเชิงนโยบาย (T1.2) 
   1.3 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท าให้การ
ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ขาดความต่อเนื่อง  
การเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงบ่อย ท าให้นโยบาย 
ขาดความต่อเนื่อง (T1.3) 
   1.4 มีนโยบายเร่งด่วนทั้งจากรัฐบาลและฝ่ายการเมือง
เข้ามาท าให้มีภาระงานเพ่ิมข้ึน (T1.4) 
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โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค (Threat) 
2. เศรษฐกิจ (Economic) 
   2.1 เศรษฐกิจถดถอยประชาชนมีรายได้ลดลง  
เกิดการว่างงานมากข้ึน ท าให้ส านักพัฒนาสังคม 
มีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (O2.1) 
   2.2 การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท าให้ 
ส านักพัฒนาสังคมได้สนับสนุนและปฏิบัติงานระดับชาติ 
เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น (O2.2) 
   2.3 ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครฐัและภาคเอกชนในด้านการส่งเสริมอาชีพเชิง
ธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (O2.3) 
 

2. เศรษฐกิจ (Economic) 
   2.1 เศรษฐกิจถดถอยท าให้รายได้ของประชากร
ลดลง ค่าครองชีพของคนกรุงเทพมหานครสูงขึ้นท าให้
เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนและมีปัญหา  
การเหลื่อมล้ าในสังคมเพ่ิมขึ้น (T2.1) 
   2.2 เศรษฐกิจถดถอยท าให้รายได้ของประชากร
ลดลง ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างคนมีฐานะกับคน
ยากจน เกิดความเหลื่อมล้ าในสังคมมากข้ึน (T2.2) 
   2.3 เศรษฐกิจที่ชะลอตัวท าให้งบประมาณสนับสนุน
ด าเนินงานไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับแผนงาน จึง
ไม่สามารถผลักดันการด าเนินงานตามแผนได้ โดยเฉพาะ
โครงการส าคัญไม่ได้รับงบประมาณ 
ตามแผนที่ก าหนด (T2.3) 
   2.4 งบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ  
ในการจัดหาซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ทันสมัย มาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย 
รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้รองรับการ
ท างานในยุคดิจิทัล (T2.4) 
   2.5 ประชาชนยังขาดความเข้าใจการด าเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (T2.5) 

3. สังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture) 
   3.1 ความคาดหวังและความต้องการของประชาชนใน
สังคมต่อการท างานของหน่วยงานภาครัฐ มีมากขึ้น 
รวมทั้งความต้องการในการรับรู้ข่าวสาร หน่วยงานภาครัฐ
จึงต้องท างานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (O3.1) 
 
 
   3.2 ความต่ืนตัวในเรื่องการมีส่วนร่วมท าให้สามารถ
สร้างภาคีเครือข่ายในด้านการวางแผนท้ังหน่วยงานของ 
กทม. หน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
(O3.2) 
   3.3 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท าให้หน่วยงานภาครัฐ
ตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับการด าเนินงานในด้านต่างๆ รวมทั้งปรับเปลี่ยน
วิสัยทัศน์องค์กรให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม  
(O3.3) 
   3.4 สภาพสังคมท่ีเหล่ือมล้ า ไม่เสมอภาค ส่งผลให้ ทุก
ภาคส่วนให้ความส าคัญในการร่วมมือแก้ไขปัญหา (O3.4) 
   3.5 กระแสความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิมนุษยชน การ

3. สังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture) 
   3.1 การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเมืองและการ
เคลื่อนย้ายถิ่นฐานประชากรเข้าสู่เมืองท าให้ กทม.เผชิญ
ปัญหาและมีภารกิจเพิ่มขึ้น (T3.1) 
   3.2 สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท าให้ต้อง
ปรับวัฒนธรรมการท างาน (T3.2) 
   3.3 การท างานร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นของ
กรุงเทพมหานครยังขาดการบูรณาการอย่างจริงจัง 
(T3.3)  
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โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค (Threat) 
เปิดเผยข้อมูลขององค์กร และการตรวจสอบความโปร่งใส 
ล้วนเป็นกระแสที่องค์กรต้องปรับตัว (O3.5) 
   3.6 ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้าน
สวัสดิการและการพัฒนาของส านักพัฒนาสังคมได้อย่าง
ท่ัวถึง โปร่งใสและเป็นธรรม (O3.6) 
   3.7 ชุมชนและภาคประชาชนมีความเข้มแข็งและเข้ามา
มีส่วนร่วมในการด าเนินการต่าง  ๆมากขึ้น (O3.7) 
4. เทคโนโลยี (Technology) 
   4.1 การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ต 
ที่ทันสมัยและราคาถูก ท าให้เป็นโอกาสในการประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นกับภารกิจของหน่วยงาน(O4.1) 
   4.2 เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถสืบค้นและวิเคราะห์
ข้อมูลต่าง ๆ สะดวกมากขึ้น (O4.2) 
   4.3 มีเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
สามารถน ามาใช้ ในการพัฒนางานเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันขององค์กร (O4.3) 
   4.4 ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยี
มีความต้องการใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
มากขึ้น ท าให้ภาครัฐต้องปรับตัวและใช้เทคโนโลยีในการ
กระจายข้อมูลข่าวสารมากขึ้น (O4.4) 

4. เทคโนโลยี (Technology) 
   4.1 ขาดการสนับสนุนน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติราชการ เทคโนโลยี
น ามาใช้ยังขาดความทันสมัย รวมทั้งไม่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีทดแทนระบบที่เสื่อมสภาพ 
(Obsolete) ตามอายุการใช้งาน (T4.1) 
   4.2 การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุม
และจ ากัดสิทธิการเข้าถึง (T4.2) 
   4.3 เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด 
(Disruptive Technology) ท าให้หน่วยงานต้องมีการ
ปรับตัวให้เท่าทัน หากไม่สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพจะท าให้ 
กทม.เป็นองค์กรล้าหลัง (T4.3) 
   4.4 ความเสี่ยงในการใช้งานเทคโนโลยีมีมากขึ้น 
เสี่ยงต่อการถูกโจมตีระบบ ต้องเตรียมพร้อมเรื่องระบบ -
รักษาความปลอดภัยทั้งระบบ ข้อมูล การช าระเงิน มากขึ้น 
(T4.4) 

5. สิ่งแวดล้อม (Environment) 
   5.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ และภยั
พิบัติต่างๆ ท าให้ต้องปรับตัวเพ่ือรับมือกับ
สภาพแวดล้อมมากข้ึน (O5.1) 
   5.2 มีการให้ความส าคัญกับการรณรงค์สิ่งแวดล้อม 
การวางแผนการจัดการกับทรัพยากรเพ่ือลดการใช้
ทรัพยากรขององค์กร (O5.2) 

5. สิ่งแวดล้อม (Environment) 
   5.1 ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร ส่งผล
กระทบต่อการท างาน (T5.1) 
   5.2 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อการท างานขององค์กร
ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องทันสมัย
และทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง    
(T5.2) 

6. กฎหมาย (Legal) 
   6.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในระดับชาติให้ความส าคัญกับ
การน าแผนและยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นเครื่องมือ 
ในการบริหารราชการและปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศท าให้เกิดสภาพบังคับใน
การผลักดันให้หน่วยงานจัดท าและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ส่งผลให้การด าเนินงานมีความชัดเจนและ

6. กฎหมาย (Legal) 
   6.1 กฎหมาย/ข้อบัญญัติ/ระเบียบของ
กรุงเทพมหานครหลายฉบับเป็นอุปสรรค/ข้อจ ากัดต่อ
การผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ รวมทั้งยังไม่ได้รับ
การปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับภารกิจและการ 
ด าเนินงานในปัจจุบัน การปรับปรุงกฎหมายเป็น
กระบวนการต้องใช้เวลาท าให้ไม่ทันต่อสถานการณ์(T6.1) 
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โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค (Threat) 
ถูกให้ความส าคัญในการน าไปปฏิบัติ (O6.1) 
   6.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานได้รับการแก้ไข
เพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่นพ.ร.บ.
จัดซื้อจัดจ้าง กฎหมายด้านการจัดสวัสดิการและการให้
การสงเคราะห์ เป็นต้น (O6.2) 

   6.2 กฎหมาย/ข้อบัญญัติ/ระเบียบของ
กรุงเทพมหานครยังไม่ปรับเปลี่ยนเพื่อให้การ
กระบวนการจัดสรรงบประมาณและกระบวนการ
บริหารยุทธศาสตร์เชื่อมโยงกันและสามารถ 
บูรณาการกันได้  (T6.2) 
   6.3 อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะผลักดันให้เกิด
การแก้ไขปัญหาของกรุงเทพมหานครมีอย่างจ ากัด 
การกระจายอ านาจล่าช้า และการกระจายอ านาจ
เฉพาะ บางเรื่องเท่านั้น ซึ่งส่งผลต่อการวางแผนพัฒนา
ให้ไม่สามารถผลักดันการแก้ปัญหาของ
กรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (T6.3) 

 

จากข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักพัฒนาสังคมดังกล่าวข้างต้น เมื่อพิจารณาน้ าหนักคะแนน
ของแต่ละประเด็นที่ประมวลจากแบบสอบถามแล้ว สามารถสรุปสภาพแวดล้อมภายในอันได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน และ 
สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ โอกาส อุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขจุดอ่อนและอุปสรรค ได้ดังนี้  

จุดแข็ง (Strength)  
 ส านักพัฒนาสังคมมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง บทบาทและอ านาจหน้าที่ใหม่ให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับ
ภารกิจที ่เพิ่มขึ้น เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมของ
กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดของประเด็นที่เป็นจุดแข็งแต่ละด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการก าหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร 
     การก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของหน่วยงานมีความชัดเจน ครอบคลุมทุกภารกิจและ
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง 
เป้าหมายและจัดท าแผนของหน่วยงาน  
 2. ด้านความเชี่ยวชาญหรือความช านาญเฉพาะด้าน   
     ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมพบว่า ส านักพัฒนาสังคมมีบุคลากรที่มีองค์ความรู้ที่หลากหลายมีความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน มีทักษะ ความช านาญ และประสบการณ์ ที่ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน เช่น   สายงาน
พัฒนาชุมชน สายงานสังคมสงเคราะห์ สายงานด้านวิชาการทางการเกษตร เป็นต้น  มีการพัฒนากลุ่มและสร้าง
เครือข่ายต่างๆ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาความรู้และทักษะให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ใน
ขณะเดียวกันบุคลากรมีความเคารพรุ่นพ่ีรุ่นน้อง  มีความผูกพันรักหน่วยงาน มีจิตอาสา จิตสาธารณะในการ
ให้บริการและมีความมุ่งม่ันในการประกอบวิชาชีพเพ่ือสังคม 
 3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  
    ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมพบว่า ส านักพัฒนาสังคมมีศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศที่เอ้ือต่อการ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง และมีจุดแข็งในด้านความเชี่ยวชาญหรือความช านาญ ขององค์กรเฉพาะด้าน
ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างงาน 
    จุดแข็งทั้ง 3 เรื่องดังกล่าวข้างต้นควรน ามาใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยในภาพรวม ส านักพัฒนาสังคมต้อง
ใช้จุดแข็งในเรื่องการก าหนดทิศทาง เป้าหมายและกลยุทธ์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ชัดเจนครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ในการผลักดันการด าเนินงานตามเป้าหมายขององค์กร โดยจ าเป็นต้อง 
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จุดอ่อน (Weakness) 
พบว่า บุคลากรขาดการถ่ายทอดความรู้  ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี กลยุทธ์/ตัวชี้วัดของหน่วยงานในภาพรวม รับทราบเฉพาะในส่วนที่รับผิดชอบ ในขณะที่
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนอ่ืนๆ ในระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจของหน่วยงาน เช่น 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน เป็นต้น  บุคลากรขาดการท างานเชิงรุกเน้นแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้งการด าเนินงานมีลักษณะเป็นงานประจ ามากกว่างานเชิงยุทธศาสตร์  การท างาน
ระหว่างส่วนราชการยังขาดการบูรณาการงานระหว่างกัน ในส่วนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของส านักพัฒนา
สังคม ยังไม่สามารถสนับสนุนการท างานในภาพรวม ขาดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง การจัดเก็บข้อมูลเฉพาะ
ด้าน และการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นเครือข่าย ระหว่างส านักและส านักงานเขต เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  รวมทั้งเรื่องการสื่อสารท าความเข้าใจ
กันภายในองค์กรและการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของหน่วยงานยังไม่เพียงพอและทั่วถึง ในขณะที่
บุคลากรในสายงานวิชาชีพของหน่วยงานยังขาดความก้าวหน้า ในเส้นทางสายอาชีพ (Career Path) 

โอกาส (Opportunities) 
 นโยบายรัฐบาลมีผลต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักพัฒนาสังคม เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ที่ท าให้มีกรอบแนวทางในการพัฒนากรุงเทพมหานครที่ชัดเจนมากขึ้น 
กรุงเทพมหานครมีแนวทางในการพัฒนาระบบ Big Data เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในกระบวนการบริหารจัดการ
นโยบายและยุทธศาสตร์ มีนโยบายที่ใช้การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นหลักในการปฏิบัติ
ราชการและสภากรุ ง เทพมหานครพิจารณาจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานโดยมุ่ งผลสัมฤทธิ์  
เป็นหลักตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท าให้ส านักพัฒนาสังคม
ได้สนับสนุนและปฏิบัติงานระดับชาติ เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น  
 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท าให้หน่วยงานภาครัฐต้องตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับการด าเนินงานในด้านต่างๆ รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์องค์กรให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม รวมทั้ง
การแก้ปัญหาสังคมที่เหลื่อมล้ า ไม่เสมอภาค ส่งผลให้ทุกภาคส่วนให้ความส าคัญในการร่วมมือแก้ไขปัญหา  
ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตที่
ทันสมัยและราคาถูก ท าให้เป็นโอกาสในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นกับภารกิจของหน่วยงานได้ ซึ่ง
กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาช่วยใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในการใช้บริการผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น  

อุปสรรค (Threat) 
 ผู้บริหารกรุงเทพมหานครก าหนดนโยบายหลายๆ ด้าน ให้ส านักพัฒนาสังคมมีการด าเนินงานและรายงานผล
ตามนโยบายและแผนงานระดับต่างๆ จากหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ มีปริมาณมาก ซึ่งส่งผลต่อภาระงานที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
ท าให้งบประมาณสนับสนุนด าเนินงานไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับแผนงาน เช่น การจัดหาซอฟท์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์ที่ทันสมัย มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาภารกิจงานที่ ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพ่ือให้รองรับการท างานในยุคดิจิทัล รวมทั้งปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครและปัญหาสิ่งแวดล้อม
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร 
ผลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของหน่วยงาน (SWOT) และการน าไปสู่การปฏิบัติ 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ดังกล่าวข้างต้น ส านักพัฒนาสังคม 
ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความส าคัญล าดับแรก ๆ ที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน โดยด าเนินการตามเทคนิค 
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(TOWS Matrix) เพ่ือก าหนดเป็นกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการเพ่ือพัฒนาองค์กรในภาพรวม 
ของส านักพัฒนาสังคม ได้แก่ SO – strategies (กลยุทธ์เชิงรุก) , WO – strategies (กลยุทธ์เชิงแก้ไข) , 
ST – strategies (กลยุทธ์เชิงป้องกัน) และ WT - strategies (กลยุทธ์เชิงรับ) ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาของ
หน่วยงาน ผ่านแนวทางท่ีพัฒนาทั้งหมด 8 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท างานในภาพรวมของหน่วยงาน  
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงรุก (SO – strategies) 

    ส านักพัฒนาสังคมมีศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศตามการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ เป็นหน่วยงานหลักที่
ด าเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี (ICT) ของหน่วยงาน มีบุคลากรภายใน จ านวน 6 คน และ 
มีต าแหน่ง “นักวิชาการคอมพิวเตอร์” จ านวน 3 คน เป็นโครงสร้างที่เอ้ือต่อการปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี ในขณะที่ภารกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของส านัก
พัฒนาสังคม มีข้อมูลที่ต้องจัดเก็บในปริมาณมาก แต่ยังมีการจัดเก็บในรูปแบบเอกสารเป็นส่วนใหญ่ การจัดท า
ฐานข้อมูลยังไม่ เป็นระบบ การท าให้ข้อมูลทันสมัย (Update) และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางของ
กรุงเทพมหานคร (Data warehouse)  เช่น ข้อมูลจ านวนชุมชน 2,069 ชุมชน , ข้อมูลผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ จ านวน 779,709 คน , ข้อมูลผู้สูงอายุที่เข้ารับการฝึกอาชีพกับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 4,925 คน  ข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญา จ านวน 700 คน เป็นต้น 

    ส านักพัฒนาสังคมมีแนวคิดที่น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการข้อมู ล  
โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ จัดท าระบบฐานข้อมูลกลาง จัดเก็บฐานข้อมูลเฉพาะด้าน และการเชื่อมโยงข้อมูล
อย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสังคม การสงเคราะห์ การส่งเสริมอาชีพ และ
การพัฒนาชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร   การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้จะเป็นประโยชน์ต่อการท างานของทุกส่วนราชการของส านักพัฒนาสังคม ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว และมีความสัมพันธ์กับแผนทุกระดับ ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่  2 และการจัดบริการสาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร เป็นต้น  

2. ส่งเสริมและจัดบริการทางสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคงในชีวิตของประชาชน  
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงรุก (SO – strategies)  

 สภาพสังคมท่ีเหลื่อมล้ า ไม่เสมอภาค ส่งผลให้ ทุกภาคส่วนให้ความส าคัญในการร่วมมือแก้ไขปัญหา และ
กระแสความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิมนุษยชน การเปิดเผยข้อมูลขององค์กร และการตรวจสอบความโปร่งใส ล้วน
เป็นกระแสที่องค์กรต้องปรับตัวท าให้ส านักพัฒนาสังคมซึ่งมีภารกิจด้านการจัดสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์
ส าหรับผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ด้อยโอกาสอย่างเหมาะสมและทั่วถึง ได้แก่  

  1) กลุ่มผู้สูงอายุ ได้รับจัดสวัสดิการในรูปแบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือนแบบขั้นบันได
ให้แก่ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียน และสวัสดิการในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คือ ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง 
(รูปแบบ Day Center) และบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 (รูปแบบสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุรับเฉพาะหญิงจ านวน 140 คน)   
ค่าจัดการศพตามประเพณี ค่าครองชีพประจ าวัน ทุนประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล และ 
ด้านเครื่องอุปโภค บริโภค เป็นต้น  

  2) กลุ่มคนพิการ ได้รับเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่คนพิการ ทุนประกอบอาชีพ ค่าครองชีพ
ประจ าวัน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล รวมทั้งจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เช่น  
วันคนพิการสากล  

  3) กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้จัดสวัสดิการแก่เด็ก โดยส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 292 แห่ง จ านวนเด็ก 22,713 คน ในพ้ืนที่ 45 ส านักงานเขต ให้สามารถผ่านเกณฑ์ 
มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร กรณีจัดสวัสดิการในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มเด็กด้อย -โอกาส 
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เด็กในสภาพยากล าบาก เด็กพิการ เด็กเร่ร่อน และเด็กยากจนในชุมชนพ้ืนที่ 50 เขตของกรุงเทพมหานคร โดยมีศูนย์
สร้างโอกาสเด็ก จ านวน 7 ศูนย์ รองรับการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว  รวมทั้งจัดสวัสดิการในรูปแบบอ่ืนๆ 
เพ่ือสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว สตรี ประชาชน ผู้ติดเชื้อ และ ผู้ด้อยโอกาส ที่มีอายุตั้ งแต่ 18 ปีขึ้นไป จนถึง
อายุต่ ากว่า 60 ปี ที่ประสบปัญหายากล าบาก ในด้านทุน ประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล 
ค่าครองชีพประจ าวัน ทุนการศึกษา เครื่องอุปโภค บริโภค เป็นต้น  

3. การเตรียมความพร้อม ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงรุก (SO – strategies) 
 โครงสร้างด้านประชากรของประเทศไทยเข้าสู่การเป็น “สังคมสูงวัย” (Aged society)  ตั้งแต่ปี 2548  คือ  
มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงถึงร้อยละ 10 และตามการคาดประมาณประชากรของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่าง
สมบูรณ์” (Complete aged society) เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป  มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 ของประชากร
ทั้งหมด และในปี 2574   ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super aged society) เมื่อ
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป  มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด (แหล่งข้อมูล : ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ปี 2562) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท าให้หน่วยงานภาครัฐตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการด าเนินงานในด้านต่างๆ รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์องค์กรให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม  
ซึ่งส านักพัฒนาได้ส่งเสริมการจัดสวัสดิการในรูปแบบการจัดสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คือ ศูนย์บริการผู้สูงอายุ 
ดินแดง (รูปแบบ Day Center) และบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 (รูปแบบสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุรับเฉพาะหญิง  
จ านวน 140 คน)  และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานท าเพ่ิมขึ้น โดยจัดฝึกอบรมวิชาชีพและพัฒนาทักษะด้านอาชีพ 
รวมทั้งส่งเสริมการสร้างรายได้/การมีงานท า 

4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา สร้างอาชีพที่มีมาตรฐาน ทันสมัยและตรงตามความต้องการของผู้เรียน 
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงรุก (SO – strategies)  

ส านักพัฒนาสังคมมีความพยายามที่จะส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้
ประกอบอาชีพรับจ้าง และแรงงานนอกระบบ ได้มีโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพ ทักษะ 
ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ เพื่อให้สามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ เสริมรายได้ เพ่ิม
ความมั่นคงให้ชีวิต และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ โดยมีแห่งเรียนรู้ อาทิ โรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร จ านวน 10 แห่ง ศูนย์ส่งเสริมอาชีพครบวงจรจ านวน 5 แห่ง ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 10 แห่ง (ณ ส านักงานเขต) ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมการเกษตรกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 ศูนย์ เกษตร
ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (ให้การ
สนับสนุน) จ านวน 1 โรงเรียนและ จ านวน 3 ศูนย์ เป็นต้น  

 
จากจุดแข็งดังกล่าวจึงควรมีการเพ่ิมช่องทางการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาช น ได้แก่  

“การปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอาชีพ” “การเรียนรู้รูปแบบใหม่ (E-learning)” “การเปิดพ้ืนที่ให้ผู้เรียนได้    ฝึก
อาชีพในสถานการณ์จริง เช่น ศูนย์แสดงสินค้าบางกอกแบรนด์และบริการของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 
(นครภัณฑ์)” และเพ่ิมช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่ (E-commerce) ซึ่งสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย
ประชาชนมีรายได้ลดลง เกิดการว่างงานมากขึ้น ท าให้ประชาชนมีความต้องการในการเรียนรู้และฝึกอาชีพมาก
ขึ้น รวมทั้งปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในด้าน
การส่งเสริมอาชีพเชิงธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์  

5. การส่งเสริมองค์ความรู้ บริหารจัดการความรู้ด้านพัฒนาสังคม สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงแก้ไข 
(WO – strategies) 

    โครงสร้างใหม่ของส านักพัฒนาสังคมแบ่งส่วนราชการภายใน เป็น 5 ส่วนราชการ ซึ่งแต่ละส่วน
ราชการก็มีบุคลากรที่มีองค์ความรู้ที่หลากหลายมีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน มีทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
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ในหน้าที่ของตนเอง เช่น ส านักงานการส่งเสริมอาชีพ มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาและสร้างอาชีพให้แก่
ประชาชนผู้สนใจ ส านักงานสวัสดิการสังคมก็จะมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นหลัก ท าให้การ
ท างานมีลักษณะแบ่งแยกตามภารกิจหลักของส่วนราชการ เป็นส่วนๆ ขาดการบูรณาการท างานร่วมกัน 
ส่งผลให้ขาดการถ่ายทอดความรู้ การรับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนราชการ รวมทั้งยังขาดการจัดเก็บ
องค์ความรู้ ทักษะหรือเทคนิคการท างานด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และเป็นระบบ เมื่อบุคลากรมีการเกษียณหรือ
ลาออก องค์ความรู้ดังกล่าวก็จะหายไป แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยและราคาถูก  จึงเป็นโอกาสที่จะน าเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในการบริหาร
จัดการความรู้ 

ส านักพัฒนาสังคมจึงด าเนินการโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมองค์ความรู้และจัดการความรู้ 
(KM Management) เพ่ือส่งเสริมความรู้ ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน
และเป็นการจัดเก็บองค์ความรู้ที่ส าคัญเพ่ือใช้ส าหรับถ่ายทอด เรียนรู้และประยุกต์ใช้แก่ข้าราชการและบุคลากร
ของส านักพัฒนาสังคม 

 

6. เพิ่มช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ (WO – strategies)  
 ปรับปรุงระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือแก้ไขจุดอ่อนด้านระบบการสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของหน่วยงานซึ่งยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอและทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นการน าโอกาสด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Social media ที่ประชาชนและบุคลากรใน
หน่วยงานสามารถเข้าถึงได้ง่ายมาใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน และ
เป็นช่องทางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างประชาชนและหน่วยงาน เช่น การน าข้อคิดเห็นจากประชาชนไป
ปรับปรุงคุณภาพการการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน 
      ส านักพัฒนาสังคมจึงด าเนินการโครงการการประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบและประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ  โครงการจัดท า
ฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ  และกิจกรรมพัฒนาระบบเรียกดูข้อมูลสถิติของส านักพัฒนาสังคม เป็นต้น 
 

7. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชุมชน และการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนสอดคล้องกับ 
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST – strategies) 

ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งผลถึงประเทศไทยและการด าเนินชีวิตของคนกรุงเทพฯ
ภาวะการว่างงานมีมากขึ้น รายได้ของประชากรลดลง ค่าครองชีพของคนกรุงเทพมหานครสูงขึ้นท าให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างคนรวยกับคนจนและเกิดปัญหาการเหลื่อมล้ าในสังคมเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกันส านักพัฒนาสังคมได้มีการ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสมกับภารกิจที่เพ่ิมข้ึนตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 107  
ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561  นับเป็นจุดแข็งท่ีองค์กรได้มีภารกิจเพ่ิมเติมในการส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับการจัดหา
และพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน และเพ่ือเป็นการลดความเหลื่อมล้ าในสังคม จึงคิดด าเนิน “โครงการศึกษา
สภ า พปั ญ ห า ส ถ า น ก า ร ณ์ แ ล ะค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ที่ อ ยู่ อ า ศั ย ข อ ง ป ร ะช า ช น ใ น ก รุ ง เ ท พม ห า น ค ร  
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร” “โครงการศูนย์ที่พักอาศัยผู้สูงอายุแบบครบ
วงจร Senior Complex Center” เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้น รวมทั้งมีปริมาณบุคลากรสายงานนักพัฒนา
ชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญในอาชีพเพ่ิมขึ้น ท าให้เป็นก าลังขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการพัฒนาเมืองและเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงใน
กรุงเทพมหานคร  

8. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการด าเนนิชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST – strategies) 

 ปัจจุบันช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมีมากขึ้น และเกิดปัญหาการเหลื่อมล้ าในสังคมเพ่ิมข้ึน 
ประชาชนพยายามเรียนรู้ การด าเนินชีวิตประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ยังขาดความเข้าใจถึง
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หลักปรัชญาดังกล่าว ในขณะที่ภารกิจของส านักพัฒนาสังคมสามารถตอบสนองเรื่องดังกล่าวได้เนื่องจาก  
มีศูนย์ศึกษาและส่งเสริมการเกษตรกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 ศูนย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (ให้การสนับสนุน) จ านวน 1 โรงเรียนและ 
จ านวน 3 ศูนย์ เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรให้แก่ เกษตรกร ครู นักเรียนและผู้ที่สนใจ จากจุดแข็งดังกล่าว
จึงควรมีการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้มากขึ้นผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น เว็บไซต์ สื่อ Social Media เป็นต้น เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจการด าเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม 

 
               จากผลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของหน่วยงาน (SWOT) และการน าไปสู่แนว
ทางการพัฒนา ทั้ง 8 เรื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักพัฒนาสังคม ได้มีการจัดล าดับความส าคัญ
และเร่งด าเนินการโครงการเร่งด่วนที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์ SWOT ดังตารางต่อไปนี้ 

ปัจจัยภายใน /
ปัจจัยภายนอก 

S W 

O 

SO – strategies (กลยุทธ์เชิงรุก) 
1. กิจกรรมพัฒนาระบบเรียกดูข้อมูลสถติิของ สพส. 

  (มิติที่ 1) (มิติที ่4.1) (S2.2) , (O4.1) , (O4.4) 
2. โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  

  (มิติที่ 1) (S1.2), (S4.1), (O3.4), (O2.2)  
3. โครงการสถานสงเคราะห์คนชราบา้นบางแค 2  

(มิติที่ 1) (S1.2), (S2.6), (O3.3), (O2.2) 
4. โครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง   

(มิติที่ 1) (S1.2), (S2.6), (O3.3), (O2.2) 
5. โครงการด าเนินการบ้านอิ่มใจ (มิติที่ 1) (S1.2), (O3.4) 
6. กิจกรรม ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสญัจร     

(มิติที่ 1) (S4.1), (O3.3) 
7. โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ กทม.                        

(มิติที่ 1) (S1.2), (O3.3) 
8. โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวยัเรียน กทม.                  

(มิติที่ 1) (S1.2), (O3.4) 
9.โครงการบูรณาการความร่วมมือการจดัการศึกษาวิชาชีพ

ให้กับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
(มิติที่ 1) (S4.1), (O3.6), (O1.6) 

10. โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชพีใหต้รงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน (มิติที่ 1) (S4.1), (S2.3), (O3.4), 
(O3.6), (O4.4), (O4.1) 

11. โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน  (มิติที่ 1) (S4.1), 
(O2.1), (O2.3) 

12. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)  

      (มิติที ่1) (S4.1), (O4.1), (O4.4) 
13. โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร                   

(Bangkok Brand) 2020 (มิติที่ 3.2) (มิติที่ 1) (S1.2), 
(O2.1), (O4.1), (O4.4) 

14. โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok 
Brand) 2020 (มิตทิี่ 1) (S1.2), (O2.1) 

15. โครงการตลาดชุมชน (มิติที่ 1) (S1.2), (O1.7), (O2.1) 
16. โครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร กิจกรรม

ที่ 1 อบรมส่งเสริมความรู้เทคโนโลยี ด้านการเกษตร   

WO – strategies (กลยุทธ์เชิงแก้ไข) 
1. โครงการจัดการความรู้ด้านพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ  
   (มิติที่ 3.1)  (W6.3) ,(W6.4) , (O4.1) 
2. โครงการการประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบและ  
   ประชาชนทั่วไปได้รับทราบขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สวัสดิการ 
   และแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชพี  
   (มิติที่ 1) (W3.4), (O4.1), (O4.4) 
3. โครงการจัดท าฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ  
   (มิติที่ 1)  (W3.2), (O4.1), (O4.4) 
4. โครงการจัดท าระบบขอ้มูลผลิตภัณฑ์ชุมชนและข้อมูลการ 
   จ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ชุมชน 
    (มิติที่ 1)  (W3.2), (O4.1), (O4.4) 
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ปัจจัยภายใน /
ปัจจัยภายนอก 

S W 

(มิติที่ 1) (S4.1), (O2.1), (O2.3)   
17. โครงการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน กทม.                    

(มิติที่ 1) (S4.1), (O2.1)  
18. โครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร กิจกรรม

ที่ 2 สร้างมาตรฐานสินค้าเกษตร             (มิติที่ 1) 
(S4.1), (O2.1), (O2.3) 

19. โครงการ Bangkok Green Market ตลาดสุขใจ 
 (มิติที่ 1) (S1.2), (O2.1) 

20. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรสังกัดส านัก
พัฒนาสังคมเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  

      (มิติที ่1) (S4.1), (O3.1) 
21. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานพัฒนาสังคมสู่

ความเป็นมืออาชพี (มิติที่ 1) (S4.1), (O3.1) 
22. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานด้านพัฒนาสังคม   

(มิติที่ 1) (S4.1), (O3.1) 
23. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทกัษะการปฏิบัติงานในยุค

องค์กรดิจิทลัของบุคลากรสายงานสนับสนนุ สพส.(Up skill 
for Digital Organization) 

      (มิติที่ 1) (S4.1), (O3.1) 
24. โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้น าชุมชน 
   และเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิัติงานชุมชน  
   (มิติที่ 1) (S 4.1),(S 4.2),(O3.2),(O3.7) 
 

T 

ST – strategies (กลยุทธ์เชิงปอ้งกัน) 
1. โครงการศึกษาสภาพปัญหาสถานการณ์และความ 
   ต้องการที่อยูอ่าศัยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  
   เพื่อจัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรบัประชาชนใน 
   กรุงเทพมหานคร (มิติที่ 1) (S 4.1), (S 4.2),(T3.1) ,(T3.2)  
2. โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ระบวนการ พัฒนาและจัดการ 
   ที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร  
   (มิติที่ 1) (S 4.1), (S 4.2), (T3.1), (T3.2) 
3. โครงการส่งเสริมการท าเกษตรทฤษฎใีหม่   (S4.1), (S 4.2),  
(T2.5) 

WT - strategies (กลยุทธ์เชิงรับ) 

                      - ไม่มี - 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 
2. วิสัยทัศน์ 

ส านักพัฒนาสังคม เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม 

3. พันธกิจ 
1. พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านการจัดบริการสังคมโดยตระหนักถึงความเสมอภาคและเคารพในศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 
2. จัดการศึกษาและสร้างอาชีพให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านพัฒนาสังคมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
4. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กรและประชาชน 

4. เป้าหมาย 
ด้านที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน 
มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพให้กบั 

ผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
     เป้าประสงค์ที่ 3.1.2.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

มิติที่ 3.2   เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ  
เป้าประสงค์ที่ 3.2.1.1 สร้างฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบในระดับกรุงเทพมหานครและระดับพ้ืนที่เขต 

 ด้านที่ 5    มหานครประชาธิปไตย 
มิติที่ 5.2   เมืองธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.1 ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ข้ันตอน

การวางแผนนโยบายและการด าเนินงานทั้งผ่านกลไกที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยนโยบายมีเป้าหมาย 
เพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง 

มิติที่ 5.3 กระจายอ านาจสู่ประชาชน 
เป้าประสงค์ที่ 5.3.1.2 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับโอนภารกิจจากรัฐบาลในการให้บริการ

สาธารณะ 
 ด้านที่ 6   มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 

มิติที่ 6.1  เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 
เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.2   ยกระดับ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มคีุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ  
มิติที่ 6.2 เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก 
เป้าประสงค์ที่ 6.2.1.4  แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครได้รับ 

การส่งเสริม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูให้มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมี-ประสิทธิภาพ 
 
 

  จากข้อมูลสภาพทั่วไป ข้อมูลสถิติท่ีส าคัญ การวิเคราะห์สถานการณ์ในแต่ละด้านผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ (SWOT) ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
นอกจากนี้ส านักพัฒนาสังคมได้มีการทบทวน และสอบทานกับเป้าหมายการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาต ิระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ าปี พ.ศ. 2564 แผนพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 – 2564) 
แล้วน ามาใช้เป็นขอ้มูลประกอบการก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่ควรจะมีการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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โดยในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 ของส านักพัฒนาสังคมได้จัดแบ่งโครงการ/กิจกรรมในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครออกเป็น 2 ลักษณะ ประกอบด้วย 

1) โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ เป็นโครงการที่หน่วยงานก าหนดขึ้นมาใหม่ หรือมีการ
ปรับปรุงวิธีการท างาน รูปแบบการด าเนินการเพ่ิมเติมจากภารกิจที่มีการด าเนินการอยู่เป็นประจ าหรือมีการ
ปรับเปลี่ยนกลุ่ม/พ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินการ เพ่ือให้เกิดการบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์โดยตรงตาม
นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ .ศ. 2564 หรือ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว รวมทั้งสิ้น 22 โครงการ/กิจกรรม  เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ  
10 โครงการ/กิจกรรม  รวมจ านวนเงิน   19,262,200  .-  บาท และไม่ใช้งบประมาณ 12 โครงการ/กิจกรรม 

2) รายการโครงการยุทธศาสตร์ตามภารกิจหน่วยงาน/โครงการประจ าพื้นฐาน  

    ได้แก่ บัญชีรายการ/โครงการประจ าพ้ืนฐาน ที่มีลักษณะเป็นงานประจ าพ้ืนฐานของ
หน่วยงาน ซึ่งด าเนินการเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมาย/ภารกิจโดยปกติของหน่วยงาน หมวดรายจ่ายอ่ืน  
จ านวน 16 โครงการ/กิจกรรม รวมจ านวนเงิน  78,347,000 .-  บาท ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2564 
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5. ผลการด าเนินงานหลัก 

ในรอบปี 2563 ส านักพัฒนาสังคมมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565)  มีเป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้อง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ด้านที่ 1  
มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ ด้านที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน มิติที่ 3.1  การจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพ ให้กับผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส   
มิติที่ 3.2   เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ : การสร้างโอกาสทางอาชีพและรายได้ที่มั่นคง  ด้านที่ 5 มหานคร
ประชาธิปไตย มิติที่ 5.2   เมืองธรรมาภิบาล ด้านที่ 6   มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ มิติที่ 6.1  เมือง
แห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน  และด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.5  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  โดยมีเป้าหมายสูงสุดมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเป็นเมืองน่าอยู่ มีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความเป็น
เอกลักษณ์ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยนโยบายส่วนหนึ่งคือ การผลักดันโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนกรุงเทพมหานคร ให้กินดี อยู่ดี มีความสุข มีโอกาส  มีงานท า รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนและชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองจนเกิดการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ  

ส านักพัฒนาสังคมมีตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด้านที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน 
 มิติที่ 3.1  การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์และการดูแลสุขภาพ
ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

*** เป้าประสงค์ที่ 3.1.2.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีตัวชี้วัด 
ที่รับผิดชอบ จ านวน  6 ตัวชี้วัด 10 โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานพบว่า สามารถด าเนินการบรรลุผลตาม
เป้าหมาย  แต่การด าเนินงานตามมาตรการยังประสบปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

                - จัดสรรเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ มีผลการด าเนินงานดังนี้ จ านวน
ผู้สูงอายุที่มีชื่อในทะเบียนราษฎรกรุงเทพมหานครและได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 มีจ านวน 835,373 คน จ านวนผู้สูงอายุที่มีชื่อในทะเบียนราษฎรกรุงเทพมหานครทั้งหมดมีจ านวน 
1,020,917 คนผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 81.83 
                 - จัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ  
มีรายละเอียด คือ จ านวนผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัย  มีดังนี้ สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านบางแค 2 จ านวน 126 ราย ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง จ านวน 90 ราย  รวมจ านวนผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งหมด 116 ราย และได้รับการจัดสวัสดิการ ด้านที่อยู่อาศัยทั้งหมดจ านวน 
116 ราย  ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัตริาชการ 

                 - จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้สูงอายุ  ส านักพัฒนาสังคมด าเนินการฝึกอาชีพระยะสั้น  
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับประชาชนทั่วไปทุกช่วงวัย ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสัญจร จ านวน 5 ศูนย ์ดังนี้   
1) ศูนย์ฝึกอาชีพศูนย์การค้าไอที สแควร ์เขตหลักสี่ 2) ศูนย์ฝึกอาชีพอาคารโกลด ์มาร์เก็ต (ตลาดประชานิเวศน ์1)  
3) ศูนย์ฝึกอาชีพตลาดนัดธนบุรี (ตลาดสนามหลวง 2) เขตทวีวัฒนา 4) ศูนย์ฝึกอาชีพวัดด่าน (ถนนพระราม 3) 
เขตยานนาวา 5) ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (ซอยเพชรเกษม 33) เขตภาษีเจริญ  
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                  ผลการด าเนินงาน ผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพในวิชาหลักสูตรต่อเนื่องและเรียนจบ
หลักสูตรตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวนทั้งสิ้น 3,802 คน และได้รับการติดตามผลแล้วมีงานท าหรือมีรายได้จากการ
ท างาน 1,201 คน  คิดเป็นร้อยละ 31.59 จากเป้าหมายร้อยละ 30 
               - สนับสนุนผู้สูงอายุมีการสะสมภูมิปัญญาเพิ่มขึ้น  ส านักพัฒนาสังคมก าหนดจัดกิจกรรมการ 
เชิดชูเกียรติ “ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร” ในเดือนเมษายน 2563 แตเ่นื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา2019 (COVID – 19) จึงงดการจัดกิจกรรม และได้ขอความร่วมมือส านักงานเขตแจ้งเจ้าของภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุทีส่ านักงานเขตคัดเลือกมาแล้วในปีงบประมาณ 2563 ส านักพัฒนาสังคมจะด าเนินการมอบโล่ประกาศเกียรติ
คุณให้แก่เจ้าของภูมิปัญญาผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ“ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร”
ปีงบประมาณ 2564 ต่อไป ซึ่งในปีนี้ผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาและได้ท างานถ่ายทอดภูมิญญาฯ 
จ านวน 45 คน จากทั้งหมด 50 คน  
                 ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 90  จากเป้าหมายร้อยละ 50 ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ของผู้สูงอายุมีจ านวนทั้งหมด 11,904 คน จ านวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ สามารถน าความรู้ 
ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจ านวน 5,715 คน โดยแบ่งการถ่ายทอดออกเป็น ไปถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับบุคคลอ่ืน
ต่อเป็นแนวทางไปประกอบอาชีพ ผ่อนคลายจิตใจ  งานอดิเรก มีรายได้เสริม ประกอบอาชีพ ผลการด าเนินงานคิด
เป็นร้อยละ 48.01 จากเป้าหมายร้อยละ 10 
                - ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร 

        โดยด าเนินการด้านศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เพ่ือให้บริการแก่เด็กในชุมชนที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปี 
แต่ไม่รวมถึงเด็กที่เข้ามารับการศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามที่กฎหมายก าหนด ให้ได้การพัฒนาที่
เหมาะสมตามวัยเตรียมความพร้อมของเด็กท่ีจะเข้าสู่การศึกษาในระบบโรงเรียน โดยปัจจุบันกรุงเทพมหานครมี
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จ านวนทั้งสิ้น 291 ศูนย์ ในพ้ืนที่ 45 ส านักงานเขต เขตที่ไม่มีศูนย์ฯ จ านวน 5 เขต คือ 
บางรัก บางบอน สัมพันธวงศ์ พระนคร และบางกอกใหญ่  จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานครระดับดีขึ้นไปตามแบบประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
กรุงเทพมหานครจ านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการตรวจประเมินและพบว่ามี
พัฒนาการสมวัย จ านวนทั้งหมด 17,853 คน ในพ้ืนที่ 45 ส านักงานเขต ตามแบบประเมินมาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร และแบบประเมินเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 
มีพัฒนาการสมวัย  ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 93.54  จากเป้าหมายร้อยละ 85 

 

มิติที่ 3.2   เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ  
      *** เป้าประสงค์ท่ี 3.2.1.1 แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินทุน 
มีตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ จ านวน 3 ตัวชี้วัด 8 โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานพบว่า สามารถด าเนินการ 
บรรลุผลตามเป้าหมายแต่การด าเนินงานตามมาตรการยังประสบปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้างโดยมีรายละเอียด 
ดังนี้  ด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูลแรงงานนอกระบบในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยการจัดท าฐานข้อมูล
ของแรงงานนอกระบบ (วินจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ) ในพ้ืนที่ 3 กลุ่มเขต ได้แก่ 1. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 
จ านวน 9 เขต ได้แก่ เขตคลองสามวา บางกะปิ บึงกุ่ม ประเวศ มีนบุรี ลาดกระบัง สะพานสูง และหนองจอก  
มีจ านวน 862 วิน จ านวนผู้ขับข่ี 14,087 คน  2. กลุ่มกรุงเทพใต้ จ านวน 10 เขต ได้แก่ เขตวัฒนา บางคอแหลม 
บางนา บางรัก ปทุมวัน พระโขนง ยานนาวา คลองเตย สวนหลวง และสาทร จ านวน 1,287 วิน จ านวนผู้ขับข่ี 
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21,428 คน 3. กลุ่มกรุงธนใต้ จ านวน 7 เขต ได้แก่ เขตทุ่งครุ บางแค บางขุนเทียน บางบอน ภาษีเจริญ ราษฎร์บูรณะ 
และหนองแขม จ านวน 690 วิน จ านวนผู้ขับข่ี 13,327 คน รวมจ านวนวินทั้งหมด 2,839 วิน รวมจ านวนผู้ขับข่ี
ทั้งหมด 48,842 คน    
               - ประชาสัมพันธ์แรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับทราบสิทธิและสวัสดิการที่ภาครัฐจัด
ให้และเข้าถึงแหล่งเงินทุน ส านักพัฒนาสังคมได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบได้รับทราบ
สวัสดิการและส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยใช้ช่องทาง QR CODE ของส านักพัฒนาสังคมเป็น
หลักในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสู่กลุ่มเป้าหมายได้ง่ายจ านวน 3 กลุ่มเขต รวมทั้งสิ้น 2,839 วิน  
                - เสริมสร้างการมีวินัยทางการเงิน  โดยด าเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
โดยผ่านช่องทาง QR CODE ของส านักพัฒนาสังคม เพื่อประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ส าหรับแรงงานนอก
ระบบและประชาชนทั่วไปของกรุงเทพมหานคร ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่ว ไปเกี่ยวกับ
การบริหารการเงินและการวางแผนทางการเงินผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 1,964 คน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ที่ได้รับความรู้และมีการวางแผนทางการเงิน จ านวน 239 คน ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 12.17 จากเป้าหมาย  
ร้อยละ 5  
               เป้าประสงค์ที่ 3.2.2.1 พัฒนาทักษะด้านอาชีพให้แก่แรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไป 
รวมทั้งพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างอาชีพแบบครบวงจรอย่างแท้จริง  
มีตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ จ านวน 3 ตัวชีว้ัด 4 โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานพบว่า มีรายละเอียดดังนี้ 
               - พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่และ
สอดคล้องกับแนวโน้มธุรกิจความต้องการของตลาดของตลาดแรงงาน และผู้เข้าการอบรมประเมินผลหลักสูตรที่
เปิดสอนมีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของตลาดงานในระดับดีขึ้นไป จ านวนหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นที่เปิดสอนในโรงเรียนฝีกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ทั้งสิ้น 101 หลักสูตร 
ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการพิจารณาการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นของ
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละพ้ืนที่  ทั้ง 101 
หลักสูตร  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ซ่ึงผ่านกระบวนการส ารวจความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน แต่ละ
พ้ืนที่ ทั้ง 101 หลักสูตรแล้ว  
                ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 จ านวนผู้เข้ารับการอบรมฯ ประเมินผลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในระดับดีขึ้นไป มีจ านวน 5,390 คน จากจ านวนผู้เข้ารับการอบรมฯ ทั้งหมด 6,571 คน   ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 82.03 จากเป้าหมายร้อยละ 80 
       การด าเนินโครงการบูรณาการความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาชีพให้กับนักเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม 
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น ให้กับประชาชนทั่วไป โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มีผู้สมัครเรียนทั้งสิ้น จ านวน 16,850 คน มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 12,400 คน  มีผู้ที่น าความรู้ไป
ใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม จ านวน 10,442 คน  
                ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 84.21 จากเป้าหมายร้อยละ 75  แต่มปีัญหา อุปสรรค จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ท าให้ต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่  
18 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2563  การท าให้จ านวนนักศึกษาลดลง และ ผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฝึก
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อาชีพกรุงเทพมหานครในแต่ละภาคการศึกษามีจ านวนมาก การติดตามผลในเชิงลึกด าเนินการได้ยาก เนื่องจาก
บุคลากรไม่เพียงพอและขาดงบประมาณสนับสนุน 
                -การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ส านักพัฒนาสังคม โดยโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ได้จัด
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทดสอบฝีมือ ความรู้ความสามารถ และทัศนคติในการท างานของผู้ประกอบ
อาชีพตามเกณฑ์ก าหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงาน) ให้กับผู้ที่จบการฝึกอบรมวิชาชีพจากโรงเรียนฝึกอาชีพ รวมผู้
เข้ารบัการทดสอบทั้งหมด 181 คน ผ่านการทดสอบจ านวน 169 คน  
                ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 93.37  จากเป้าหมายร้อยละ 85 ซึ่งผลการทดสอบท าให้ทราบ
ถึงจ านวน “แรงงานฝีมือ” ที่กรุงเทพมหานครผลิตขึ้น และจะช่วยให้เกิดการพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอน
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดงาน 
ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย 

      มิติที่ 5.2  เมืองธรรมาภิบาล 
        *** เป้าประสงค์ท่ี 5.2.1.1 รับฟังความคิดเหน็ของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”  
มีตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ จ านวน 2 ตัวชี้วัด 1 โครงการ   ผลการด าเนินงานพบว่า สามารถด าเนินการบรรลุผลตาม
เป้าหมาย โดยผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง โดยมีชุมชนที่จัดท าแผนพัฒนาชุมชน 
จ านวน 2,014 ชุมชน จากจ านวนชุมชนทั้งหมด 2,014 ชุมชน ผลการด าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมายคดิเปน็ 
ร้อยละ 100 

ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 

 มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 
      *** เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.2 ยกระดับ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
และมีความเป็น”สินค้าเชิงนวัตกรรม” รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีทักษะใน
การท าธุรกิจ สามารถแข่งขันได้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และการพัฒนานวัตกรรม  มีตัวชี้วัดที่
รับผิดชอบ จ านวน  3 ตัวชี้วัด  6 โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานมีรายละเอียดดังนี้ 
               - ส่งเสริม/พัฒนาความรู้แก่ผู้ประกอบการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักพัฒนาสังคม 
ไม่สามารถด าเนินการตามโครงการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  
               - ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ผลการ
ด าเนินการ ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) มีจ านวนทั้งหมด 652 ผลิตภัณฑ์  
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานฯ มีจ านวน 195 ผลิตภัณฑ์ 
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชน ระดับ Primium จ านวน 44 ราย  ผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับ Platinum จ านวน 151 ราย 
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายคิดเป็น ร้อยละ 29.91 จากเป้าหมาย ร้อยละ 20  
                -  ส่งเสริมด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ส านักพัฒนาสังคม
คืนเงินงบประมาณ ไม่สามารถด าเนินการตามโครงการได้เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19)  
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      *** เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.3 พัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานครสู้การเกษตร
สมัยใหม่ ที่เน้นเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ เพื่อสินค้าเกษตรได้มาตรฐานปลอดภัย มีตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ 
จ านวน  3  ตัวชีว้ัด 18 โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานมีรายละเอียดดังนี้ 
               - สนับสนุนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับใช้เทคโนโลยี/เครื่องมือทางการผลิตการบริหาร
จัดการการตลาดฯ  โดยจัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงานให้ความรู้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกันสินค้า
เกษตร  จ านวน 48 คน  พบว่ามีเกษตรกร จ านวน 45 คน มีความรู้เพ่ิมขึ้น  คิดเป็นร้อยละ 93.75  ส านักพัฒนา
สังคมได้ส่งแบบสอบถามเพ่ือติดตามประเมินผลจากเกษตรกรฯ จ านวน 48 ราย สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้
หรือไม่อย่างไร  พบว่ามีเกษตรกรฯ จ านวน 45 ราย สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติได้จริง  
               ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 93.75 จากเป้าหมายร้อยละ 80 

 

                - ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยมีคุณภาพและได้มาตรฐานผ่านการรับรอง GAP  
เนื่องด้วยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ได้มีประกาศให้งดประชุมฯ  จึงไม่สามารถจัดการ
ประชุมได้ (ซึ่งเมื่อต้นปีงบประมาณ 2563 ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานและได้จัดประชุมฯ แล้วจ านวน 
3 ครั้ง) ไม่สามารถลงพื้นที่ท ากิจกรรมได้ และได้คืนเงินงบประมาณด าเนินโครงการก าหนดมาตรฐานสินค้าด้าน
การเกษตรตามนโยบายของผู้บริหารแล้ว และได้ข้อก าหนดมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร
แล้วขณะนี้อยู่ในระหว่างจัดท าแบบฟอร์มต่างๆ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินแล้ว 
               - ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มข้ึน  ผลการด าเนินงานโดยการแนะน าให้
ความรู้ ส่งเสริมให้เกษตรกรได้เห็นถึงความส าคัญของการเพ่ิมมูลค่า ซึ่งสามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคต้องการซื้อ
สินค้าได้มากขึ้น และส านักพัฒนาสังคมยังได้ด าเนินการจัดหาสถานที่จ าหน่ายสนิค้าการเกษตรให้แก่เกษตรกร 
(กทม.1, 2)  ในการนี้มีสินค้าเกษตรเข้าร่วม 50 ชนิด และมีสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 22 ชนิด  เป็นไปตาม
เป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 44 จากเป้าหมายร้อยละ 35 
 

................................ 
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ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก (ตัวชี้วัดตามภารกิจงานยุทธศาสตร์) ปี 2564 

1. ร้อยละของผู้สูงอายุตามทะเบียนราษฎร์ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป 
    ได้รับทราบสิทธิ  (ผลผลิต) เป้าหมาย ร้อยละ 100  
2.  การสนับสนุนผู้สูงอายุมีการสะสมภูมิปัญญาและได้ท างานถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นหลัง มี 2 ตัวชี้วัด คือ 
     2.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาและได้ท างานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์  
         ความรู้ความสามารถสู่สังคม (ผลลัพธ์) เป้าหมาย : ร้อยละ 60   
     2.2 จ านวนภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ถูกน ามาถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ความสามารถสู่สังคม   
     เป้าหมาย :อย่างน้อยเขตละ 2 ภูมิปัญญา (เจรจา (1))    
3.  พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร (เจรจา (2)) 
     3.1 ร้อยละของเด็กในศูนยพั์ฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครทีม่ีพัฒนาการสมวยั (ผลผลิต)  
          เป้าหมาย : ร้อยละ 85 
     3.2 ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา (ผลลัพธ)์  
         เป้าหมาย: ร้อยละ 100 
4. กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ (ผลผลติ) เป้าหมาย : 2 ระดับ/กลุ่ม (ระดับพ้ืนที่เขต และ 
   ระดับกรุงเทพมหานคร) (กลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์รับจ้างสาธารณะ กลุ่มผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอยและกลุ่มเกษตรกร) 
5. ร้อยละของแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่เขตรับทราบสวัสดิการทางสังคม (ผลผลิต)  
    เป้าหมาย : ร้อยละ 100 (กลุ่มผู้ค้าหาบเร่ – แผงลอย และกลุ่มเกษตรกร) 
6. จ านวนกลุ่มเป้าหมายของแรงงานนอกระบบในพ้ืนที่เขตเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม (ผลผลิต)  
   เป้าหมาย : 3 กลุ่ม (กลุ่มขับขี่มอเตอร์ไซด์ฯ,กลุ่มผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย และกลุ่มเกษตรกร) 
7.  ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและมรีายได้เพ่ิมข้ึน 
    เป้าหมาย :  ร้อยละ 80  (เจรจา (3)) 
8. จ านวนเครือข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจและ 
    ติดตามตรวจสอบการท างานของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)  เป้าหมาย : 1 เครือข่าย/สนข.  
9. มีเครือข่ายชุมชนระดับเขต (ตัวชี้วัดใหม่)  เป้าหมาย : (1 เครือข่ายและ 1 แผน/ส านักงานเขต) (เจรจา (4)) 
10. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอ านาจฯ 
     เป้าหมาย : ร้อยละ 100 
11. ร้อยละของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ข้ึนทะเบียนกับกรุงเทพมหานครและประสงค์จะเข้าอบรม 
     ผ่านการฝึกอบรมและสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ (ผลลัพธ์)   เป้าหมาย : ร้อยละ  90  
12. ร้อยละของผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand)  และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ   
     ผลผลิตและการส่งเสริมการขาย เป้าหมาย : ร้อยละ  100 
13. การจัดกิจกรรมจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน มี 2 ตัวชี้วัด คือ 
     13.1 จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  (ผลผลิต)  เป้าหมาย :  ไม่น้อยกว่า 7 ครั้ง 
     13.2 ยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมข้ึน (ผลผลิต)  เป้าหมาย :  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 จากปี 2563 
14. รายได้รวมของผู้ประกอบการจากกิจกรรมการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)  
     เป้าหมาย : จัดกิจกรรมการขาย ระดับกรุงเทพมหานครอย่างน้อย 2 ครั้ง และรายได้รวมของผู้ประกอบการฯ 
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     ไม่ต่ ากว่าปี 2563   (*หมายเหตุ การจัดกิจกรรมฯ สามารถเพ่ิมกิจกรรมการขายระดับย่อยได้)  (เจรจา (5)) 
15. ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรมและสามารถน าความรู้ 
     ไปปฏิบัติได ้ (ผลลัพธ์)  เป้าหมาย :  ร้อยละ 80   
16. ร้อยละของสินค้า/ ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัย  
     16.1 ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(ผลผลิต)   
            เป้าหมาย :   ร้อยละ 15 
     16.2 ได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยจากกรุงเทพมหานคร  (ผลผลิต)  เป้าหมาย :   ร้อยละ 80 
17. จ านวนสินค้าเกษตรที่สามารถพัฒนาให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน  (ผลผลิต)  เป้าหมาย :   30 ผลิตภัณฑ์ 
18. จ านวนช่องทางการตลาดที่จ าหน่ายสินค้าเกษตร (ผลผลิต)  เป้าหมาย : 3 ช่องทาง  
19. จ านวนแหล่งผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ผลผลิต)   
     เป้าหมาย :  เพิ่มแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร จ านวน 1 แหล่ง 
20. จ านวนทรัพยากรการท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพฒันา  
      เป้าหมาย :  จ านวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพฒันา  ไม่นอ้ยกว่า 3 แห่งต่อปี     
21. จ านวนโครงการที่สนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นสถานที่จัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ 
     เป้าหมาย :  จ านวน 1 โครงการ     
         
                                                 ………………………………….. 
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม 

ส่วนที่ 1 การบริการสาธารณะ  (เนื้อหาส่วนนี้จะครอบคลุมเฉพาะด้านที่ 1 – 6 ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2564  
ด้านที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน 
มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพ ให้กับผู้สูงอายุ   

คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

เป้าประสงค์ที่ 3.1.2.1  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 

1 ร้อยละของผู้สูงอายุตามทะเบียนราษฎร์ที่มีสิทธิ์ 
ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในงบประมาณ 
ถัดไปได้รับทราบสิทธิ  (ผลผลติ)  
 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
75 

ร้อยละ  
100 

2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียน 
ภูมิปัญญาและได้ท างานถ่ายทอดภูมิปัญญา 
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถสู่สังคม  

ร้อยละ 
35 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 

60 

3  - ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
กรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย  

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ  
85 

 

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1  จัดสรรเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ  
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 

1 ร้อยละของผู้สูงอายุตามทะเบียนราษฎร์ที่มีสิทธิ์ 
ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในงบประมาณ 
ถัดไปได้รับทราบสิทธิ  (ผลผลติ) 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
75 

ร้อยละ  
100 

 
 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์สิทธิผู้สูงอายุและการบริหารเชิงรุก 
จดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

สสส. 

มาตรการที่ 2 สนับสนุนผู้สูงอายุมีการสะสมภูมิปัญญาและได้ท างานถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นหลัง 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
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2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียน 
ภูมิปัญญาและได้ท างานถ่ายทอดภูมิปัญญา 
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถสู่สังคม  

ร้อยละ  
35 

ร้อยละ  
50 

ร้อยละ  
60 

จ านวนภูมิปัญญาผู้สูงอายุท่ีถูกน ามาถ่ายทอด
ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถสู่สังคม 
(เจรจา 1)  

- - อย่างน้อยเขตละ 
2 ภูมิปัญญา 

 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 
โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร 
 

383,000.- สสส. 
 

มาตรการที่ 3 ส่งเสริมให้เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการสมวัย 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
3 ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

กรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย (เจรจา 2) 
ร้อยละ  

85 
ร้อยละ  

85 
ร้อยละ  

85 

 - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการ
สงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา    
(เจรจา 2) 

- - ร้อยละ 
100 

 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนา 
เด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 
 

1,145,200.- สสส. 

 
 
 
มิติที่ 3.2   เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ  
เป้าประสงค์ที่ 3.2.1.1  สร้างฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบในระดับกรุงเทพมหานครและระดับพ้ืนที่เขต 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลแรงงาน 

นอกระบบ 
ระดับ  

2 
ระดับ 

 5 
2 ระดับ/กลุ่ม (ระดับพ้ืนที่เขต 
และระดับกรุงเทพมหานคร) 
(กลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์รับจ้าง
สาธารณะ กลุ่มผู้ค้าหาบเร่ - 
แผงลอยและกลุ่มเกษตรกร) 



31 
 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 ส ารวจและจัดท าข้อมูลแรงงานนอกระบบ (แรงงานไทย) ในพื้นที่เขต 
ตัวช้ีวัดมาตรการ  

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 

1 กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลแรงงาน 
นอกระบบ 

ระดับ  
2 

ระดับ 
 5 

2 ระดับ/กลุ่ม (ระดับ 
พ้ืนที่เขต และระดับ
กรุงเทพมหานคร)  
(กลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์
รับจ้างสาธารณะ กลุ่มผู้ค้า
หาบเร่ – แผงลอย และ 
กลุ่มเกษตรกร) 

 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 
กิจกรรมการส ารวจและรวบรวมข้อมูลแรงงานนอกระบบในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
 

ไม่ใช้งบประมาณ กน. 

 

 

 

 

เป้าประสงค์ที่ 3.2.2.1  ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบรับทราบสวัสดิการทางสังคม 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมาย 

ในพ้ืนที่เขตรับทราบสวัสดิการทางสังคม 
ร้อยละ  

30 
ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100   
ของกลุ่มผู้ค้าหาบเร่  

แผงลอยและ 
กลุ่มเกษตรกร 
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มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบ (แรงงานไทย) รับทราบสวัสดิการทางสังคม 

ตัวช้ีวัดมาตรการ  

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 

1 ร้อยละของแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมาย 
ในพ้ืนที่เขตรับทราบสวัสดิการทางสังคม 

ร้อยละ  
30 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100   
ของกลุ่มผู้ค้า

หาบเร่  
แผงลอยและ 
กลุ่มเกษตรกร 

 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 
1.โครงการประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบและประชาชน 
ทั่วไปรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการทางสังคมและ 
แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ   

60,000.-* 

(ไม่ได้รับงบประมาณ) 

สสช. 

2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบและประชาชน 
ทั่วไปรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการทางสังคมและ 
แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ   

ไม่ใช้งบประมาณ สสช. 

 

เป้าประสงค์ที่ 3.2.2.2  ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 

1 จ านวนกลุ่มเป้าหมายของแรงงานนอกระบบ 
ในพ้ืนที่เขตเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม 

- - 3 กลุ่ม   
(กลุ่มผู้ขับข่ี 

มอร์เตอร์ไซด์
รับจ้างสาธารณะ 
กลุ่มผูค้้าหาบเร่  
แผงลอยและ 
กลุ่มเกษตรกร 

 

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบ (แรงงานไทย) เข้าถึงสวัสดิการทางสังคม 
ตัวช้ีวัดมาตรการ  

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 

1 จ านวนกลุ่มเป้าหมายของแรงงานนอกระบบใน - - 3 กลุ่ม   
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พ้ืนที่เขตเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม (กลุ่มผู้ขับข่ี 
มอร์เตอร์ไซด์

รับจ้างสาธารณะ 
กลุ่มผูค้้าหาบเร่  
แผงลอยและ 
กลุ่มเกษตรกร 

2 ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพสามารถ 
น าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและมีรายได้
เพิ่มข้ึน (เจรจา 3) 

- - ร้อยละ 80 

 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 
1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนแรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไป 
เข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

10,000.-* 
 (ไม่ได้รับงบประมาณ) 

สสช. 

2. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนแรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไป 
เข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

ไม่ใช้งบประมาณ สสช. 

3. กิจกรรมการติดตามการน าความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพของผู้ผ่านการ 
ฝึกอบรมวิชาชีพ 

ไม่ใช้งบประมาณ สสช. 

ด้านที่ 5    มหานครประชาธิปไตย 
มิติที่ 5.2   เมืองธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.1 ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ข้ันตอนการ
วางแผนนโยบายและการด าเนินงานทั้งผ่านกลไกท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยนโยบายมีเป้าหมาย 
เพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 จ านวนเครือข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพ่ือให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจ 
และติดตามตรวจสอบการท างานของกรุงเทพมหานคร 

- - 1 เครือข่าย 
/สนข. 

 

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1  การสร้างเวที/กลไก/ เครือข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การวางแผนตัดสินใจและติดตามตรวจสอบการท างานของกรุงเทพมหานคร   
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 จ านวนเครือข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพ่ือให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจ 
และติดตามตรวจสอบการท างานของกรุงเทพมหานคร 

- - 1 เครือข่าย 
/สนข. 

2 มีเครือข่ายชุมชนระดับเขต (เจรจา 4) - - (1 เครือข่ายและ 
1 แผน /สนข.) 
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 
1. โครงการผู้น า NEW GEN  

 
3,590,000.-*  

(ไม่ได้รับงบประมาณ) 
สพช. 

2. โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานชุมชน  

4,100,000.- สพช. 

 

 
 
 
 
มิติที่ 5.3 กระจายอ านาจสู่ประชาชน 
เป้าประสงค์ที่ 5.3.1.2 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับโอนภารกิจจากรัฐบาลในการให้บริการสาธารณะ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามภารกิจ

ที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอ านาจฯ 
- - ร้อยละ 

100 
 

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1  เพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมาย 

กระจายอ านาจฯ 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามภารกิจที่

ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอ านาจฯ 
- - ร้อยละ 

100 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 
1. กิจกรรมการพัฒนาความสามารถของหน่วยงานในการ
ด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมาย 
กระจายอ านาจ  

 

ไม่ใช้งบประมาณ กน.  
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ด้านที่ 6   มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 
มิติที่ 6.1  เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 
เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.2   ยกระดับ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ  
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ข้ึน

ทะเบียนกับกรุงเทพมหานครและประสงค์จะเข้า
อบรมผ่านการฝึกอบรมและสามารถน าความรู้ไปใช้
ในการประกอบธุรกิจ 

- - ร้อยละ 
90  
 

2. ร้อยละของผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร  
(Bangkok Brand)  และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการส่งเสริมการขาย 
 

- - ร้อยละ 

100 

3. การจัดกิจกรรมจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
1) จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมข้ึน 
 

2) ยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น 
 

- ร้อยละ 5  
ไม่น้อยกว่า 

7 ครั้ง 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 10 
จากปี 2563 

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 

มาตรการที่ 1  พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ผลิตได้และขายเป็น           
โดยมุ่งเน้นความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี/ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)  เพื่อ
การประชาสัมพันธ์และจ าหน่ายสินค้า  

ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้น

ทะเบียนกับกรุงเทพมหานครและประสงค์จะเข้า
อบรมผ่านการฝึกอบรมและสามารถน าความรู้ไปใช้
ในการประกอบธุรกิจ 

- - ร้อยละ 
90  
 

 
 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ Digital Marketing  313,600.- สสช. 
2. โครงการตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการกรุงเทพมหานคร ไม่ใช้งบประมาณ สสช. 
 
มาตรการที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
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มาตรการที่ 3 เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา     

ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1. ร้อยละของผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร  

(Bangkok Brand)  และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการส่งเสริมการขาย 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 20 รอ้ยละ 
100 

 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 
1.โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสู่ผู้ผลิตสินคา้เชิงนวัตกรรม 312,400.- สสช. 

มาตรการที่ 4  ส่งเสริมด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  
มาตรการที่ 5   จัดท าระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการพัฒนา/เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1. การจัดกิจกรรมจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 

1) จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมข้ึน 
 

2) ยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น 
 

 
 

- 

 
ร้อยละ  

5 

 
ไม่น้อยกว่า 7 

ครั้ง 
 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10  
จากปี 2563 

2. รายได้รวมของผู้ประกอบการจากกิจกรรมการ
ขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(เจรจา 5) 

- - จัดกิจกรรมการขาย 
ระดับกรุงเทพมหานคร 
อย่างน้อย 2 คร้ัง 
และรายได้รวมของ
ผู้ประกอบการฯ 
มากกว่าปี 2563 

 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)  ส่วนราชการ 
1. โครงการจัดงานตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร 4,200,000.- สสช. 
2. โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร  

(Bangkok Brand) 2021 
8,000,000.- สสช. 

3. กิจกรรมจัดท าระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการพัฒนา 
และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 

ไม่ใช้งบประมาณ สสช. 

4.โครงการส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร 
 

ไม่ใช้งบประมาณ สสช. 
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เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.3  พัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานคร เพื่อสินค้าเกษตรได้

มาตรฐานปลอดภัย เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับสินค้า

เกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้  

ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

2 ร้อยละของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร 
ที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัย  
- ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  
- ได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยจากกรุงเทพมหานคร 

 
 
- 
 
- 

 
 

ร้อยละ 15 
ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 15 
ร้อยละ 80 

3 จ านวนสินค้าเกษตรที่สามารถพัฒนาให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน   ร้อยละ 30 ร้อยละ 35  30  
ผลิตภัณฑ์ 

4 จ านวนช่องทางการตลาดที่จ าหน่ายสินค้าเกษตร - - 3 ช่องทาง 

5 จ านวนแหล่งผลิตสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงเกษตร 

- - เพ่ิมข้ึน  
1 แหล่ง 

 
 
 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1  สนับสนุนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับใช้เทคโนโลยี/เครื่องมือทางการผลิต การบริหาร

จัดการ การตลาด ฯลฯ รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรโดย
การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต   

มาตรการที่ 2 ส่งเสริมและขยายผลแนวคิดการท าเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรการที่ 3  ส่งเสริมให้เกิดบุคลากรด้านการเกษตรรุ่นใหม่  
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับสินค้า

เกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้  
 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)  ส่วนราชการ 
1. โครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 600,000.- สสช. 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพ่ือการผลิต 
    ในระบบเกษตรยั่งยืน 

2,000,000.-* 
(ไม่ได้รับงบประมาณ) 

สสช. 



38 
 

3. โครงการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร 128,000.- สสช. 

4. โครงการส่งเสริมการท าเกษตรทฤษฎีใหม่  80,000.- สสช. 

5. โครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาการเกษตรกรุงเทพมหานคร 10,595,000.-* 
(ไม่ได้รับงบประมาณ) 

สสช. 

6. โครงการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) 224,000.-* 
(ไม่ได้รับงบประมาณ) 

สสช. 

7. โครงการอบรมยุวเกษตรกร 50,000.-* 
(ไม่ได้รับงบประมาณ) 

สสช. 

 
มาตรการที่ 4  ส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีในการผลิตตามแนวทางเกษตรปลอดภัยและเกษตร

อินทรีย์ รวมทั้งส่งเสริมให้ท าการเกษตรที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ ปริมาณน้ า และความ
ต้องการของตลาดในพื้นที่   

มาตรการที่ 5  สร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน  
 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่ได้รับ

มาตรฐานปลอดภัย เป็น 
(1)  ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(2)  ได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยจาก
กรุงเทพมหานคร  

 
 
- 
 
- 
 

 
 

ร้อยละ 15 
 

ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 15 
 

ร้อยละ 80 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
 

งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 

1. โครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นท่ีการเกษตรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ 500,000.-* 
(ไม่ได้รับงบประมาณ) 

สสช. 

2. โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ 500,000.-* 
(ไม่ได้รับงบประมาณ) 

สสช. 

3. โครงการสร้างมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร 
   Bangkok Green Farm 

1,000,000.-* 
(ไม่ได้รับงบประมาณ) 

สสช. 

3. กิจกรรมสร้างมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร ไม่ใช้งบประมาณ สสช. 
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มาตรการที่ 6  พัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่ม 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 จ านวนสินค้าเกษตรที่สามารถพัฒนาให้มีมูลค่า 

เพ่ิมขึ้น 
- - 30 

ผลิตภัณฑ์ 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
 

งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 

1. โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร 500,000.-* 
(ไม่ได้รับงบประมาณ) 

สสช. 

2. กิจกรรมตลาดสุขใจ (Bangkok Green Farm) ไม่ใช้งบประมาณ สสช. 
มาตรการที่ 7 เพิ่มช่องทางการตลาด แหล่งจ าหน่ายสินค้าเกษตร และสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ   
                 ใช้ผลผลิตการเกษตรที่ปลูกในกรุงเทพมหานคร 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 จ านวนช่องทางการตลาดที่จ าหน่ายสินค้าเกษตร - - 3 

ช่องทาง 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
 

งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 

1. โครงการจัดมหกรรมสินค้าด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร 300,000.-* 
(ไม่ได้รับงบประมาณ) 

สสช. 

2. กิจกรรมตลาดสุขใจ (Bangkok Green Farm) 

 

ไม่ใช้งบประมาณ สสช. 

 
มาตรการที่ 8 ส่งเสริมแหล่งผลิตสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 จ านวนแหล่งผลิตสนิค้าเกษตรให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
- - เพ่ิมข้ึน 

1 แหล่ง 
 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
 

งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 

1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกรุงเทพมหานคร 1,368,000.-* สสช. 
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
 

งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 

(ไม่ได้รับงบประมาณ) 
2. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริม
ความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร  

ไม่ใช้งบประมาณ สสช. 

 

มิติที่ 6.2 เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก 
เป้าประสงค์ที่ 6.2.1.4  แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการ

ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูให้มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมี-
ประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 จ านวนทรัพยากรการท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับ

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา  

- - ไม่น้อยกว่า 
3 แห่งต่อปี 

 
 
มาตรการที่ 1 ศึกษาและส ารวจทรัพยากรการท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 จ านวนทรัพยากรการท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับ

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา  

- - ไม่น้อยกว่า 
3 แห่งต่อปี 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
 

งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 

1. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริม
ความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร  

ไม่ใช้งบประมาณ สสช. 
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มิติที่ 6.3 เมืองแห่งการจัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ 
เป้าประสงค์ที่ 6.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมนิทรรศการ 

การแสดงสินค้า และการท่องเที่ยว เพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือการให้รางวัลแก่
พนักงาน (MICE) 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 จ านวนโครงการที่สนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็น

สถานที่จัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ  

- - 1  
โครงการ 

 
 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 จ านวนโครงการที่สนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็น

สถานที่จัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ  

- - 1  
โครงการ 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
 

งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการ 

1. กิจกรรมสนับสนุนโครงการการจัดประชุม นิทรรศการนานาชาติ 
(MICE) ของกรุงเทพมหานคร ในฐานะเมืองเจ้าภาพการจัดงาน ของ
ส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 

ไม่ใช้งบประมาณ สสช. 

 

 

 

ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ  
               (เนื้อหาส่วนนี้จะครอบคลุมเฉพาะด้านที่ 7 ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร  
                                   ประจ าปี พ.ศ.2564) 
 
 
                                                                 - ไม่มี - 
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สรุปโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร 
และงบประมาณที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ตามล าดับความส าคัญ 

ล าดับที่ ชื่อโครงการยุทธศาสตร์ 
(เรียงล าดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/ 
อ่ืน ๆ  

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ 
กรุงเทพมหานคร   (เจรจา 1) 

383,000.- กทม. สสส. 

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์-
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร (เจรจา 2) 

1,145,200.- กทม. สสส. 

3  กิจกรรมการติดตามการน าความรู้ไปใช้ประกอบ 
อาชีพของผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ (เจรจา 3) 

ไม่ใช้งบประมาณ กทม. สสช. 

4 โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการชุมชนและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน (เจรจา 4) 

4,100,000.- กทม. สพช. 

5 โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร  
(Bangkok Brand) 2021 (เจรจา 5) 

8,000,000.- กทม. สสช. 

6 โครงการตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร 
 

4,200,000.- กทม. สสช. 

7 โครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 600,000.- กทม. สสช. 
8 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่  

Digital Marketing  
313,600.- กทม. สสช. 

9 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสู่ผู้ผลิต 
สินค้าเชิงนวัตกรรม   

312,400.- 
 

กทม. สสช. 

10 โครงการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน 
กรุงเทพมหานคร    

128,000.- กทม. สสช 

11 โครงการส่งเสริมการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 80,000.- กทม. สสช 

12 กิจกรรมประชาสัมพันธ์สิทธิผู้สูงอายุและการบริการ
เชิงรุกจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ 

ไม่ใช้งบประมาณ - สสส 

13 กิจกรรมการส ารวจและรวบรวมข้อมูลแรงงานนอก
ระบบในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 

ไม่ใช้งบประมาณ - สสช. 

14 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบและ 
ประชาชนทั่วไปรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สวัสดิการทางสังคมและแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ   

ไมใ่ช้งบประมาณ - สสช. 

15 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนแรงงานนอกระบบและ
ประชาชนทั่วไปเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและแหล่ง
เงินทุนในการประกอบอาชีพ 

ไมใ่ช้งบประมาณ - สสช. 

16 กิจกรรมการพัฒนาความสามารถของหน่วยงาน ไม่ใช้งบประมาณ - กน. , สพช. ,  
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ล าดับที่ ชื่อโครงการยุทธศาสตร์ 
(เรียงล าดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/ 
อ่ืน ๆ  

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

ในการด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 
ตามกฎหมายกระจายอ านาจ  

สสส , สสช. 

17 โครงการตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการกรุงเทพมหานคร ไม่ใช้งบประมาณ - สสช. 

18 กิจกรรมจัดท าระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน 
เพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 

ไม่ใช้งบประมาณ - สสช. 

19 โครงการส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
กรุงเทพมหานคร 

ไม่ใช้งบประมาณ - สสช. 

20 กิจกรรมสร้างมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรของ
กรุงเทพมหานคร 

ไม่ใช้งบประมาณ - สสช. 

21 กิจกรรมตลาดสุขใจ (Bangkok Green Farm) ไม่ใช้งบประมาณ - สสช. 
22 กิจกรรมสนับสนุนโครงการการจัดประชุม 

นิทรรศการนานาชาติ (MICE) ของกรุงเทพมหานคร 
ในฐานะเมืองเจ้าภาพการจัดงาน ของ 
ส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 

ไม่ใช้งบประมาณ - สสช. 

 
 

รวมโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ จ านวน   22  โครงการ/กิจกรรม รวมจ านวนเงิน   19,262,200  .-  บาท 

และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2564    
จ านวน  22  โครงการ /กิจกรรม 
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   สรุปโครงการยุทธศาสตร์ตามภารกิจหน่วยงาน/โครงการประจ าพื้นฐาน  
                            และงบประมาณที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    ได้แก่ บัญชีรายการโครงการยุทธศาสตร์ตามภารกิจหน่วยงาน/ประจ าพ้ืนฐาน ที่มีลักษณะ
เป็นงานประจ าพ้ืนฐานของหน่วยงาน ซึ่งด าเนินการเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมาย/ภารกิจโดยปกติของหน่วยงาน 
หมวดรายจ่ายอื่น จ านวน 16 โครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 

         

ล าดับที่ ชื่อโครงการยุทธศาสตร์ 
(เรียงล าดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/ 
อ่ืน ๆ  

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์และคุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็ก 

5,091,000.-   

2 โครงการจัดสวัสดิการสตรี ครอบครัว และ
ผู้ด้อยโอกาส 

4,457,200.-   

3 โครงการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ 4,379,600.-   
4 โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงานด้านเด็ก 

สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
1,418,800.-   

5 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคน
พิการในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 

109,400.-   

6 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบ้านอิ่มใจ 3,009,000.-   

7 โครงการรถสวัสดิการเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร 500,000.-   

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุนประกอบอาชีพเพ่ือ
ช่วยเหลือเยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 

50,000,000.-   

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านที่อยู่อาศัยแก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัย 

547,000.-   

10 โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง 1,955,600.-   

11 โครงการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือให้ความรู้
ด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน 

118,200.- 
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ล าดับที่ ชื่อโครงการยุทธศาสตร์ 
(เรียงล าดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/ 
อ่ืน ๆ  

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

12 โครงการศึกษา วิเคราะห์บทบาท พันธกิจของ
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัย เพ่ือก าหนด 
แนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทของ
กรุงเทพมหานคร 

5,400,000.- 

  

13 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านพัฒนาสังคม
สู่การเป็นผู้เรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 

650,200.- 
  

14 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเกษตรของ
กรุงเทพมหานคร 

79,400.- 
  

15 โครงการบูรณาการความร่วมมือการจัดการศึกษา
วิชาชีพให้กับนักเรียนในสังกัดกรุงเท 

500,000.- 
  

16 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพในโรงเรียนฝึก
อาชีพกรุงเทพมหานคร 
 

131,600.- 
  

 

รวมโครงการยุทธศาสตร์ตามภารกิจหน่วยงาน/ประจ าพื้นฐาน หมวดรายจ่ายอ่ืน จ านวน   16  โครงการ/กิจกรรม  
รวมจ านวนเงิน  78,347,000 .-  บาท 
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                                            บัญชีรายการ/โครงการประจ าพื้นฐาน 

 

ล าดับที่     ด้าน/แผนงาน 
 

                              รายการ/โครงการ 
 

    งบประมาณ 

 ด้านการพัฒนาและ 
บริการสังคม 

 
 

 
 

 

1 แผนงานบริหารทั่วไป 
              ค่าครุภัณฑ์ 

 1 โต๊ะท างานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ช านาญงาน,อาวุโส, 
ช านาญการ 5 ชุด 

        45,000.- 

   2 ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม  1  ชุด     290,000.- 
   3 ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมตู้ล าโพง 1 ชุด     100,000.- 
     

2 แผนงานบริการสังคม    

 
งานสวัสดิการสังคม 

       ค่าครุภัณฑ์ 
 1 รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 

2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์1 คัน 
1,364,000.-  

  
2 หม้อต้มแผ่นให้ความร้อนแบบเคลื่อนที่ได้ พร้อมแผ่นประคบร้อน 

ขนาด 20 แผ่น 1 เครื่อง 
160,000.- 

  
3 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล  ขาว-ด า ความเร็ว 20 แผ่น  

ต่อนาที 2 เครื่อง 
180,000.- 

  4 โต๊ะท างานระดับช านาญการพิเศษ ผู้อ านวยการต้น  2 ชุด 28,400.- 

  
5 เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ  

20 แผ่น 2 เครื่อง 
36,000.- 

  
6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network 

แบบที่ 1 (28 หน้า/นาท)ี 1 เครื่อง 
8,900.- 

  7 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง 15,000.- 

  
8 โต๊ะท างานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ช านาญงาน,อาวุโส, 

ช านาญการ  4 ชุด 
36,000.- 

  
9 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด

จอภาพ ขนาด 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 4 เครื่อง 
54,000.- 

  
10 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด

จอภาพ ขนาด 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 1 เครื่อง 
20,600.- 

  
11 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI 

Lumens 1 เครื่อง 
62,500.- 

  12 ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง  1 ชุด 14,400.- 
  13 เครื่องโทรศัพท์ 5 เครื่อง 6,500.- 
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ล าดับที่       ด้าน/แผนงาน 
 

                             รายการ/โครงการ 
 

    งบประมาณ 

  14 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   2 เครื่อง 5,000.- 
  15 หม้อแปลงไฟฟ้า RS 700 W   A700-2000  1 ตัว 4,300.- 

  
18 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด 

ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 8 เครื่อง 
136,000.- 

  19 ชั้นอเนกประสงค์ แบบ 4 ชั้น ขนาด 80 x 230 x 180 ซม.  1 ชั้น 9,500.- 
  20 โต๊ะส าหรับวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี  4 ชุด 32,400 
  21 โต๊ะคร่อมเตียงโครงแสตนเลส   2 ตัว 13,600.- 
  22 ตู้เหล็กแบบ  4 ลิ้นชัก  4  ตู้ 28,000.- 
 หมวดรายจ่ายอื่น    
  1 โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 5,091,000.-  
  2 โครงการจัดสวัสดิการสตรี ครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส 4,457,200.- 
  3 โครงการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ 4,379,600.- 

  
4 โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คน

พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
1,418,800.- 

  

5 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ พ.ศ.2550 

109,400.- 

  6 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบ้านอิ่มใจ 3,009,000.- 
  7 โครงการรถสวัสดิการเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร 500,000.- 

  

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุนประกอบอาชีพเพ่ือช่วยเหลือเยียวยา 
และฟ้ืนฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด 19) 

50,000,000.- 

3 แผนงานพัฒนาชุมชน    

 
3.1 งานพัฒนาชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ 
1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 

(28หน้า/นาท)ี จ านวน 4 เครื่อง 
35,600.- 

  2 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่น/นาท)ี  1 เครื่อง 100,000.- 

  
3 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า  

19 นิ้ว) 5 เครื่อง 
85,000.- 

  
4 ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบล้อลาก ขนาดไม่น้อยกว่า 80 w ล าโพง 

ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์  2 ชุด 
20,000.- 

  
5 ตู้เหล็กบานเลื่อน (แบบกระจก) ขนาดไม่น้อยกว่าความกว้าง 

115 ซม.x ลึก 40 ซม. X สูง 87 ซม. 6 ตู้ 
36,000.- 
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ล าดับท่ี       ด้าน/แผนงาน 
 

                               รายการ/โครงการ 
 

    งบประมาณ 

  
6 ตู้เหล็กบานเลื่อน (แบบทึบ) ขนาดไม่น้อยกว่าความกว้าง  

115 ซม.x ลึก 40 ซม. X สูง 87 ซม.    6 ตู้ 
36,000.- 

 

    หมวดรายจ่ายอื่น  
1 

 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านที่อยู่อาศัยแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและ
จัดการที่อยู่อาศัย 

 
547,000.- 

  2 โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง 
 

1,955,600.- 

 

 3 โครงการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือให้ความรู้ด้านกองทุน
สวัสดิการชุมชน  

118,200.- 
 
 

  

4 
 

โครงการศึกษา วิเคราะห์บทบาท พันธกิจของหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัย เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
ที่เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร 

5,400,000.- 

 3.2 งานนโยบายและแผนงาน      

 

ค่าครุภัณฑ์ 1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ  พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 
หรือเหล็ก  1 คัน 

886,400.- 

  
2. เครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอลความละเอียด 300 x 400 จุด  

ต่อตารางนิ้ว 1  เครื่อง 
130,000 

 

หมวดรายจ่ายอื่น 1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านพัฒนาสังคมสู่การเป็น 
ผู้เรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 

650,200.- 

 
4 แผนงานส่งเสริมอาชีพ      

  4.1 งานส่งเสริมอาชีพ      
  ค่าครุภัณฑ์ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่

น้อยกว่า 19 นิ้ว)    1 เครื่อง  (ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป) 
17,000.- 

  

2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1  
(28 หนา้/นาที)  1 เครื่อง (ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป) 

8,900.- 

  
 

3 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  4  ตู้ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 22,000.- 

  
 

4 ตู้เหล็ก แบบ  4  ลิ้นชัก  2 ตู ้(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 15,800.- 
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ล าดับ
ที ่

ด้าน/แผนงาน รายการ/โครงการ 

 
งบประมาณ  

  
 4.2 งานส่งเสริมอาชีพการเกษตร 

 
  

  

  
ค่าครุภัณฑ์  1 เครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอลความละเอียด 300 x 400  

จุด ต่อตารางนิ้ว 1  เครื่อง (กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม) 
130,000 

  
 

2 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์  1 ตัว   
(กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม) 

4,400.- 

  
3 ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน  5 ตู้ (กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม) 27,500.- 

  
 

4 โต๊ะอเนกประสงค์  10  ตัว  (กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม) 15,000.- 

  
 

5 เครื่องโทรศัพท์   3  เครื่อง  (กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม)  3,900.- 

  6 เครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า 1  เครื่อง (กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม) 11,000.- 

  7 เตาอบไมโครเวฟ  1  เตา  (กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม) 13,000.- 

  8 เครื่องนึ่งฆ่าเชื่ออัตโนมัติ  1  เครื่อง  (กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม) 385,000.- 

  
9 เครื่องวัดความเป็น กรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง  

(กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม) 
21,400.- 

  
10 เครื่องชั่งสารเคมีอย่างละเอียด (2 ต าแหน่ง) 1 เครื่อง  

(กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม) 
27,800.- 

  11 ชั้นวางขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แบบ 6 ชั้น  2 ตัว   
(กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม) 

66,000.- 

  
  12 เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน (จอแสดงภาพ 102,000.- 

   ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  6 เครื่อง  (กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม)  

  13 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า 8,900.- 

 

 
 
 

 ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาท)ี 1 เครื่อง 
(กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม) 

 

 
หมวดรายจ่ายอื่น  1.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเกษตรของ

กรุงเทพมหานคร 
79,400.- 
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4.3 งานการศึกษา
อาชีพ 

ค่าครุภัณฑ์ 

1 โต๊ะอเนกประสงค์  ขนาด  180 X 60 X 78 ซ.ม  50 ตัว  
( รฝช.ดินแดง1) 

190,000.- 

2 พัดลมไอน้ า  ขนาดใบพัด 26  นิ้ว  3 ตัว ( รฝช.ดินแดง1) 129,000.- 
3 เต็นท์โครงหลังคาเหล็ก  ทรงปิรามิด ขนาด 2 X 2  เมตร  10 หลัง   

( รฝช.ดินแดง1) 
95,000 .- 

4 จอ LED  150  นิ้ว  ขนาดกว้าง 120  นิ้ว x  สูง 90  นิ้ว  
(ภายนอกอาคาร )  1 ชุด  ( รฝช.ดินแดง1) 

500,000 .- 

 5  โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 180x60x78 ซม.  30 ตัว  (รฝช.ดินแดง 2) 114,000.- 
 6 พัดลมไอน้ า ขนาดใบพัด  26 นิ้ว  3 ตัว (รฝช.ดินแดง 2) 129,000 
  7 เต็นท์โครงหลังคาเหล็ก ทรงปิรามิด 10 หลัง  (รฝช.ดินแดง 2) 120,000 

  8 เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ขนาด 450 วัตต ์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด  
(รฝช.ดินแดง 2) 

35,000.- 

  9 เครื่องปักคอมพิวเตอร์  1 เครื่อง  (รฝช.ดินแดง 2) 420,000.- 
  10 เต็นท์โครงหลังคาเหล็ก ทรงปิรามิด' ขนาด 3 x 3 เมตร  5 หลัง  (รฝช.บางรัก) 60,000.- 
  11 โต๊ะอเนกประสงค์' ขนาด 180x60x78 ซม.  20 ตัว  (รฝช.บางรัก) 76,000.- 
  12 พัดลมไอน้ า ขนาดใบพัด 26 นิ้ว  3 ตัว  (รฝช.บางรัก) 129,000 
  13 เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ 'ขนาด 450 วัตต์   1 ชุด  (รฝช.บางรัก) 35,000 
  14 ป้ายไฟอิเล็กทรอนิกส์ 'ขนาด 352 ซม.x80 ซม. พร้อมระบบ 1 ชุด (รฝช.บางรัก) 155,200 
  15 โต๊ะอเนกประสงค์ขนาด180x60x78ซม.   40 ตัว  (รฝช.อาทร สังขะวัฒนะ) 152,000 
  16 พัดลมไอน้ า ขนาดใบพัด 26 นิ้ว    3 ตัว  ( รฝช.อาทร สังขะวัฒนะ) 129,000 
  17 เต้นท์โครงหลังคาเหล็ก ทรงปิรามิด ขนาด 3x3 เมตร  5 หลัง 60,000 
    (รฝช.อาทร สังขะวัฒนะ)  
  18 เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ขนาด 450 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์  1 ชุด 35,000 
    (รฝช.อาทร สังขะวัฒนะ)  
  19 จักรปักคอมพิวเตอร์  1 ชุด (รฝช.อาทร สังขะวัฒนะ) 420,000 
  20  เต็นท์โครงหลังคาเหล็ก ทรงปิรามิตขนาด 2x2 เมตร  5 หลัง 47,500 
    (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์)   
  21  เต็นท์โครงหลังคาเหล็ก ทรงปิรามิต ขนาด 3x3 เมตร    5 หลัง 60,000 
    (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์)   
  22  โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 180x60x78 ซม   30 ตัว  (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์) 114,000 
  23  พัดลมไอน้ า ขนาดใบพัด 26 นิ้ว  3 ตัว (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์) 129,000 
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  24  ป้ายไฟอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 352 ซมx80 ซม. พร้อมระบบ  1 ชุด   155,200 

    (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์)   

  25  เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ ขนาด 450 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์  1 ชุด   35,000 

     (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์)   

  
26 โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 180x60x78 ซม.  30 ตัว (รฝช.หลวงพ่อ

ทวีศักดิ)์ 
114,000 

 

 

27 พัดลมไอน้ า ขนาดใบพัด 26 นิ้ว  3 ตัว  (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์) 129,000 

 
28 เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ ขนาด 450 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์   

1 ชุด  (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์) 
35,000 

 
29 โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 180x60x75 ซม.  20 ตัว 

(รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์) 
70,000 

 
30 เต้นท์โครงหลังคาเหล็ก ทรงปิรามิด ขนาด 3x3 เมตร  5 หลัง 

(รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์) 
60,000 

 
31  เต็นท์โครงหลังคาเหล็ก ทรงปิรามิด ขนาด 3X3 เมตร  10 หลัง  

(รฝช.หนองจอก) 
120,000 

 
32  โต๊ะอเนกประสงค์ขนาด 180x60x78 ซม. 30 ตัว   

(รฝช.หนองจอก) 
114,000 

 33  พัดลมไอน้ า ขนาดใบพัด 26 นิ้ว  4 ตัว (รฝช.หนองจอก) 172,000 

 
34  ป้ายไฟอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 352 ซม.x80 ซม.  พร้อมระบบ  1 ชุด

(รฝช.หนองจอก)    
155,200 

 
35  เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ ขนาด 450 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์   

1 ชุด   (รฝช.หนองจอก) 
35,000 

 36 เต็นท์โครงหลังคาเหล็ก ทรงปิรามิด ขนาด 3x3 เมตร 10 หลัง 120,000 

   (รฝช.บ่อนไก)่  

 
37 โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 180x60x75 เซนติเมตร   30 ตัว   

(รฝช.บ่อนไก)่ 
114,000 

 38 พัดลมไอน้ า ขนาดใบพัด 26 นิ้ว   3 ตัว  (รฝช.บ่อนไก)่ 129,000 

 
39 ป้ายไฟอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 352 ซม.x80 ซม. พร้อมระบบ  1 ชุด 

(รฝช.บ่อนไก)่  
155,200 
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ล าดับ
ที ่

ด้าน/แผนงาน รายการ/โครงการ  งบประมาณ  

  
40 เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่  ขนาด 450 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์   

1 ชุด (รฝช.บ่อนไก)่ 
35,000 

  41 เก้าอ้ีส านักงาน 10 ตัว  (รฝช.ดินแดง2) 40,000 

  42  จักรอุตสาหกรรมแบบเย็บผ้า 3 คัน   (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป)์ 48,000 

  43  เก้าอ้ีกลมหมุนปรับระดับได้ ไม่มีพนักพิง  10 ตัว  10,000 

    (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์)   

  44 กล้องถ่ายรูป ขนาด18-135 มม. 1 ตัว (รฝช.ดินแดง2) 39,000 

  45 เครื่องท าน้ าเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก  1 ตัว (รฝช.ดินแดง2) 14,600 

  46 ฉากกั้นห้องประชุม 1 ชุด  (รฝช.ดินแดง2) 25,000 

  
47 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 1 เครื่อง 

(รฝช.ดินแดง2) 
70,000 

  48 เก้าอ้ีนวดฝ่าเท้า 5 ชุด (รฝช.ดินแดง2) 55,200 

  
 

49 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ  1 เครื่อง  
(รฝช.ดินแดง2) 

70,000 

  
 

50 เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง (รฝช.คลองเตย) 120,000 

  
 

51 เครื่องพิมพ์เลเซอร์  3 เครื่อง (รฝช.คลองเตย) 45,000 

  
 

52 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  3 เครื่อง 
(รฝช.คลองเตย) 

42,000 

  
 

53 ดัดผมดิจิตอล แสงอินฟาเรด  2 เครื่อง (รฝช.คลองเตย) 76,000 

  
 

54 ดัดผมดิจิตอล แสงอินฟาเรด  2 เครื่อง  (รฝช.คลองเตย) 76,000 

  
 

55 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง  
(รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์) 

15,000 

   56 ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต  1 ตู้  (รฝช.บ่อนไก)่ 9,000 

  
 

57 ชุดฝึกอุปกรณ์อ านวยความสะดวกด้วยระบบไฟฟ้า  1 ชุด 
(รฝช.บ่อนไก)่ 

355,000 

   58 เก้าอ้ีเหล็กท่ีนั่งท าด้วยไม้  20 ตัว  (รฝช.ดินแดง2) 32,000 

  
 

59 จักรโพ้งอุตสาหกรรม 5 เส้น  2 คัน  (รฝช.ดินแดง2) 96,000 

  
 

60 จักรอุตสาหกรรมฝีเข็มเดี่ยวอุตสาหกรรม  3 คัน  (รฝช.ดินแดง2) 105,000 

  
 

61 เก้าอ้ีนั่งท าเล็บ  5 ชุด  (รฝช.บ่อนไก)่ 30,000 

  
 

62 ปั๊มลม  1 เครื่อง  (รฝช.บ่อนไก่) 45,000 
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ล าดับที่ ด้าน/แผนงาน รายการ/โครงการ  งบประมาณ  

  

63  โทรทัศน์  แอล อี ดี (LED TV)  แบบ Smart TV   
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล   
ขนาด 55 นิ้ว  1 เครื่อง  (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์) 

18,200 

  
64 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI 

Lumens  1 เครื่อง (กลุ่มงานพัฒนาการฝึกอาชีพ) 
29,700 

  65 เก้าอ้ีนวดฝ่าเท้า  5 ชุด (รฝช.ดินแดง 2) 55,200 

  66 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  2 เครื่อง  (รฝช.อาทร สังขะวัฒนะ) 19,000 

  
 

67 จักรอุตสาหกรรม ระบบตัดด้ายอัตโนมัติ  2 คัน 
(รฝช.อาทร สังขะวัฒนะ) 

66,000 

  
68 พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว  5 ตัว 

(รฝช.อาทร สังขะวัฒนะ) 
11,000 

  
 

69 เก้าอ้ีเหล็กบุนวมมีพนักพิง  30 ตัว (รฝช.อาทร สังขะวัฒนะ) 81,000 

  
 

70 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล 
ขนาด 55 นิ้ว  1 เครื่อง (รฝช.อาทร สังขะวัฒนะ) 

18,200 

  
 

71 เครื่องปั๊มลมไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ขนาด 4 สูบ 
1 เครื่อง  (รฝช.อาทร สังขะวัฒนะ) 

139,800 

  
 

72 ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง   1 ตู้  (รฝช.อาทร สังขะวัฒนะ) 8,000 

  
 

73 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล 
ขนาด 55 นิ้ว  1 เครื่อง  (รฝช.อาทร สังขะวัฒนะ) 

18,200 

  
 

74 พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว  6 ตัว  (รฝช.อาทร สังขะวัฒนะ) 13,200 

  
 

75 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จอภาพ 1920x1080 พิกเซล  
ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens  1 เครื่อง 
(รฝช.อาทร สังขะวัฒนะ) 

30,300 

  
 

76 เครื่องอบผมไมโครมิส  1 เครื่อง  (รฝช.อาทร สังขะวัฒนะ) 19,000 

  
77 เครื่องวัดล าดับเฟส (Digital Phase Detector)  1 เครื่อง 

(รฝช.อาทร สังขะวัฒนะ) 
42,000 

  
78 เครื่องวัดฉนวน (Insulation Tester)  1 เครื่อ 

(รฝช.อาทร สังขะวัฒนะ)ง 
19,500 

  79 เครื่องคอมพิวเตอร์กราฟฟิค  7 เครื่อง (รฝช.คลองเตย) 385,000 
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ล าดับที่ ด้าน/แผนงาน รายการ/โครงการ  งบประมาณ  

  
80 ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต  1 ตู้ 

(รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์) 
66,000 

  
81 เครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ LED สี ชนิด Networkแบบที่ 2 

(27 หน้า / นาที )  1 เครื่อง  (รฝช.ดินแดง1) 
27,000 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

82 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงานส านักงาน 2 เครื่อง 
(รฝช.ดินแดง1) 

32,000 

83 เครื่องกระทะสับผสม 1 เครื่อง  (รฝช.ดินแดง2) 35,000 
84 เครื่องบดหมู 1 เครื่อง  (รฝช.ดินแดง2) 23,000 
85 ตู้แช่แข็งสแตนเลส  1 เครื่อง  (รฝช.ดินแดง2) 70,800 
86 เครื่องโฟโนหน้า 5 ระบบ  4 เครื่อง 

(รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์) 
40,800 

87 ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ แบบ D-JETRONIC 1 ชุด 
(รฝช.บ่อนไก)่ 

350,000 

88 ชุดฝึกเครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีนระบบควบคุมวาล์ว 
แบบ VTEC 1 ชุด  (รฝช.บ่อนไก)่ 

360,000 

89 ชุดฝึกเครื่องล่างรถยนต์ระบบเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อนล้อหลัง 320,000 
 1 คัน (รฝช.ดินแดง1)  

90 ชุดฝึกเครื่องล่างรถยนต์ระบบเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อนล้อหน้า 
1 คัน (รฝช.ดินแดง1) 

370,000 

91 เก้าอ้ีท างานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,ช านาญงาน, อาวุโส,
ช านาญการ   1 ตัว  (รฝช.ดินแดง1) 

2,800 

92 เก้าอ้ีท างานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,ช านาญงาน, 2,800 
  อาวุโส,ช านาญการ   1 ตัว  (รฝช.ดินแดง1)   

93 เก้าอ้ีท างานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ช านาญงาน, 
ช านาญงาน, อาวุโส,ช านาญการ   2 ตัว (รฝช.ดินแดง1) 

5,600 

94 คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง (รฝช.ดินแดง1) 

44,000 

95 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 
ขนาด 32,000 บีทียู  2 เครื่อง (รฝช.อาทร สังขะวัฒนะ) 

84,600 

96 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  6 เครื่อง(รฝช.อาทรฯ) 

102,000 
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ล าดับที่ ด้าน/แผนงาน รายการ/โครงการ  งบประมาณ  

  
97 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า  8,900 

   ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาท)ี  1 เครื่อง  

   (รฝช.อาทร สังขะวัฒนะ)  

  98 เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา 18,000 

  
 ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง  

  
 (รฝช.อาทร สังขะวัฒนะ)  

  
 

99 เครื่องขัดพ้ืน   1 เครื่อง  (รฝช.อาทร สังขะวัฒนะ) 20,000 

  
 

100 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 238,000 

  
 

  *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  14 เครื่อง  

  
 

  (รฝช.อาทร สังขะวัฒนะ)  

  
 

101 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่1 330,000 

  
 

 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว)  15 เครื่อง  

  
 (รฝช.อาทร สังขะวัฒนะ)  

  
102  ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 1 เครื่อง  (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์) 18,500 

  
103  จักรอุตสาหกรรมแบบเย็บผ้า  2 คัน   (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์) 32,000 

  
104 เครื่องโทรสาร  แบบใช้กระดาษธรรมดา 18,000 

  
 ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง  (รฝช.บ่อนไก)่  

  
105 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก  16,000 

  
 พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) '2 เครื่อง  

   (รฝช.บ่อนไก)่  

    ส านักงาน   

  106  โทรทัศน์  แอล อี ดี (LED TV)  แบบ Smart TV   18,200 

    ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล    

    ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง  (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์)   

    หลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน   

  107  โทรทัศน์  แอล อี ดี (LED TV)  แบบ Smart TV   18,200 

    ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล    

    ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์)   
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ล าดับที่ ด้าน/แผนงาน รายการ/โครงการ  งบประมาณ  

  
108 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง  4,300 

   ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  1 เครื่อง  

   (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์)  

  109 เครื่องโทรสารแบบธรรมดา ส่งเอกสาร ได้ครั้งละ 30 แผ่น 30,000 

   1 เครื่อง   (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์)  

  110  เก้าอ้ีเหล็กหมุนมีพนักพิง ปรับระดับได้  30 ตัว  81,000 

  
  (รฝช.หนองจอก)   

  
111 จักรอุตสาหกรรมเข็มเดี่ยวระบบดิจิตอล  (รฝช.หนองจอก) 80,000 

  
 

112  จักรพันริมแบบอุตสาหกรรม 4 เส้นด้าย  1 คัน  46,000 

  
 

  (รฝช.หนองจอก)   

  
 

113 จักรเย็บผ้ากระเป๋าหิ้ว  10 คัน   (รฝช.หนองจอก) 120,000 

  
 

114  เครื่องอบผมระบบไอน้ าแบบไมโครมิสต์  1 เครื่อง  45,000 

  
 

  (รฝช.หนองจอก)   

  
115 ตู้หมักแปัง 12 ถาด  1 ตู้  (รฝช.บ่อนไก)่ 40,000 

  
116 เก้าอ้ีนวดเท้า  10 ชุด  (รฝช.บ่อนไก)่ 60,000 

  
117 โทรทัศน์ แอล อี ดี  (LED TV)  แบบ Smart TV 18,200 

  
  ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล  

  
  ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง  (รฝช.บ่อนไก)่  

  
118 จักรอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์   1 คัน  (รฝช.บ่อนไก)่ 49,000 

  
119 จักรปักคอมพิวเตอร์ 1 คัน  (รฝช.บ่อนไก)่ 67,000 

  
120 จักรอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์  2 คัน  (รฝช.บ่อนไก)่ 98,000 

  121 โทรทัศน์ แอล อี ดี  (LED TV)  แบบ Smart TV 18,200 

    ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล  

    ขนาด 55 นิ้ว  1 เครื่อง  (รฝช.บ่อนไก)่  

  122 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1,364,000 

   ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  

   หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์   1 คัน  

   (กลุ่มงานพัฒนาการฝึกอาชีพ)  
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  123 เครื่องเจียรจานเบรค 1 เครื่อง (รฝช.ดินแดง 1) 280,000 

  
124 คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2   630,000 

  
 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว )  21 เครื่อง  

  
 (รฝช.ดินแดง 1)  

  
 

125 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA 29,700 

  
 

 ขนาด  3,000  ANSI  Lumens 1 เครื่อง  (รฝช.ดินแดง 1)  

  
 

126 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  ชนิดฝังฝ้า 114,400 

  
 

  สี่ทิศทาง ขนาด 36,000 บีทียู  2 เครื่อง  (รฝช.ดินแดง 1)  

  
127 เครื่องยกรถระบบไฮโดรลิคแบบใช้ไฟฟ้า  ชนิด 2 เสา  240,000 

  
 1 เครื่อง  (รฝช.ดินแดง 1)  

  
128 เครื่องยกรถระบบไฮโดรลิคแบบใช้ไฟฟ้า ชนิด 2 เสา 240,000 

  
  1 เครื่อง  (รฝช.ดินแดง 1)  

  
129 คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2  60,000 

  
 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว )  2 เครื่อง  

  
 (รฝช.ดินแดง 1)  

  
130 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณ 886,400 

  
 กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400ซีซี หรือ  

   ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์  

   ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 คัน  

   (รฝช.ดินแดง 2)  

  131 ชุดโต๊ะห้องประชุม 1 ชุด  (รฝช.ดินแดง 2) 25,600 

  132 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  5 ตู้  (รฝช.ดินแดง 2) 27,500 

  133 ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก  2 ตู้  (รฝช.ดินแดง 2) 14,000 

  134 ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก  3 ตู้  (รฝช.ดินแดง 2) 21,000 

  
135 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  2 ตู้  (รฝช.ดินแดง 2) 11,000 

  136 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  (รฝช.ดินแดง 2) 11,000 

  137 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่1 440,000 

   *(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  20 เครื่อง (รฝช.ดินแดง 2)  
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ล าดับที่ ด้าน/แผนงาน รายการ/โครงการ  งบประมาณ  

  138  ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต  1 ตู้  66,000 

    (รฝช.บางรัก)   

  139  เตาแก๊สแบบหัวสเตนเลสขนาด 1200 x 600 x 750 มิลลิเมตร  34,000 

  
   1 เครื่อง  (รฝช.บางรัก)   

  
140  โต๊ะกระจก 4 ตัว  (รฝช.บางรัก)  26,000 

  
 

141 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่1  396,000 

  
 

 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  18 เครื่อง  

  
 

 (รฝช.อาทร สังขะวัฒนะ)  

  
 

142 เก้าอ้ีนวดฝ่าเท้า  5 ชุด (รฝช.อาทร สังขะวัฒนะ) 40,000 

  
 

143  เครื่องผสมอาหารอเนกประสงค์แบบยกโถ ขนาด 5 ลิตร  72,800 

  
 

   หัวตี 3 แบบ 2 เครื่อง (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์)   

  
144 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 720,000 

  
 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิ้ว)  30 เครื่อง  

  
 (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)  

  
145 โทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 43,000 

  

 1366x768 พิกเซล  32 นิ้ว ขนาด 5 เครื่อง  
(รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) 

 

  
146 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  2 บาน  1 หลัง  (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) 5,500 

  
147 เก้าอ้ีบาร์เบอร์ มีคันโยก  5 ตัว  (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) 42,500 

  148 เก้าอ้ีเลคเชอร์ 20 ตัว   (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) 24,000 

  149 เตียงสระผม  2 ตัว  (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) 6,400 

  150 เก้าอ้ีเลคเชอร์  27 ตัว    (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) 32,400 

  151 เตียงสระผม  2 ตัว   (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) 6,400 

  152 เครื่องดัดผมดิจิทัล  1 เครื่อง   (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) 9,700 

  153 เครื่องเจียระไนพลอยแบบทองแดง  7 เครื่อง 203,000 

   (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)  

  154 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 46,000 

  
  ขนาด 13,000 บีทียู  2 เครื่อง   (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) 
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ล าดับที่ ด้าน/แผนงาน รายการ/โครงการ  งบประมาณ  

  155 เครื่องผสมอาหารขนาด 5 ลิตร  4 เครื่อง 76,000 

   (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)  

  156 เตาอบไฟฟ้าบอดี้สแตนเลส ขนาด 3 ชั้น  1 เครื่อง 169,000 

   (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)  

  157 ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต  1 เครื่อง 66,000 

  
 (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)  

  
158 โต๊ะเตรียมอาหารสแตนเลสขนาด 2 ชั้น  4 ตัว 52,000 

  
 

 (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)  

  
 

159 เครื่องปั๊มน้ า  1 เครื่อง   (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์) 12,000 

  
 

160 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล  (ขาว-ด า)  ความเร็ว 20 แผ่น 90,000 

  
 

 ต่อนาที  1 เครื่อง (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์)  

  
 

161 เครื่องเป่าไล่น้ าขนสุนัข  1 เครื่อง 16,900 

  
 (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์)  

  
162 ตู้เย็นขนาด 16 คิวบิกฟุต  1 ตู้ (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์) 24,700 

  
163 เก้าอ้ีเสริมสวย 8 ตัว  (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์) 88,000 

  

164 เตาแก๊สหัวเร่งขนาดเล็กพร้อมขาตั้งสเตนเลสทรงสี่เหลี่ยม   
2 เตา   (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์) 

5,800 

  165  เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล  (ขาว-ด า)  90,000 

    ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที  1 เครื่อง   (รฝช.หนองจอก)  

  

166  เครื่องขัดพ้ืน ขนาด 18 นิ้ว   2 เครื่อง    (รฝช.หนองจอก) 96,000 
167 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  

ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล  
ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง  (รฝช.หนองจอก) 

18,200 

168  เครือ่งคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2   
 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  20 เครื่อง  
 (รฝช.หนองจอก)  

440,000 

169 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
16 เครื่อง (รฝช.บ่อนไก)่ 

352,000 
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ล าดับที่ ด้าน/แผนงาน รายการ/โครงการ  งบประมาณ  

  170 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  68,000 

   *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  3 เครื่อง  

   (กลุ่มงานพัฒนาการฝึกอาชีพ)  

  171 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน 1 เครื่อง 16,000 

   (กลุ่มงานพัฒนาการฝึกอาชีพ)  

  
 

172  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพ้ืน  40,200 

  

  หรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู  1 เครื่อง     
(รฝช.บางรัก) 

 

  
173  เครื่องฟอกอากาศ ขนาด 48 ตรม.  1 เครื่อง   (รฝช.บางรัก) 33,000 

  
174  เครื่องฟอกอากาศ ขนาด 48 ตรม.  1 เครื่อง   (รฝช.บางรัก) 33,000 

  175  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานส านักงาน  1 เครื่อง  16,000 

    (รฝช.บางรัก)   

  176 เก้าอ้ีเสริมสวย  5 ตัว (รฝช.อาทร สังขะวัฒนะ) 55,000 

  177 เครื่องดัดผมดิจิตอล  1 เครื่อง  (รฝช.อาทร สังขะวัฒนะ) 22,400 

  

178 พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพ้ืน 18 นิ้ว  4 ตัว   
(รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์) 

8,000 

  
179 มอเตอร์เจียระไนพลอยขนาด 1/2 แรงม้า  4 ตัว 23,200 

   (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์)  

  180 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1 96,000 

   *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  6 เครื่อง  

   (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์)  

  181 โต๊ะท างานระดับช านาญการพิเศษ  อ านวยการต้น 42,600 

  
 พร้อมเก้าอ้ี   3 ชุด  (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์)  

  182 โต๊ะท างานระดับปฏิบัติงาน ปฏิบัติการ ช านาญงาน  45,000 

  
 

 ช านาญการ พร้อมเก้าอ้ี  5 ชุด    (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์)  

  

183 เครื่องสูบน้ าแบบ ปั๊มแช่ดูดโคลน ท่อ 3" (2hp) 3 สาย   
1 เครื่อง   (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์) 

19,800 

  184 เก้าอ้ีห้องประชุม 100 ตัว (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์) 120,000 

  
185 โต๊ะหมู่บูชา  1 ชุด (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์) 7,500 
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186 เครื่องท าน้ าเย็นแบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก  1 เครื่อง 14,600 

  
 

 (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์)  

  
 

187 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  4 ตู้  (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์) 22,000 

  
 

188 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 34,000 

  
 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   2 เครื่อง  

  
 (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์)  

  
189 ไดร์เป่าขนสุนัขแบบตั้งพ้ืน  1 เครื่อง 21,500 

  
 (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์)  

  
190 เก้าอ้ีส าหรับนวดฝ่าเท้า  5 ตัว (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน ์อุปถัมภ์) 40,000 

  
191 ตู้สแตนเลสมีลิ้นชัก 2 ชั้น  4 ตู้ 78,000 

  
 (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์)  

  
192 เตาแก๊สหัวเร่งขนาดเล็กพร้อมขาตั้งสเตนเลสทรงสี่เหลี่ยม 2,900 

   1 เตา (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์)  

  193 เครื่องปรับอาการแบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  47,000 

   ขนาด 36,000 บีทียู  1 เครื่อง (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์)  

  194 เครื่องปรับอาการแบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 47,000 

   ขนาด 36,000 บีทียู  1 เครื่อง (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์)  

  195 คีย์บอรดไฟฟ้า 61 คีย์  2 ตัว  (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์) 28,000 

  
 

196 จักรเย็บผ้าระบบคอมพิวเตอร์ 4 คัน  (รฝช.บ่อนไก)่ 111,600 

  
197 เครื่องผสมอาหารเอนกประสงค์ ขนาด 5 ลิตร 140,000 

   4 เครื่อง (รฝช.บ่อนไก)่  

  198 ชั้นวางภาชนะสแตนเลส แบบ 4 ชั้น  2 หลัง  (รฝช.บ่อนไก)่ 56,000 

  199 เก้าอ้ีกลมบุนวม  10 ตัว (รฝช.บ่อนไก่) 15,000 

  200 ขาตั้งกล้อง  1 ชุด (รฝช.บ่อนไก)่ 19,800 

  201 โต๊ะท างาน ระดับช านาญการพิเศษ, อ านวยการต้น 14,200 

   1 ชุด (กลุ่มงานพัฒนาการฝึกอาชีพ)  

  202 เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ขนาด 450 วัตต์ 35,000 

  
  พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (กลุม่งานพัฒนาการฝึกอาชีพ) 
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203 โต๊ะอเนกประสงค์  ขนาด  180 X 60 X 78 ซ.ม  10 ตัว 38,000 

  
 (กลุ่มงานพัฒนาการฝึกอาชีพ)  

  
204 ตู้แช่สแตนเลส 2 ชั้น  4  ประตู  1 ตู้   (รฝช.ดินแดง 1) 62,000 

  
205 ตู้เหล็กแบบ  2  บาน   2 ตู้  (รฝช.ดินแดง 1)  11,000 

  
206 เครื่องเป่าขนสุนัข  ลมร้อน  แบบขาตั้ง 308,000 

  
 ก าลังไฟไม่น้อยกว่า 2000 วัตต์ 5 เครื่อง   (รฝช.ดินแดง 1)  

  
 

207 เก้าอ้ีเหล็กขาชุบโครเมี่ยม  20 ตัว   (รฝช.ดินแดง 2) 24,000 

  208 ชุดเสียงตามสาย  1 ชุด   (รฝช.ดินแดง 2) 150,000 

  209 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  1 ชุด     (รฝช.ดินแดง 2) 150,000 

  210 ตู้ไชว์กระจก  1 ตู้ (รฝช.ดินแดง 2) 38,000 

  211 จักรระบบคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว  2 คัน  (รฝช.ดินแดง 2) 128,000 

   (รฝช.ดินแดง 2)   

  212 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  แบบSmart TV  18,200 

   ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x 1080 พิกเซล  

    ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง   (รฝช.ดินแดง 2)  

  213 จักรเย็บผ้าแบบกระเป๋าหิ้ว 4 คัน  (รฝช.ดินแดง 2) 68,000 

  214 จักรลาอุตสาหกรรม 1 คัน  (รฝช.ดินแดง 2) 60,000 

  215 ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก  1 ตู้    (รฝช.ดินแดง 2) 7,000 

  216  ชุดทดลองสเต็ปปิ้งมอเตอร์ 1 ชุด    (รฝช.บางรัก) 402,000 

  217  ชุดทดลองเอซีเซอร์โวมอเตอร์  1 ชุด     (รฝช.บางรัก) 595,000 

  218 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  แบบSmart TV  18,200 

   ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x 1080 พิกเซล  

    ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง    (รฝช.บางรัก)  

  219 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  แบบSmart TV  18,200 

   ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x 1080 พิกเซล  

    ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง    (รฝช.บางรัก)  

     

     
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

ล าดับที่ ด้าน/แผนงาน รายการ/โครงการ  งบประมาณ  

  
220 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  แบบSmart TV  18,200 

  
 ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x 1080 พิกเซล  

  
  ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง    (รฝช.บางรัก)  

  
221  กระดานไวท์บอร์ด ชนิดธรรมดา ขนาด 120 x 240 ซม.  11,000 

  
   1 ชุด (รฝช.บางรัก)   

 

 

222 ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 1 เครื่อง   รฝช.อาทร สังขะวัฒนะ) 14,700 

  

223 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 42,300 
  ขนาด 32,000 บีทียู 1 เครื่อง   รฝช.อาทร สังขะวัฒนะ)  

224 แท่นไสไม้   ขนาด 20 นิ้ว  1 เครื่อง  (รฝช.คลองเตย) 130,000 
225 เครื่องเลื่อยฉลุ  1 เครื่อง   (รฝช.คลองเตย) 13,000 
226 เครื่องเชื่อมอาร์กอน  3 เครื่อง   (รฝช.คลองเตย) 138,000 
227 เครื่องเชื่อมซีโอทู  3 เครื่อง   (รฝช.คลองเตย) 117,000 
228 เครื่องบากท่อ  1 เครื่อง    (รฝช.คลองเตย) 21,000 
229 เครื่องดัดแป๊บไฟฟ้า   1 เครื่อง   (รฝช.คลองเตย) 130,000 
230 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน  17,000 

 1 เครื่อง (รฝช.คลองเตย)  
231 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส าหรับงานส านักงาน 2 เครื่อง 32,000 

 (รฝช.คลองเตย)  
232 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่1 22,000 

 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
 1 เครื่อง  (รฝช.คลองเตย)  

233  ชุดไมโครโฟนห้องประชุม 1 ชุด   (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์) 93,600 
234  เครื่องฉายภาพ 3 มิต ิ 1 เครื่อง  20,000 

  (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์)   
235  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA  62,500 

  ขนาด  4,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง   
  (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์)   

236  จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว  45,500 

   1 จอ  (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์)   
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237  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล  22,000 

  
  

 
  1 เครื่อง  (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์)   

 
238 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 750,000 

 
 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  25 เครื่อง  

 
 (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์)  

 
239  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ีปรับระดับได้  25 ชุด  222,500 

 
  (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์)   

 
240  รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ขนาดไม่ต่ ากว่า 471 ซีซี.  1 คัน  275,600 

 

  (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์)   
241  เครื่องถอดยางรถจักรยานยต์ 1 เครื่อง (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์) 150,000 
242  เครื่องถ่วงล้อรถจักรยานยนต์ 1 เครื่อง  (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์) 180,000 
243  ลิฟท์ยกรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ (แบบใช้ไฟฟ้า) 1 เครือง  201,000 

  (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์)   
244  ตู้เครื่องมือช่าง 1 ตู้   (รฝช.มว้น บ ารุงศิลป์) 41,300 
245  ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง 2 ตู้     (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์) 16,000 
246  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์   4,300 

  (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง     (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์)  
247  ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง 2 ตู้     (รฝช.ม้วน บ ารุงศลิป์) 16,000 
248  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล  22,000 

  1 เครื่อง  (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์)   
249  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 6 สี ขนาด A3  30,000 

   (Ink Tank Printer) '2 เครื่อง    (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์)  

 250  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล  22,000 

   1 เครื่อง  (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์)   

 251  เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม  18,000 

   1 เครื่อง  (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์)   

 252  ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง 2 ตู้     (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์) 16,000 

  253  เตียงสระผมพร้อมอ่างเซรามิค 2 ชุด    (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์) 26,000 

  254  ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง 2 ตู้    (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์) 16,000 
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255  เก้าอ้ีเลคเชอร์พับได้ 30 ตัว    (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์) 27,000 

  
256  เก้าอ้ีเลคเชอร์พับได้ 30 ตัว    (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์) 27,000 

  
257  โทรทัศน์  แอล อี ดี (LED TV)  แบบ Smart TV  18,200 

  
  ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล    

  
  ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง     (รฝช.ม้วน บ ารุงศิลป์)  

  
258 กล้องไร้กระจก Mirrorless แบบเต็มกรอบ (FullFrame) 97,500 

  
 พร้อมเลนส์ 28-70 มิลลิเมตร 1 เครื่อง   

(รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์) 
 

  259 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  57,200 

   ขนาด 18,000 บีทียู 2 เครื่อง (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์)  

  260 เครื่องฉีดน้ าล้างแอร์  1 เครื่อง   (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์) 19,500 

  261 ชุดเชื่อมแก๊ส ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 คิว 38,000 

   แบบเคลื่อนที่ 2 ชุด  (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์)  

  262 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV   18,200 

   ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล   

   ขนาด 55 นิ้ว 1 เครือ่ง  (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์)  

  263 รถจักรยานยนต์สูบเดียวเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 52,000 

    ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 114 ซีซี 1 คัน  

   (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์)  

  264 รถจักรยานยนต์สูบเดียวเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 55,000 

    ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 110 ซีซี จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง  

   ด้วยระบบหัวฉีด  1 คัน   (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์)  

  
265 เครื่องฉายภาพ 3 มิต ิ 1 เครื่อง  (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์) 20,000 

  266 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV   18,200 

   ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล   

   ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง  (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์)  

  267 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV   18,200 

   ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล   

   ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง  (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์)  

  268 เตียงแต่งหน้า  1 ตัว  (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์) 5,000 
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269 เก้าอ้ีนั่งช่างตัดผม 1 ตัว (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์) 6,900 

  
270 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 1 หลัง  (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์) 5,500 

  
271 ตู้โชว์ 4 เหลี่ยมขนาด 60x60x150 ซม. 2 ตัว 29,000 

  
 (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์)  

  
272 ตู้โชว์หัวมุมขนาด 50x120x110 ซม. 2 ตัว 34,800 

  
 (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์)  

  
273 เครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์แบบขาวด า 9,000 

  
 1 เครื่อง  (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์)  

  
 

274 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ NETWORK 10,000 

   1 เครื่อง  (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์)  

  275 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพ้ืนหรือ 129,600 

  
 แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู  4 เครื่อง  

(รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์) 
 

  276 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV   36,400 

   ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล   

   ขนาด 55 นิ้ว 2 เครื่อง  (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์)  

  277 ชั้นพักถาด ขนาด 30  ชั้น  1 ตัว   (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์) 39,000 

  278 ชั้นแลกซ์ 4 ชั้น  1 ตัว  (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์) 20,000 

  279 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพ้ืนหรือ 64,800 

   แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู  2 เครื่อง  

   (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์)  

  
280 จักรอุตสาหกรรมแบบเย็บหนัง  5 คัน 90,000 

   (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์)  

  281 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพ้ืนหรือ 64,800 

   แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู  2 เครื่อง  

   (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์)  

  282 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV   19,600 

   ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล   

  
 ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง  (รฝช.หลวงพ่อทวีศักดิ์) 
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283 เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร  1 เครื่อง 13,000 

  
 (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์)  

  
284 เครื่องปรับอาการแบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 47,000 

  
  ขนาด 36,000 บีทียู  1 เครื่อง  

  
 (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์)  

  
285 อ่างอาบน้ าสุนัขแบบไฮโดรลิค 1 อ่าง 59,600 

  
 (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์)  

  286 เตียงนวดหน้าปรับระดับได้  5 ตัว 50,000 

  
 (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์)  

  
287 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบSmart TV 18,200 

   ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล  

    ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง  (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์)  

  288 เครื่องปรับอาการแบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  47,000 

   ขนาด 36,000 บีทียู  1 เครื่อง  

   (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์)  

  289 ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต 1 ตู้ 66,000 

  
 (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์)  

  
 

290 เครื่องอบผมแบบแห้ง 2 เครื่อง 7,400 

   (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์)  

  291 พัดลมเพดาน 3 ใบพัด ขนาดใบพัด 56 นิ้ว  8 ตัว 23,200 

  
 (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์)  

  292 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 18,200 

   ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล   

   ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง  (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์)  

  293 เครื่องอบผมระบบไอน้ าแบบไมโครมิสต์ 1 เครื่อง 25,000 

   (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์)  

  294 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  18,200 

    ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล  

    ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง   (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์)  
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ล าดับที่ ด้าน/แผนงาน รายการ/โครงการ  งบประมาณ  

  
295 ขาตั้งทีวีพร้อมชั้นวาง(รองรับทีวีขนาด 50-55 นิ้ว) 1 อัน 8,500 

  
 (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์)  

  
296 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  18,200 

  
  ระดับความละเอียดจอภาพ1920 x 1080 พิกเซล  

    ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง  (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์)  

  297 เปียโนไฟฟ้า  1 ตัว    (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์) 16,300 

  298 เตาอบไมโครเวฟ 1 เตา  (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์) 9,500 

  299 เตาแก๊สหัวเร่งขนาดใหญ่พร้อมขาตั้ง 3,700 

   สเตนเลสทรงสี่เหลี่ยม 1 เตา  (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์)  

  
300 ตู้เหล็กแบบ 4  ลิ้นชัก  1 ตู้  (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์) 7,000 

  
 (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์)  

  301 โต๊ะสเตนนเลสขาพับได้  1 ตัว (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน ์อุปถัมภ์) 3,600 

  302 เก้าอ้ีสเตนเลสแบบกลม  15 ตัว 9,000 

  
 (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์)  

  
303 ชั้นวางของสเตนเลส 4 ชั้น  3 อัน 33,000 

   (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์)  

  304 ตู้สแตนเลสมีลิ้นชัก 2 ชั้น 4 ตู้   78,000 

   (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์)  

  
 

305 เก้าอ้ีบาร์ 10 ตัว   (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์) 28,000 

  306 เครื่องปรับอาการแบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  47,000.- 

  
 ขนาด 36,000 บีทียู  1 เครื่อง (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์)  

  307 เครื่องปรับอาการแบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 94,000 

    ขนาด 36,000 บีทียู  2 เครื่อง  

   (รฝช.กาญจนสิงห์หาสน์ อุปถัมภ์)  

  308  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน  16,000 

    1 เครื่อง (รฝช.หนองจอก)   

  309  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  22,000 

    *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  1 เครื่อง   

   (รฝช.หนองจอก)  
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ล าดับที่ ด้าน/แผนงาน รายการ/โครงการ  งบประมาณ  

  
 

310  โต๊ะท างานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ช านาญงาน,   45,000 

  

 
  อาวุโส, ช านาญการ  5 ชุด   (รฝช.หนองจอก)  

 

311  ชุดไมโครโพนห้องประชุม  17 ตัว  1 ชุด  (รฝช.หนองจอก) 93,600 
312  โต๊ะห้องประชุม ส าหรับ 30 ที่นั่ง  1 ชุด  (รฝช.หนองจอก) 38,500 
313 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  194,400 

 ขนาด 2,400 บีทียู  6 เครื่อง  (รฝช.หนองจอก)  
314  ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์น้ ายา R32  1 ชุด  375,000 

  (รฝช.หนองจอก)   
315 ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลระบบคอมมอลเรล 3 ชุด 1,311,000 

 (รฝช.หนองจอก)  
316 เครื่องยกรถไฟฟ้าไฮดรอลิกส์ แบบ 2 เสา 4000 กิโลกรัม 196,000 

 1 เครื่อง  (รฝช.หนองจอก)  
317 เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเกียร์อัตโนมัติ 1 เครื่อง (รฝช.หนองจอก) 118,000 
318 แม่แรงยกเกียร์   (รฝช.หนองจอก) 52,000 
319 ชุดฝึกเครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีนระบบอิเล็กทรอนิกส์  550,000 

 2 เครื่อง  (รฝช.หนองจอก)  
320 ชุดแผงฝึกระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ 4 ชุด  (รฝช.หนองจอก) 1,060,000 
321 เก้าอ้ีนวดส าหรับคอบ่า 10 ตัว   (รฝช.หนองจอก) 90,000 
322 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 18,200 

   ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล   

  ขนาด 55 นิ้ว  1 เครื่อง   (รฝช.หนองจอก)  

  323 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 18,200 

    ระดับความละเอียด จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล   

   ขนาด 55 นิ้ว  1 เครื่อง   (รฝช.หนองจอก)  

  324  เครื่องดัดผมไฟฟ้า สมาร์ท เพิร์ม ระบบดิจิตอล   1 เครื่อง  35,000 

   (รฝช.หนองจอก)  

  325 ตู้เหล็กขนาด 4 ลิ้นชัก  4 ตู้  (รฝช.หนองจอก) 28,000 

  
326  ตู้ล็อกเกอร์ขนาด 12 ช่อง   4 ตู้   (รฝช.หนองจอก) 

 
26,000 
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ล าดับที่ ด้าน/แผนงาน รายการ/โครงการ  งบประมาณ  

  
327 ตู้เหล็กขนาด 2 บาน  5 ตู้   (รฝช.หนองจอก) 27,500 

 

 

328 จักรปักระบบคอมพิวเตอร์ 1 คัน   (รฝช.บ่อนไก)่ 445,000 

 
329 จักรโพ้ง 2 คัน  (รฝช.บ่อนไก)่ 59,800 

  

330 เตาอบไฟฟ้าแบบลมร้อน  1 เตา  (รฝช.บ่อนไก)่ 35,000 
331 ตู้โชว์เค้กแบบกระจกโค้ง  1 ตู้  (รฝช.บ่อนไก)่ 68,000 
332 โต๊ะเตรียมอาหารสแตนเลส 2 ชั้น  2 ตัว  (รฝช.บ่อนไก)่ 26,000 
333 เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง  2 เครื่อง  (รฝช.บ่อนไก)่ 30,000 
334 ชุดควบคุมการท างานของระบบมอเตอร์  1 ชุด  (รฝช.บ่อนไก)่ 248,000 
335 รถจักรยานยนต์  ขนาด 150 ซีซี.   2 คัน 168,600 

 (รฝช.บ่อนไก)่  
336 เครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง 66,000 

 (รฝช.บ่อนไก)่  
337 เครื่องซักผ้า แบบธรรมดาขนาด 15 กิโลกรัม   1 เครื่อง 18,000 

 (รฝช.บ่อนไก)่  
338 ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง  1 ตู้  (รฝช.บ่อนไก)่ 8,000 
339 เตียงนวดไทย ขนาดมาตรฐาน  10 ชุด  (รฝช.บ่อนไก)่ 65,000 
340 โทรทัศน์ แอล อี ดี  (LED TV)  แบบ Smart TV  25,300 

 ระดับความละเอียดจอภาพ  3840x2160 พิกเซล  

  ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง  (รฝช.บ่อนไก่)  

 341 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือLED สี  15,000 

   1 เครื่อง  (รฝช.บ่อนไก)่  

  342 โต๊ะอเนกประสงค์  ขนาด 180x75x74  ซม.  3 ตัว 15,000 

   (รฝช.บ่อนไก)่  

  
343 ไมค์ไวเลส (MIC Wireless) 1 ชุด 35,000 

  
 (รฝช.บ่อนไก)่  

  

344 แฟลช (Flash)  1 ตัว   (รฝช.บ่อนไก)่ 
 

16,900 
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ล าดับ
ที ่

ด้าน/แผนงาน รายการ/โครงการ  งบประมาณ  

 

หมวดรายจ่ายอื่น  
1 

 

โครงการบูรณาการความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาชีพให้กับ
นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 500,000.- 

2 
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพในโรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร 
 

131,600.- 

 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    

 
1. งานปรับปรุงโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) 5,064,000 

 

2. งานปรับปรุงโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาสน์ 
อุปถัมภ)์ 
 

5,598,000 

รวม 86,076,355.- 
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การน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
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แนวทางการประเมินผล  การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 
มิติที่ 1 ประสิทธิผลตามพันธกิจ 

 

  ตาราง ก. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2564 
  องค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินภารกิจหลกัตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
  ด้านที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน 
  มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพ ให้กับผู้สูงอายุ   คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
  เป้าประสงค์ที่ 3.1.2.1  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 2 สนบัสนุนผูสู้งอายุ 
มีการสะสมภูมิปญัญาและได้
ท างานถ่ายทอดภูมิปัญญา 
สู่คนรุ่นหลัง 

จ านวนภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ถูกน ามา
ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถสู่สังคม 
(เจรจา 1) 

นิยาม 
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ หมายถึง องค์ความรู้ที่ไดส้ั่งสมรวมทัง้ปฏิบตัิสืบต่อกันมา 
และควรอนุรักษ์ ให้เป็นผลงานสร้างสรรค์ในพื้นที่เขต 50 เขต แบ่งตาม
ประเภทสาขา 6 สาขา ได้แก่  เกษตรกรรม คหกรรม ศิลปกรรม สาธารณสุข 
ภาษาและวรรณกรรม 
การถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ความสามารถสู่สังคม เช่น เป็นวิทยากร  
ที่ปรึกษา กรรมการในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ชุมชน โรงเรียน ฯลฯ 

โครงการศูนย์ประสานธนาคารสมอง
ของกรุงเทพมหานคร 
งบประมาณ 383,000.-  บาท  
(งบด าเนนิการ) 
 

 
 
 

ล าดับ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของผู้สูงอายุทีไ่ด้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาและได้ท างานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถสู่สงัคม  ร้อยละ 60 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  

ค่าเป้าหมาย 
       อย่างน้อยเขตละ 2 ภูมิปัญญา 
วิธีค านวณ  
       จ านวนผู้สูงอายุในท าเนียบได้ท างานถ่ายทอดภูมิปัญญาฯ x 100       
             จ านวนผู้สูงอายุในท าเนียบภูมิปัญญาผู้สูงอายุทั้งหมด 

 

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
ผลการด าเนินงานจ าแนกตามช่วงระยะเวลาประเมินผล 
 

ระยะครึ่งปีงบประมาณ สิ้นปีงบประมาณ 
ผลงานที่ได้ : ผลการคัดเลือก 

ภูมิปญัญาผู้สูงอายุจาก 50 เขต 
 

ผลงานที่ได้ : ผลการถ่ายทอด 
ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ 

 

เอกสารหลักฐาน 
๑. ฐานข้อมูลภูมิปัญญาผู้สูงอายุในท าเนียบรายเขต 
๒. รายงานการเผยแพร่ภูมิปัญญาฯ ทางเว็บไซต์ 
๓. รายงานผลการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ  
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  

เกณฑ์การคิดคะแนน 

ระดับ
ความส าเร็จ 

เกณฑ์การให้
คะแนน ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้รับ 

5 
ร้อยละ 100  

ของค่า
เป้าหมาย 

จ านวนผู้สูงอายุในท าเนียบได้
ท างานถ่ายทอดภูมิปัญญาฯ เขตละ 
2 ภูมิปัญญา รวม 100 คน 
ผลงานร้อยละ 100 

20 

4 
ร้อยละ 90 

 ของค่า
เป้าหมาย 

จ านวนผู้สูงอายุในท าเนียบได้
ท างานถ่ายทอดภูมิปัญญาฯ 95-99 
คน (ร้อยละ 95-99 ) 

18 

3 

ร้อยละ 80 

 ของค่า
เป้าหมาย 

จ านวนผู้สูงอายุในท าเนียบได้
ท างานถ่ายทอดภูมิปัญญาฯ  
90-94 คน  (ร้อยละ 90-94) 

 

16 

2 
ร้อยละ 70 

ของค่า
เป้าหมาย 

จ านวนผู้สูงอายุในท าเนียบได้
ท างานถ่ายทอดภูมิปัญญาฯ  
85-89 คน (ร้อยละ 85-89 ) 

14 

1 
ร้อยละ 60 

 ของค่า
เป้าหมาย 

จ านวนผู้สูงอายุในท าเนียบได้
ท างานถ่ายทอดภูมิปัญญาฯ  
80-84 คน (ร้อยละ 80-84 ) 

12 
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ระดับความส าเร็จ (แบ่งเป็น 5 ระดับ) เชื่อมโยงกับค่าเป้าหมาย 

ระดับ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ผลการด าเนินงาน 
ตามค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 80-84 
(80-84 คน) 

ร้อยละ 85-89 
(85-89 คน) 

ร้อยละ 90-94 
(90-94 คน) 

ร้อยละ 95-99 
(95-99 คน) 

ร้อยละ 100 
(เขตละ 2 คน รวม 100 คน) 

 
เป้าประสงค์ที่ 3.1.2.1  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2 ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย  ร้อยละ  85 ส านักงานสวัสดิการสังคม 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 3 ส่งเสริมให้เด็ก
ก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการสมวัย 
 

พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อน
วัยเรียนกรุงเทพมหานคร 
1. ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มี
พัฒนาการสมวัย (เจรจา 2 ,เชิงยุทธ์) 
2. ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มี
พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่
กระบวนการพัฒนา (เจรจา 2) 

นิยาม 
เด็กก่อนวัยเรียน หมายถึง เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อน
วัยเรียนกรุงเทพมหานคร  
จ านวน 292 ศูนย์ จาก 45 ส านักงานเขต 
พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กท่ีได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ 
ประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ตาม
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย Developmental 
Surveillance and Promotion Manual (DSPM) ฉบับสรุป
สาระส าคัญจาก DSPM ฉบับสมบูรณ์ 
พัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการ ประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแล

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 
งบประมาณ 1,145,200.-บาท 
(ด าเนินการ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เด็ก ตามคู่มือ DSPM ฉบับสรุปสาระส าคัญจาก DSPM ฉบับ
สมบูรณ์ และผลการตรวจผ่านไม่ครบทุกด้าน 
การเข้าสู่กระบวนการพัฒนา หมายถึง เด็กที่มีพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าได้รับการประสานส่งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชน 
 
ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละ 85 
 2. ร้อยละ 100 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  วิธีค านวณ  
- เด็กท่ีได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ ประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีสังเกตของ

อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กและพบว่ามีพัฒนาการสมวัย  x 100  
เด็กท่ีได้รับการตรวจประเมินทั้งหมด 

- เด็กท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา  x 100  
เด็กท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าทั้งหมด 

 

เกณฑ์การคิดคะแนน 
ระดบัความส าเรจ็ เกณฑ์คะแนน ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้รับ 

5 ร้อยละ 100  
ของค่า

เป้าหมาย 

- จ านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
กรุงเทพมหานครที่มีพัฒนาการสมวยั ≥ร้อยละ 85 ของ
จ านวนเด็กก่อนวยัเรียกรุงเทพมหานครทั้งหมด 
- จ านวนเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าชา้และได้เข้าสู่
กระบวนการพัฒนาร้อยละ 100 

15 

4 ร้อยละ 90 
 ของค่า

เป้าหมาย 

- จ านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
กรุงเทพมหานครที่มีพัฒนาการสมวยั ≥ร้อยละ 85  ของ
จ านวนเด็กก่อนวยัเรียนกรุงเทพมหานครทั้งหมด 
- จ านวนเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าชา้และได้เข้าสู่
กระบวนการพัฒนาร้อยละ 90-99 

13.5 

3 ร้อยละ 80 
 ของค่า

เป้าหมาย 

- จ านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
กรุงเทพมหานครที่มีพัฒนาการสมวยั ≥ร้อยละ 85 ของ
จ านวนเด็กก่อนวยัเรียกรุงเทพมหานครทั้งหมด 
- จ านวนเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าชา้และได้เข้าสู่

12 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

กระบวนการพัฒนาร้อยละ 80-89 

2 ร้อยละ 70 
 ของค่า

เป้าหมาย 

- จ านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
กรุงเทพมหานครที่มีพัฒนาการสมวยัร้อยละ 80.00-84.99 
ของจ านวนเด็กก่อนวยัเรียนกรุงเทพมหานครทั้งหมด 
- จ านวนเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าชา้และได้เข้าสู่
กระบวนการพัฒนาร้อยละ 70-79 

10.5 

1 ร้อยละ 60 
 ของค่า

เป้าหมาย 

- จ านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
กรุงเทพมหานครที่มีพัฒนาการสมวยัร้อยละ 75.00-79.99 
ของจ านวนเด็กก่อนวยัเรียนกรุงเทพมหานครทั้งหมด 
- จ านวนเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าชา้และได้เข้าสู่
กระบวนการพัฒนาร้อยละ 60-69 

9 

 

 

ระดับความส าเร็จ (แบ่งเป็น 5 ระดับ) เชื่อมโยงกับค่าเป้าหมาย 
ระดับ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ผลการด าเนินงาน 
ตามค่าเป้าหมาย 

สมวัยร้อยละ 75.00-79.99 สมวัยร้อยละ 80.00-84.99 สมวัย ≥ ร้อยละ 85 สมวัย ≥ ร้อยละ 85 และ 
ล่าช้าส่งต่อ ร้อยละ 80 

สมวัย ≥ ร้อยละ 85 และ 
ล่าช้าส่งต่อ ร้อยละ 100 

ด้านที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน 
มิติที่ 3.2   เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ 
เป้าประสงค์ที่ 3.2.2.1  ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบรับทราบสวัสดิการทางสังคม 

ล าดับ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่เขตรับทราบสวัสดิการทางสังคม ร้อยละ 100 

(กลุ่มผู้ค้าหาบเร่ แผงลอยและกลุ่มเกษตรกร) 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบ 
(แรงงานไทย) รับทราบ
สวัสดิการทางสังคม 
 

ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม
วิชาชีพสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การประกอบอาชีพและมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 
(เจรจา 3) 

นิยาม 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ หมายถึง ประชาชนที่เข้ารับการฝกึอบรมวิชาชีพจาก
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง และผ่านการฝึกอบรมตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด รวมทั้งได้รับประกาศนียบัตรจากกรุงเทพมหานคร 
ค่าเป้าหมาย  
- ร้อยละ 80 
วิธีค านวณ  
(ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น) X 100 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพท้ังหมด 
 

กิจกรรมการติดตามการน า
ความรู้ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพของผู้ผ่านการฝึกอบรม
วิชาชีพ  
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  

 
วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
ผลการด าเนนิงานจ าแนกตามชว่งระยะเวลาประเมินผล 

ระยะคร่ึงปีงบประมาณ สิ้นปงีบประมาณ 

ผลงานทีไ่ด้ : รายละเอียดและจ านวน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพทัง้หมด 

ผลงานทีไ่ด้ : สรุปการประเมินผลผู้ผา่น
การฝึกอบรมวิชาชีพสามารถน าความรู้
ไปใช้ในการประกอบอาชีพและมีรายได้
เพิ่มข้ึน 

  เอกสารหลักฐาน 
 1. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพทั้งหมด 
2. จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วดัมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของ

หน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธบิายตัวชีว้ัด โครงการ/กิจกรรม 

  

เกณฑ์การคิดคะแนน 
ระดับ

ความส าเร็จ 
เกณฑ์การ 
ให้คะแนน 

ผลการด าเนินงาน คะแนน
ที่ได้รับ 

5 
ร้อยละ 100  

ของค่าเป้าหมาย 
จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชพีสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบ

อาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 83  
15 

4 ร้อยละ 90  
ของค่าเป้าหมาย 

จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชพีสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่ากบั ร้อยละ 80 – 82.99 

13.5 

3 ร้อยละ 80  
ของค่าเป้าหมาย 

จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชพีสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่ากบั ร้อยละ 77 – 79.99 

12 

2 ร้อยละ 70  
ของค่าเป้าหมาย 

จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชพีสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่ากบั ร้อยละ 74 – 76.99 

10.5 

1 ร้อยละ 60  
ของค่าเป้าหมาย 

จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชพีสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่ากบั ร้อยละ 71 – 73.99 

9 

 

 

 

ระดับความส าเร็จ (แบ่งเป็น 5 ระดับ) เชื่อมโยงกับค่าเป้าหมาย 
ระดับ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ผลการด าเนินงาน 
ตามค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 71 – 73.99 ร้อยละ 74 – 76.99 ร้อยละ ร้อยละ 77 – 79.99 ร้อยละ 80 – 82.99 ≥ร้อยละ 83 
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องค์ประกอบที่  2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานภารกิจตามนโยบายของผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ 
ด้านที่ 5    มหานครประชาธิปไตย 
มิติที่ 5.2   เมืองธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.1 ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ข้ันตอนการวางแผนนโยบายและการด าเนินงานทั้งผ่านกลไกที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ โดยนโยบายมีเป้าหมายเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

การสร้างเวที/กลไก/ เครือข่าย 
ประชาคมท่ีเป็นทางการเพ่ือให้ 
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การวางแผนตัดสินใจและติดตาม 
ตรวจสอบการท างานของ 
กรุงเทพมหานคร   

มีเครือข่ายชุมชนระดับเขต  
(ตัวชี้วัดใหม่)  (เจรจา 4) 

นิยาม 
- เครือข่ายชุมชนระดับเขต หมายถึง กลุ่มประชาชนประกอบด้วยประธาน
ชุมชนหรือผู้แทนชุมชนจากแต่ละชุมชน จ านวนไม่เกิน 2 คน มาร่วมกันคิด 
ร่วมวางแผน ก าหนดกิจกรรม/โครงการการพัฒนาร่วมกัน และจัดท าเป็น
แผนพัฒนาชุมชนระดับเขต และส่งมอบให้ส านักงานเขตใช้เป็นหลักในการ
พัฒนาชุมชนหรือแก้ปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ในพื้นท่ีเขต 
 

- แผนพัฒนาชุมชนระดับเขต หมายถึง การน าโครงการ/กิจกรรมใน
แผนพัฒนาชุมชนของทุกชุมชนมาบูรณาการในภาพรวมเพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับเขต 

โครงการปฐมนิเทศ
คณะกรรมการชุมชนและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน 
ด าเนินการ (4,100,000.-
บาท) 

 
 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนเครือข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบการท างานของ

กรุงเทพมหานคร 
1 เครือข่าย /สนข. 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของ

หน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  - แผนพัฒนาชุมชน หมายความว่า แผนการหรือแนวทางการพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาของชุมชน เป็นการก าหนดอนาคตของชุมชน โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วม
คิด ร่วมวางแผน และก าหนดกิจกรรม/โครงการการพัฒนาร่วมกัน เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาชุมชน หรือแก้ปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ให้เป็นไปตามที่
ต้องการ โดยยึดหลักการพ่ึงตนเอง ลดการพ่ึงพาภายนอก ด้วยการค านึงถึง
ศักยภาพของแต่ละชุมชน โดยส านักงานเขตให้การสนับสนุน 
- ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง ชุมชนตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ไม่รวมถึง
ชุมชนที่อยู่ระหว่างการยกเลิกสถานะหรือคณะกรรมการชุมชนมีองค์ประกอบ
ไม่ครบตามหลักเกณฑ์จนไม่สามารถด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ได้ 
ค่าเป้าหมาย     1 เครือข่ายและ 1 แผน/ส านักงานเขต 

 

วิธีค านวณ  
ส านักงานพัฒนาสังคม ต้องด าเนินการครบ 2 กิจกรรมดังนี้ 
1. มีเครือข่ายชุมชนระดับเขต 1 เครือข่าย/ส านักงานเขต   
  (50 ส านักงานเขต) 
2. ส านักงานเขตมีแผนพัฒนาชุมชนระดับเขต 1 แผน/ส านักงานเขต  
  (50 ส านักงานเขต) เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาชุมชนในระดับเขต 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
ผลการด าเนินงานจ าแนกตามช่วงระยะเวลาประเมินผล 

ระยะครึ่งปีงบประมาณ สิ้นปีงบประมาณ 

ผลงานที่ได้ : 25 - 29 เครือข่าย
และ 

25 – 29 แผน (25 - 29 เขต) 

ผลงานที่ได้ : 50 เครือข่ายและ 
50 แผน (50 เขต) 

 

เอกสารหลักฐาน 
1. หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม เช่น  
ภาพถ่าย ฯลฯ 
2. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วม  
3. ทะเบียนเครือข่ายชุมชนระดับเขต 
4. แผนพัฒนาชุมชนระดับเขต  
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วดัมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธบิายตัวชีว้ัด โครงการ/กิจกรรม 

  

เกณฑ์การคิดคะแนน 
ระดับ

ความส าเร็จ 
เกณฑ์การให้

คะแนน 
ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ี

ได้รับ 

5 
ร้อยละ 100 

ของค่า
เป้าหมาย 

มีเครอืข่ายชุมชนระดับเขต จ านวน 1 เครอืข่าย/เขต และส านกังานเขต
มีแผนพฒันาชมุชนระดับเขต 1 แผน/เขต  ทั้ง 50 เขต 

10 

4 ร้อยละ 90ของ
ค่าเป้าหมาย 

มีเครอืข่ายชุมชนระดับเขต จ านวน 1 เครอืข่าย/เขต และส านกังานเขต
มีแผนพฒันาชมุชนระดับเขต1 แผน/เขต จ านวน 45-49 เขต 

9 

3 ร้อยละ 80ของ
ค่าเป้าหมาย 

มีเครอืข่ายชุมชนระดับเขต จ านวน 1 เครอืข่าย/เขต และส านกังานเขต
มีแผนพฒันาชมุชนระดับเขต1 แผน/เขต จ านวน 40--44 เขต 

8 

2 ร้อยละ 70ของ
ค่าเป้าหมาย 

มีเครอืข่ายชุมชนระดับเขต จ านวน 1 เครอืข่าย/เขต และส านกังานเขต
มีแผนพฒันาชมุชนระดับเขต 1 แผน/เขต  จ านวน 35-39 เขต 

7 

1 ร้อยละ 60ของ
ค่าเป้าหมาย 

มีเครอืข่ายชุมชนระดับเขต จ านวน 1 เครอืข่าย/เขต และส านกังานเขต
มีแผนพฒันาชมุชนระดับเขต 1 แผน/เขต จ านวน  30-34 เขต 

6 

 

 

ระดับความส าเร็จ (แบ่งเป็น 5 ระดับ) เชื่อมโยงกับค่าเป้าหมาย 

ระดับ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ผลการด าเนินงาน 

ตามค่าเป้าหมาย 

30-34 เครือข่ายและ 
30 – 34 แผน 
(30-34 เขต) 

35-39 เครือข่ายและ  
35 – 39 แผน 
(35-39 เขต) 

40-44 เครือข่ายและ 
 40 -44 แผน 
(40-44 เขต) 

45-49 เครือข่ายและ 
45 – 49 แผน 
(45-49 เขต) 

50 เครือข่ายและ 
50 แผน 
(50 เขต) 
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องค์ประกอบที่  2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานภารกิจตามนโยบายของผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ 
ด้านที่ 6   มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู ้
มิติที่ 6.1  เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 
เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.2   ยกระดับ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนใหม้ีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ  

ล าดับ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการส่งเสริมการขาย ร้อยละ 100 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 2   
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อ 
ยกระดับสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
 

มาตรการที่ 3  
เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  
และสถาบันการศึกษา ในการเพ่ิม 
มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย 
ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม 

รายได้รวมของผู้ประกอบการ 
จากกิจกรรมการขายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
(เจรจา 5) 

นิยาม 
กิจกรรมการขาย หมายถึง กิจกรรมท่ีมีการน าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการมาจ าหน่ายให้แก่ประชาชนท่ัวไป 
ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายสินค้า OTOP, Bangkok 
Brand, หรือผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตในประเทศโดยคนในชุมชน หรือ กลุ่ม
วิสาหกิจในชุมชน 
ค่าเป้าหมาย  จัดกิจกรรมการขาย ระดับกรุงเทพมหานคร 
อย่างน้อย 2 ครั้ง และรายได้รวมของผู้ประกอบการฯ 
ไม่ต่ ากว่าปี 2563 
(*หมายเหตุ การจัดกิจกรรมฯ สามารถเพ่ิมกิจกรรมการขายระดับ 
ย่อยได้) 

1. โครงการตลาดชุมชน
กรุงเทพมหานคร 
งบประมาณ 4,200,000.- บาท 
(ด าเนินการ) 
2. โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์
กรุงเทพมหานคร (Bangkok 
Brand) 2021 งบประมาณ 
8,000,000.-บาท (ด าเนินการ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  

วิธีค านวณ  
        ผลต่างรายได้รวมของผู้ประกอบการจากกิจกรรมการขายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ  
พ.ศ.2564 
 
วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
ผลการด าเนนิงานจ าแนกตามชว่งระยะเวลาประเมินผล  

ระยะคร่ึงปีงบประมาณ สิ้นปีงบประมาณ 

ผลงานทีไ่ด้ : รายได้รวมของ
ผู้ประกอบการ 
จากกิจกรรมการขายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ฯ ครั้งที่ 1 

ผลงานทีไ่ด้ : รายได้รวมของ
ผู้ประกอบการจากกิจกรรมการขาย
สินค้าและผลิตภัณฑ์ฯ คร้ังที่ 1 
และ ครั้งที่ 2 

เอกสารหลักฐาน 
    1. รายชื่อผู้ประกอบการทีไ่ดร้ับคัดเลือกในการเข้าร่วมกิจกรรมการขาย 
    2. ภาพถ่ายแสดงการจัดกิจกรรม 
    3. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เกณฑ์การคิดคะแนน 

ระดับ
ความส าเร็จ 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ี
ได้รับ 

5 

ร้อยละ 100 
ของเป้าหมาย 

มีการจัดกิจกรรมการขาย ระดับกทม. 2 ครัง้ และ 
มีรายได้รวมของผู้ประกอบการฯ มากกว่ารายได้รวมฯ 
ปี 2563 

10 

4 
ร้อยละ 90-99 
ของเป้าหมาย 

มีการจัดกิจกรรมการขาย ระดับกทม. 2 ครัง้ และ 
มีรายได้รวมของผู้ประกอบการฯ เท่ากับ รายได้รวมฯ 
ปี 2563 

9 

3 ร้อยละ 80-89 
ของเป้าหมาย 

มีการจัดกิจกรรมการขาย ระดับกทม. 2 ครัง้ และ 
มีรายได้รวมของผู้ประกอบการฯ น้อยกว่ารายได้รวมฯ 
ปี 2563 

8 

2 
ร้อยละ 70-79 
ของเป้าหมาย 

มีการจัดกิจกรรมการขาย ระดับกทม. 1 ครัง้ และ 
มีรายได้รวมของผู้ประกอบการฯ มากกว่ารายได้รวมฯ 
ปี 2563 

7 

1 
ร้อยละ 60-69 
ของเป้าหมาย 

มีการจัดกิจกรรมการขาย ระดับกทม. 1 ครั้ง และมี
รายได้รวมของผู้ประกอบการฯ นอ้ยกวา่ หรือเท่ากับ
รายได้รวมฯ ปี 2563 

6 
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ระดับความส าเร็จ (แบ่งเป็น 5 ระดับ) เชื่อมโยงกับค่าเป้าหมาย 

ระดับ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ผลการด าเนินงาน 
ตามค่าเป้าหมาย 

มีการจัดกิจกรรมการขาย 
ระดับกทม. 1 ครั้ง และ 
มีรายได้รวมของ
ผู้ประกอบการฯ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ รายได้รวมฯ  
ปี 2563 

มีการจัดกิจกรรมการขาย 
ระดับกทม. 1 ครั้ง และ 
มีรายได้รวมของ
ผู้ประกอบการฯ มากกว่า
รายได้รวมฯ ปี 2563 

มีการจัดกิจกรรมการขาย 
ระดับกทม. 2 ครั้ง 
และมีรายได้รวมของ
ผู้ประกอบการฯ น้อยกว่า
รายได้รวมฯ ปี 2563 

มีการจัดกิจกรรมการขาย 
ระดับกทม. 2 ครั้ง  
และมีรายได้รวมของ
ผู้ประกอบการฯ เท่ากับ 
รายได้รวมฯ ปี 2563 

มีการจัดกิจกรรมการขาย  
ระดับกทม. 2 ครั้ง และมีรายได้
รวมของผู้ประกอบการฯ 
มากกว่า รายได้รวมฯ ปี 2563 
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  ตาราง ข. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
ด้านที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน 
มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
เป้าประสงค์ที่ 3.1.2.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของ

หน่วยงาน) 

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

จัดสรรเบี้ยยังชีพส าหรับ
ผู้สูงอายุ (ม.1) 

ร้อยละของผู้สูงอายุตามทะเบียน 
ราษฎร์ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับ 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในงบประมาณ 
ถัดไปได้รับทราบสิทธิ  (ผลผลติ) 

นิยาม/ค าอธิบาย 
- ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลซึ่งมอีายุเกินหกสิบปีบรบิูรณ์ข้ึนไป และมีชื่อใน

ทะเบียนราษฎรกรุงเทพมหานคร 
 - การจัดสรรเบี้ยยังชีพ หมายถึง การจ่ายเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุรายเดือนแบบ

ขั้นบันไดให้แก่ผู้สูงอายุทีล่งทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพปีงบประมาณ 2564 
(ภายในวนัที่ 1-30 พ.ย. 62 และวันที่ 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 63) ที่มีสิทธิรับเบี้ย 
ยังชีพและ ได้เข้ากระบวนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 ถึง
วันที่ 30 ก.ย.64  ยกเว้นผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุอยู่ในปจัจุบัน แต่มี
รายได้ที่เพียงพอ รวมถึงผูท้ี่ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ แจ้งความ
ประสงค์ที่จะบริจาคเงินเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุเขา้กองทนุผู้สงูอายุ ตามมติ
คณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 7 พ.ย.60 เห็นชอบให้ด าเนินโครงการภายใต้ชื่อ 
“โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ” 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 100  
วิธีการค านวณ 
 
 

กิจกรรมประชาสัมพนัธ์สิทธิผู้สงูอายุ
และการบริหารเชิงรุก 
จดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ (สสส.) 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

ล าดับ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของผู้สูงอายุตามทะเบียนราษฎร์ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในงบประมาณถัดไปได้รับทราบสิทธิ  (ผลผลิต) ร้อยละ 100 

จ านวนผู้สงูอายุที่มชีื่อในทะเบียนราษฎรกรุงเทพมหานครและมสีิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชพีผู้สูงอายุในปี 
พ.ศ.2565 ได้รับทราบสิทธิ์และมาลงทะเบียนรบัสิทธิ์ x 100 

จ านวนผู้สงูอายุที่มชีื่อในทะเบียนราษฎรกรุงเทพมหานครทั้งหมด 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของ

หน่วยงาน) 

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

 
 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของ

หน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 2 สนับสนุน
ผู้สูงอายุมีการสะสมภูมิ
ปัญญาและได้ท างาน
ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ 
คนรุ่นหลัง 

ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับ 
การจดทะเบียนภูมิปัญญาและ 
ได้ท างานถ่ายทอดภูมิปัญญา  
ประสบการณ์ ความรู้  
ความสามารถสู่สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยาม/ค าอธิบาย  : 
1. ผู้สูงอายุท่ีได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญา หมายถึง ผู้สูงอายุท่ีได้รับคัดเลือก 
ภูมิปัญญา  ท่ีควรอนุรักษ์และสืบทอดท่ีเป็นผลงานสร้างสรรคข์องผู้สูงอายุท่ีอยู่ในพื้นท่ี
เขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบ่งตามประเภทสาขา 6 สาขา ได้แก่  เกษตรกรรม คหก
รรม ศิลปกรรม สาธารณสุข ภาษาและวรรณกรรม และอื่น  ๆส านักงานเขตละ  1 ภมูิปัญญา  
2.การท างานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรูค้วามสามารถสู่สังคม เช่น เป็น

วิทยากร ที่ปรึกษา กรรมการ เป็นต้น 
3. การน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ประกอบอาชีพ , การเสริมรายได้, 

งานอดิเรก  ผ่อนคลายจิตใจ ฯลฯ 
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 60 
วิธีการค านวณ 
ความส าเร็จ   =  จ านวนผู้สูงอายุท่ีได้รับการจดทะเบียนฯ และท างานถ่ายทอดฯ x  100 
      จ านวนผู้สงูอายุท่ีได้รับการจดทะเบียนฯ ท้ังหมด 

โครงการศูนย์ประสานธนาคาร
สมองของกรุงเทพมหานคร 
งบประมาณ 383,000.-  บาท  
(งบด าเนินการ) (สสส.) 

 

ล าดับ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาและได้ท างานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถสู่สังคม  

 
ร้อยละ 60 
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  มิติที่ 3.2   เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ  
  เป้าประสงค์ที่ 3.2.1.1  สร้างฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบในระดับกรุงเทพมหานครและระดับพ้ืนที่เขต 
 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ส ารวจและจัดท าข้อมูลแรงงาน
นอกระบบ (แรงงานไทย) ใน
พ้ืนที่เขต 
 

กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูล
แรงงานนอกระบบ 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
-แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้มีงานท าที่ไม่ได้รับความคุ้มครองและ 
ไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการท างาน (ตามกฎหมายประกันสังคม 
และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541)  
-ส านักพัฒนาสังคมจึงส่งเสริมให้ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดกิาร  
และแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เช่น สิทธิในการประกันตนของแรงงาน 
นอกระบบตามกฎหมายประกันสังคม มาตรา ๔๐ แนะน าโรงเรยีนฝึกอาชีพ 
กทม.ทั้ง 10 แห่ง , กองทุนที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ 
กลุ่มอาชีพ เช่น กองทุนพัฒนาชุมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ฯลฯ  

 
 
ปัจจุบันมีฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ  

กลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์รับจ้างสาธารณะ 

กิจกรรมการส ารวจและรวบรวม
ข้อมูลแรงงานนอกระบบในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 
(ไม่ใช้งบประมาณ)  (กน.)     
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
3 ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลของแรงงานนอกระบบ 2 ระดับ/กลุ่ม (ระดับพ้ืนที่เขต และระดับกรุงเทพมหานคร) (กลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์รับจ้าง

สาธารณะ กลุ่มผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอยและกลุ่มเกษตรกร)  



94 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ที่รับทราบข้อมูล สวัสดิการและแหล่งทุนแล้ว 
จาก 3 กลุ่มเขต (ปี 2561 - 2562) 
รวมทั้งสิ้น 2,537 วิน จ านวน 45,781 คน 

ค่าเป้าหมาย   2 ระดับ/กลุ่ม (ระดับพ้ืนที่เขต และระดับ
กรุงเทพมหานคร) (กลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์รับจ้างสาธารณะ กลุ่ม
ผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอยและกลุ่มเกษตรกร)  

 
วิธีการค านวณ 
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมาย
แต่ละกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 

 
มิติที่ 3.2   เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ 
เป้าประสงค์ที่ 3.2.2.1  ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบรับทราบสวัสดิการทางสังคม 

ล าดับ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
4 ร้อยละของแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่เขตรับทราบสวัสดิการทางสังคม ร้อยละ 100 

(กลุ่มผู้ค้าหาบเร่ แผงลอยและกลุ่มเกษตรกร) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของ

หน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบ 
(แรงงานไทย) รับทราบ
สวัสดิการทางสังคม 
 

ร้อยละของแรงงานนอก
ระบบกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่
เขตรับทราบสวัสดิการทาง
สังคม 

นิยาม/ค าอธิบาย 
 1. แรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง กลุ่มแรงงานนอกระบบที่
ส านักพัฒนาสังคมได้วิเคราะห์หรือก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นกลุ่มที่มี
ความส าคัญในล าดับต้นในการให้ความช่วยเหลือในช่วง   ปี 2563 และ
หน่วยงานของกรุงเทพมหานครสามารถให้บริการหรือตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเหล่านี้ได้ดีที่สุด  
2. การด าเนินการเพ่ือให้แรงงานนอกระบบรับทราบสวัสดิการและแหล่ง
เงินทุน หมายถึง การด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ผลักดันให้แรงงานนอก
ระบบกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ตาม
กฎหมายต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือก่อให้เกิดความมั่นคง ในการด ารงชีวิต อาทิ 
สิทธิในการประกันตนของแรงงานนอกระบบตามกฎหมายประกันสังคม 
สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ สิทธิตาม
พระราชบัญญัติการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554  สิทธิในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน ทรัพยากรเพ่ือการประกอบอาชีพ เช่น บริการสินเชื่อของ
ธนาคารต่างๆ กองทุนที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ 
เช่น กองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง การเข้ารับบริการของสถานธนานุบาล การส่งเสริมเรื่องการ
บริหารจัดการรายได้  

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้แรงงาน 
นอกระบบและประชาชนทั่วไปได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการ
ทางสังคมและแหล่งทุนในการประกอบ
อาชีพ 
(ไมใ่ช้งบประมาณ)  
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของ

หน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 100  (กลุ่มผู้ค้าหาบเร่ แผงลอยและกลุ่ม
เกษตรกร) 
วิธีการค านวณ 
จ านวนแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่
กรงุเทพมหานครจัดขึ้นและได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการ 
และแหล่งเงินทุน        X      100                  
               จ านวนแรงงานอกระบบกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

มิติที่ 3.2   เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ 
เป้าประสงค์ที่ 3.2.2.2  ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
5 จ านวนกลุ่มเป้าหมายของแรงงานนอกระบบในพ้ืนที่เขตเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม 3 กลุ่ม  (กลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์รับจ้างสาธารณะ  

กลุ่มผู้ค้าหาบเร่ แผงลอยและกลุ่มเกษตรกร 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบ 
(แรงงานไทย) รบัทราบ
สวัสดิการทางสงัคม 
 

จ านวนกลุ่มเป้าหมายของแรงงาน
นอกระบบในพืน้ที่เขตเข้าถึง
สวัสดิการทางสงัคม 

นิยาม/ค าอธิบาย 
1. แรงงานนอกระบบ หมายถึง กลุ่มแรงงานนอกระบบทีส่ านักพัฒนา
สังคมได้วิเคราะห์หรือก าหนดไวอ้ย่างชัดเจนวา่เปน็กลุ่มที่มีความส าคัญ
ในล าดบัต้นในการให้ความช่วยเหลือในช่วงปี 2563 และหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครสามารถให้บริการหรือตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
เหล่านี้ได้ดทีี่สุด 
2. ผู้ทีไ่ด้รับความรู้เรื่องการบริหารการเงิน หมายถึง ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม การวางแผนทางการเงนิ การบริหารจัดการเงิน การออมเงิน 
การแก้ไขปัญหาหนี้สนิ ที่ส านักพัฒนาสังคม ส านักงานเขต หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ จัดขึ้น 
3. มีการวางแผนทางการเงิน หมายถึง ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีการ
ด าเนินการ เชน่ การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย การลดรายจา่ย การหา
รายได้เพิ่ม การออมเงิน การลงทุนเพิ่มค่าเงินออม การวางแผน
เกษียณอายุ การบริหารจัดการหนี้สิน เปน็ต้น (หากมีอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ถือว่า มีการวางแผนทางการเงิน) 

กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนแรงงาน 
นอกระบบและประชาชนทั่วไปเข้าถึง
สวัสดิการทางสังคมและแหล่งเงินทุน 
ในการประกอบอาชีพ  (สสช.)  
(ไมใ่ช้งบประมาณ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  ค่าเป้าหมาย 3 กลุ่ม  (กลุ่มผู้ขับข่ีมอร์เตอร์ไซด์รับจ้างสาธารณะ 
กลุ่มผู้ค้าหาบเร่ แผงลอยและกลุ่มเกษตรกร 
 
วิธีการค านวณ 
         จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสวัสดิการ และแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ X 100 
         

              จ านวนกลุ่มแรงงานอกระบบกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
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ด้านที่ 5    มหานครประชาธิปไตย 
มิติที่ 5.2   เมืองธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.1 ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ข้ันตอนการวางแผนนโยบายและการด าเนินงานทั้งผ่านกลไกที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ โดยนโยบายมีเป้าหมายเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

การสร้างเวที/กลไก/ เครือข่าย 
ประชาคมท่ีเป็นทางการเพ่ือให้ 
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การวางแผนตัดสินใจและติดตาม 
ตรวจสอบการท างานของ 
กรุงเทพมหานคร   
 

จ านวนเครือข่ายประชาคมที่เป็น
ทางการเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการวางแผนตัดสินใจ และ
ติดตามตรวจสอบการท างานของ
กรุงเทพมหานคร 
 

- เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา 
ชุมชนตนเองให้เป็นชุมชนน่าอยู่มากข้ึน เตรียมพัฒนาบุคลากรเพ่ือท า
หน้าที่เป็นผู้น าชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในอนาคต 
สามารถแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากหนึ่งไปอีกชุมชนหนึ่งได้ 
ปัจจุบันชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร มีจ านวนทั้งสิ้น  
2066 ชุมชน 
 

ค่าเป้าหมาย    1 เครือข่าย /สนข. 
 

วิธีการค านวณ  จ านวนส านักงานเขตที่มีเครือข่าย  x 100 
                          จ านวนส านักงานเขตทั้งหมด 

1. โครงการปฐมนิเทศ 
คณะกรรมการชุมชนและ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน 
งบประมาณ 4,100,000.-  บาท 
(สพช.)  

 

 
 
 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
6 จ านวนเครือข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบการท างาน

ของกรุงเทพมหานคร 
1 เครือข่าย /สนข. 
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มิติที ่5.3   กระจายอ านาจสู่ประชาชน 
เป้าประสงค์ที่ 5.3.1.2 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับโอนภารกิจจากรัฐบาลในการให้บริการสาธารณะตามที่กฏหมายก าหนด 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมขีดความสามารถในการ
ด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับ
การถ่ายโอนตามกฎหมาย
กระจายอ านาจฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการ
ถ่ายโอนตามกฎหมายกระจาย
อ านาจฯ 

1.ความส าเร็จของการด าเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนฯ 
หมายถึง หน่วยงานน าข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนฯ จากท่ีประชุม คณะกรรมการ
พิจารณาแนวทางการด าเนินงานของกรุงเทพมหานครตามแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปปฏิบัติ 
2.ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน หมายถึง ภารกิจที่ส านักพัฒนาสังคมได้รับ
การถ่ายโอนแล้ว 8 ภารกิจ ได้แก่  
     (1) การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
     (2) การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 
     (3) งานสงเคราะห์และจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน (อาหารเสริมนม
และอาหารกลางวัน) 
 
     (4) ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ (ดินแดง) 
     (5) สถานสงเคราะห์คนชรา (บ้านบางแค 2) 
     (6) ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน 

1.กิจกรรมการพัฒนา
ความสามารถของหน่วยงาน
ในการด าเนินการตามภารกิจ
ที่ได้รับการถ่ายโอนตาม
กฎหมายกระจายอ านาจฯ 
(กน.) 

ล าดับ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
7 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอ านาจฯ รอ้ยละ 100 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

     (7) การจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย (การ
จัดบริการสาธารณะในชุมชน) 
     (8) การอนุญาตให้ควบคุมหอพักเอกชนตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558 
วิธีค านวณ 
(จ านวนข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหาฯ ที่น าไปปฏิบัติ x 100)/ 
จ านวนข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหาฯ จากท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 

เป้าหมาย   ร้อยละ 100 
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ด้านที่ 6   มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู ้
มิติที่ 6.1  เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 
เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.2   ยกระดับ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนใหม้ีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ  

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ของ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อให้ผลิตได้และขายเป็น           
โดยมุ่งเน้นความรู้ด้านการใช้
เทคโนโลย/ีระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)  
เพื่อการประชาสัมพันธ์และ
จ าหน่ายสินค้า  
 
 
 

ร้อยละของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ 
ชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับ 
กรุงเทพมหานครและประสงค ์
จะเข้าอบรมผ่านการฝึกอบรมและ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ 
ประกอบธุรกิจ 

- เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้และทักษะในการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์
เล็กทรอนิกส์และการตลาดออนไลน์  รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความรู้
และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการท่ีมีคุณภาพในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิตอล  และพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม นับเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าในระดับอาเซียนและ
ก้าวไปสู่ความเป็นสากล 
ค่าเป้าหมาย   ร้อยละ 90 
วิธีการค านวณ 
จ านวนผู้ผ่านการอบรมฯท่ีสามารถน าความรู้ไปใช้ฯ  x 100                  
จ านวนผู้ผ่านการอบรมฯ ทั้งหมด 

1. โครงการพฒันาศักยภาพผู้ประกอบการ 
สู่ Digitel Maketing  
งบประมาณ 313,600.-บาท (สสช.) 
2. โครงการตรวจเย่ียมผู้ประกอบการ
กรุงเทพมหานคร (สสช.)  
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
  

 
 
 
 
 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
8 ร้อยละของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรุงเทพมหานครและประสงค์จะเข้าอบรมผ่านการฝึกอบรมและ

สามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ร้อยละ 90  
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ล าดับ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

9 ร้อยละของผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการ
ส่งเสริมการขาย 

ร้อยละ 100 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 2   
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  
เพ่ือยกระดับสู่สินค้า 
เชิงนวัตกรรม  
 
มาตรการที่ 3  
เสริมสร้างความร่วมมือกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
สถาบันการศึกษา ในการเพ่ิม 
มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย 
ความคิดสร้างสรรค์  
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 

ร้อยละของผลิตภัณฑ์
กรุงเทพมหานคร (Bangkok 
Brand)  และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
ได้รับการพัฒนาคุณภาพผลผลิต
และการส่งเสริมการขาย 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผลิตภัณฑ์ชุมชน  

ที่ได้รับการคัดสรรเปน็ผลติภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok 
Brand) 

2. การส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีความเป็น
สินค้าเชิงนวัตกรรม หมายถึง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ของกรุงเทพมหานคร ด้วยความคิด
สร้างสรรคเ์ชิงนวัตกรรม โดยกรุงเทพมหานคร ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 100 
วิธีการค านวณ 
 
 
 
 

1.โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
เพ่ือยกระดับสู่ผู้ผลิตสินค้า 
เชิงนวัตกรรม  
งบประมาณ 312,400.-บาท 
(สสช.)  (ด าเนินการ) 
 

 
 
 
 
 
 

จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนชองกรุงเทพมหานครที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานฯ  x 100 
จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครทั้งหมด 
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(ยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนปีงบประมาณปัจจุบัน x 100   
ยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ล าดับ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
10 การจัดกิจกรรมจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1) จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมข้ึน 
 

2) ยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น 

 
ไม่น้อยกว่า  7 ครั้ง 

 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 จากปี 2562 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 4   
ส่งเสริมด้านการตลาด  
การประชาสัมพันธ์ การ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  

 
มาตรการที่ 5    
จัดท าระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
ชุมชนเพ่ือการพัฒนา/เพ่ิม 
มูลค่าผลิตภัณฑ์ 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

การจัดกิจกรรมจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน  
1) จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรม
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมขึ้น 
2) ยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

เพ่ิมข้ึน 

นิยาม/ค าอธิบาย 
1. ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมายถึง ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร  
(Bangkok Brand) 
2. ยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หมายถึง ยอดรวมของการ 
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในงาน/ กิจกรรมที่ส านักพัฒนา
สังคมด าเนินการ หรือสนับสนุน 
ค่าเป้าหมาย  - ไมน่้อยกว่า  7 ครั้ง 
                 - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10  จากปี 2562 
วิธีการค านวณ 
 
 

1. โครงการตลาดชุมชน กรุงเทพมหานคร 
งบประมาณ 4,200,000.- บาท 
(สสช.)   
2. โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์
กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2021 
งบประมาณ 8,000,000.-บาท (สสช.)  
3. กิจกรรมจัดท าระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์  (สสช.) (ไม่ใช้งบประมาณ) 
4. โครงการส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชนกรุงเทพมหานคร (สสช.)  
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
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มิติที่ 6.1   เมืองแห่งโอกาสและการลงทุน 
เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.3  พัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานคร เพื่อสินค้าเกษตรได้มาตรฐานปลอดภัย เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 มาตรการที่ 1   
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปรับใช้เทคโนโลยี/เครื่องมือ
ทางการผลิต การบริหารจัดการ 
การตลาด ฯลฯ รวมทั้งสนับสนุนให้
เกษตรกรสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
เกษตรโดยการน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิต   
 
 
 
 
 

มาตรการที่ 2  
ส่งเสริมและขยายผลแนวคิดการท า
เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ร้อยละของเกษตรกร/
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
เกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถ
น าความรู้ไปปฏิบัติได้ 
 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
1.  เกษตรกร/ผูป้ระกอบการสนิค้าเกษตร  หมายถึง  เกษตรกร/

ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร กลุม่เป้าหมายที่ส านักพัฒนา
สังคม คัดเลือกให้เข้ารับการอบรมโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยี/เครื่องมือทางการ
ผลิต  การบริหารจัดการ ฯลฯ โดยคาดหวงัให้เป็นแกนหลักใน
การน าความรู้ที่ได้รับจากการฝกึปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
การเกษตร 

2. มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี/เครื่องมือทางการผลิต         
การบริหารจัดการ ฯลฯ หมายถึง เกษตรกร/ผู้ประกอบการ
สินค้าเกษตรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่อง
เทคโนโลยี/เครื่องมือทางการผลิต  การบรหิารจดัการ ฯลฯ จากการ
จัดฝึกอบรมการจัดศึกษาดูงาน และการให้ค าปรึกษาแนะน า
โดยส านักพัฒนาสังคมและผ่านเกณฑ์การประเมินผลด้าน
ความรู้ความเข้าใจตามที่ส านักพัฒนาสังคมก าหนด 

 

1. โครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยี
ด้านการเกษตร งบประมาณ 
600,000.- บาท (สสช.)  
 
2. โครงการจัดงานคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร  
งบประมาณ 128,000.- บาท (สสช.)  
 
3.โครงการส่งเสริมการท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 
งบประมาณ 80,000.- บาท (สสช.)   
 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
11 ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้  

 

ร้อยละ 80 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
 

มาตรการที่ 3   
ส่งเสริมให้เกิดบุคลากรด้าน 
การเกษตรรุ่นใหม่  
 
 
 
 

 

เกณฑ์การประเมินผลด้านความรู้ ความเข้าใจ แบ่งเป็น 2 
ส่วน  ได้แก่ 

1. การทดสอบความรู้ : การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และ
การทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

2. การน าความรู้ไปปฏิบัติได้ ประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นการ
อบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน โดยนักวิชาการเกษตรของส านัก
พัฒนาสังคมลงพ้ืนที่/แปลงเกษตร เพื่อติดตามว่าเกษตรกร/
ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่ 

ค่าเป้าหมาย:    ร้อยละ 80 
                     
วิธีการค านวณ:    
 

 
 
 
 

 
 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
12 ร้อยละของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัย  

- ได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
- ได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยจากกรุงเทพมหานคร 

 
- ร้อยละ 15  
- ร้อยละ 80 

จ านวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการที่สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้ x 100 
จ านวนเกษตรกรผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 4   
ส่งเสริมให้เกษตรกรลดการ 
ใช้สารเคมีในการผลิตตาม 
แนวทางเกษตรปลอดภัยและ 
เกษตรอินทรีย์ รวมทั้ง 
ส่งเสริมให้ท าการเกษตรที่ 
สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่  
ปริมาณน้ า และความ 
ต้องการของตลาด 
ในพ้ืนที่   
 
 
 
มาตรการที่ 5   
สร้างมาตรฐานสินค้าเกษตร 
ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ 
มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้ 
มาตรฐาน  
 

 

1. ร้อยละของสินค้า/ผลิตภัณฑ์
ด้านการเกษตรที่ได้รับมาตรฐาน
ปลอดภัย  
 - ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ หรือหน่วยงานภายนอก
อ่ืนๆ 
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ปลอดภัยจากกรุงเทพมหานคร 
 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
1. ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตรท่ีผลิต

โดยเกษตรกรกรุงเทพมหานครท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เชน่ 
พืชผัก ผลไม้ข้าว ไม้ดอก ไม้ประดับ ประมง (ปลา กุ้ง หอย ฯลฯ) 
ปศุสัตว์ (นม เนื้อ แพะ แกะ ฯลฯ) 

2. มาตรฐานปลอดภัยเป็นท่ียอมรับจากตลาด/ผู้บริโภค หมายถึง ได้รับ
การรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (GAP, Q) ส านักงานอาหารและยา (อย.) เป็นต้น และ
หน่วยงานภายในของกรุงเทพมหานครได้มีการวางจ าหน่ายเป็นท่ี
ยอมรับจากตลาดผู้บริโภคท่ัวไป 

3. สินค้าเกษตร หมายถึง ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรท่ีเกษตรกร
น ามาเข้าร่วมโครงการ เช่น ผัก ผลไม้ ข้าว ปลา ไม้ดอกไม้ประดับ 
แปรรูปการเกษตร ฯลฯ 
 
 
ค่าเป้าหมาย 
  1.1 ร้อยละ 15  (ได้รับการรบัรองมาตรฐานปลอดภัยจากกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์  หรือหน่วยงานภายนอกอื่นๆ) 
  1. 2 ร้อยละ 80 (ได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยจากกรุงเทพมหานคร) 
    
วิธีการค านวณ 
     1. จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐานปลอดภัย x 100 

         จ านวนชนิดของผลิตภัณฑ์ท่ีส่งเสริมฯ ทั้งหมด 

กิจกรรมสร้างมาตรฐานสินค้าด้าน
การเกษตรของกรุงเทพมหานคร  
ไม่ใช้งบประมาณ (สสช.)  
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
 

   2.  จ านวนสินค้าเกษตรท่ีเข้าร่วมโครงการท่ีมมีูลค่าเพิ่มขึ้น  x 100                    
              จ านวนสินค้าเกษตรทีเข้าร่วมโครงการท้ังหมด 
 

 
 
 
 

 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

- มาตรการที่ 6   
พัฒนาสินค้าเกษตรให้มี 
มูลค่าเพ่ิม 
 

มาตรการที่ 7  
เพ่ิมช่องทางการตลาด 
 แหล่งจ าหน่ายสินค้าเกษตร 
 และสนับสนุนให้หน่วยงาน 
ต่าง ๆ ใช้ผลผลิตการเกษตร 
ที่ปลูกในกรุงเทพมหานคร 
 

1. จ านวนสินค้าเกษตรที่สามารถ 
พัฒนาให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน  

 
 2.จ านวนช่องทางการตลาด 
ที่จ าหน่ายสินค้าเกษตร 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
1. ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตรท่ีผลิต

โดยเกษตรกรกรุงเทพมหานครท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เชน่ 
พืชผัก ผลไม้ข้าว ไม้ดอก ไม้ประดับ ประมง (ปลา กุ้ง หอย ฯลฯ) 
ปศุสัตว์ (นม เนื้อ แพะ แกะ ฯลฯ) 

2. มาตรฐานปลอดภัยเป็นท่ียอมรับจากตลาด/ผู้บริโภค หมายถึง ได้รับ
การรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (GAP, Q) ส านักงานอาหารและยา (อย.) เป็นต้น และ
หน่วยงานภายในของกรุงเทพมหานครได้มีการวางจ าหน่ายเป็นท่ี
ยอมรับจากตลาดผู้บริโภคท่ัวไป 

3. สินค้าเกษตร หมายถึง ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรท่ีเกษตรกร

กิจกรรมตลาดสุขใจ  
(Bangkok Green Farm)  (สสช.)  
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

ล าดับ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
13 จ านวนสินค้าเกษตรที่สามารถพัฒนาให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 35 
14 จ านวนช่องทางการตลาดที่จ าหน่ายสินค้าเกษตร 3 ช่องทาง 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

น ามาเข้าร่วมโครงการ เช่น ผัก ผลไม้ ข้าว ปลา ไม้ดอกไม้ประดับ 
แปรรูปการเกษตร ฯลฯ 
 
 
4. มีมูลค่าเพิม่ขึ้น หมายถึง สามารถจ าหน่ายได้ในราคาสูงกว่าเดิม 
เพิ่มมูลค่า โดยการท า Packaging สวยงาม ได้ตรารับรองมาตรฐาน
เป็นต้น   
ค่าเป้าหมาย 
  1.จ านวนสินค้าเกษตร 30 ผลิตภัณฑ์ 
     ท่ีเข้าร่วมโครงการท่ีมีมูลคา่เพิ่มขึ้น                     
  2. จ านวน 3 ช่องทาง    
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

-  มาตรการที่ 8  
ส่งเสริมแหล่งผลิตสินค้า 
เกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงเกษตร 

1.จ านวนแหล่งผลิตสินค้าเกษตรให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

นิยาม/ค าอธิบาย 
1. ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตรท่ีผลิต

โดยเกษตรกรกรุงเทพมหานครท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เชน่ 
พืชผัก ผลไม้ข้าว ไม้ดอก ไม้ประดับ ประมง (ปลา กุ้ง หอย ฯลฯ) 
ปศุสัตว์ (นม เนื้อ แพะ แกะ ฯลฯ) 

2. มาตรฐานปลอดภัยเป็นท่ียอมรับจากตลาด/ผู้บริโภค หมายถึง ได้รับ
การรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (GAP, Q) ส านักงานอาหารและยา (อย.) เป็นต้น และ
หน่วยงานภายในของกรุงเทพมหานครได้มีการวางจ าหน่ายเป็นท่ี
ยอมรับจากตลาดผู้บริโภคท่ัวไป 

3. สินค้าเกษตร หมายถึง ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรท่ีเกษตรกร
น ามาเข้าร่วมโครงการ เช่น ผัก ผลไม้ ข้าว ปลา ไม้ดอกไม้ประดับ 
แปรรูปการเกษตร ฯลฯ 
ค่าเป้าหมาย 
    - เพิ่มแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร จ านวน 1 แหล่ง 

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เชิงเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริม
ความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร
(สสช.) (ไม่ใช้งบประมาณ) 
 

 
 
 
 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
15 จ านวนแหล่งผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพ่ิมข้ึน 1 แหล่ง 
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มิติที่ 6.2   เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก 
เป้าประสงค์ที่ 6.2.1.4 แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟู 

  ให้มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 1   
ศึกษาและส ารวจทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยว
ของกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 

จ านวนทรัพยากรการท่องเที่ยว
หรือแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพฒันา  
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
1.  เกษตรกร/ผูป้ระกอบการสนิคา้เกษตร  หมายถงึ  เกษตรกร/ผูป้ระกอบการสนิคา้

เกษตร กลุ่มเปา้หมายทีส่ านักพัฒนาสงัคม คัดเลือกให้เข้ารับการอบรมโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยี/เครื่องมือทางการผลิต  การ
บริหารจัดการ ฯลฯ โดยคาดหวงัให้เป็นแกนหลักในการน าความรู้ทีไ่ด้รับจากการฝกึ
ปฏิบัตไิปใช้ประโยชน์ในพืน้ที่การเกษตร 

2. มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี/เคร่ืองมือทางการผลิต การบริหารจัดการ 
ฯลฯ หมายถึง เกษตรกร/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยี/เครื่องมือทางการผลติ  การบริหารจัดการ ฯลฯ จากการจดั
ฝึกอบรมการจัดศึกษาดูงาน และการให้ค าปรึกษาแนะน าโดยส านักพัฒนาสังคมและ
ผ่านเกณฑ์การประเมนิผลดา้นความรู้ความเข้าใจตามที่ส านักพัฒนาสงัคมก าหนด 

ค่าเป้าหมาย 
    - จ านวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา  
 จ านวน 1 แหล่ง     

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เชิงเกษตร (สนับสนนุโครงการของ 
ส านักวฒันธรรม กีฬาและการ
ท่องเที่ยว)  
(สสช.) (ไม่ใชง้บประมาณ)  
 
 

 
 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
16 จ านวนทรัพยากรการท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนา  ไม่น้อยกว่า 3 แห่งต่อปี 
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มิติที่ 6.3   เมืองแห่งการจัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ 
เป้าประสงค์ที่ 6.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมนิทรรศการ การแสดงสินค้า และการท่องเที่ยว  

 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือการให้รางวัลแก่พนักงาน (MICE) 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการ
จัดประชุมนิทรรศการ การแสดง
สินค้า และการท่องเที่ยว  
 เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจหรือการให้
รางวัลแก่พนักงาน (MICE) 

 
 

 

จ านวนโครงการที่สนับสนุนให้
กรุงเทพมหานครเป็นสถานที่จัด
ประชุม นิทรรศการ และการจัดงาน
นานาชาติ 

นิยาม/ค าอธิบาย 
1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผลิตภัณฑ์

ชุมชน  ที่ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร 
(Bangkok Brand) 

2. การส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีความ
เป็นสินค้าเชิงนวัตกรรม หมายถึง การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ของกรุงเทพมหานคร ด้วย
ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม โดยกรุงเทพมหานคร 
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

ค่าเป้าหมาย 
    -  จ านวน 1 โครงการ     

กิจกรรมสนับสนุนโครงการ 
จัดประชุม นิทรรศการนานาชาติ 
การแสดงสินค้า  (MICE) ของ
กรุงเทพมหานคร 
 (สนับสนุนโครงการของ ส านัก
วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว)  
(สสช.) (ไม่ใช้งบประมาณ)  
 
 

 
 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
17 จ านวนโครงการที่สนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นสถานที่จัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ 1 โครงการ 
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องค์ประกอบที ่4 และ 5 ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกดักรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ตรวจ

ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 4 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรม   ในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการ 
ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อน าไปสู่ระบบ 
ราชการ 4.0 (Innovation Base) 
 

ความส าเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
(จ านวน 1 ตัวชี้วัด) 
โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานจัดสวัสดิการ
และการสงเคราะห์ (E-Case)” 
ชื่อตัวชี้วัด : การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

10 กน.และ 
สสส. 

สกก. 

องค์ประกอบที่ 5 
ศักยภาพในการด าเนินการของหน่วยงาน 
(Potential Base) 
 

ความส าเร็จในการด าเนินการตามศักยภาพของ
หน่วยงาน 
5.1 ความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ในภาพรวม  
 

 

 
10 

 
 
 

สก. 

 
 

สงม. 
 
 

5.2 ความส าเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล 
ที่มีความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ 
 
 

10 กน. สยป. 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์) 
     ชื่อตัวชี้วัดที่   1.- จ านวนภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ถูกน ามาถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ความสามารถสู่สังคม เป้าหมาย  อย่างน้อยเขตละ 2 ภูมิปัญญา (เจรจา (1) 
    โครงการ/กิจกรรม    โครงการศูนย์ประสานธนาคารของกรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  
เนื้องาน ความก้าวหน้า

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายขั้นตอน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขออนุมัติเงินงวด 10 10                         

2. ขอความเห็นชอบให้จัดกิจกรรม 10 20             

3. ขอความร่วมมือส านักงานเขตคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 10 30             
4. ขออนุมัติบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมและจัดท าค าสั่ง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
10 40 

      
 

     

5. ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 10 50             

6. ขอยืมเงินทดรองจ่าย 10 60             
7. จัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและประสาน

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปเพื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
10 70 

            
  

          

8. ด าเนินการจัดกิจกรรม 10 80                         

9. จัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบกิจ่ายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 10 90                         

10. ประเมินผลและจัดท าสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 10 100             

รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่    2. (1) ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย เป้าหมาย  ร้อยละ 85 (เจรจา (2), ยุทธศาสตร์) 
   (2) ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา เป้าหมาย ร้อยละ 100  (เจรจา (2)   

       โครงการ/กิจกรรม     โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  
เนื้องาน 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ (ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายข้ันตอน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

20 20 
  

                      
2. ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

20 40 
 

           
3. ด าเนินการจัดประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการ 

20 60 
 

           
4. ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

40 100  
 

  
 

       

รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100                         
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     ชื่อตัวช้ีวัด            3.รอ้ยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึน   (เจรจา (3))  เป้าหมาย ร้อยละ 80 
     โครงการ/กิจกรรม   กิจกรรมการติดตามการน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพของผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  
เนื้องาน 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ (ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายข้ันตอน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. วางแผนการเรียนการสอน 20 20   

                      
2. ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 20 40  

           
3. ด าเนินการจัดการเรียนกรสอน 20 60  

           
4. ประเมินผลการเรียนการสอน 40 100 

 
 

  
 

       

รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100                         
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ชื่อตัวชี้วัดที่  4. - มีเครือข่ายชุมชนระดับเขต (เจรจา 4)  เป้าหมาย 1 เครือข่าย/และ 1 แผน /สนช. 
   - จ านวนเครือข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจ  

                             และติดตามตรวจสอบการท างานของกรุงเทพมหานคร  เป้าหมาย  1 เครือข่าย/สนข. (ตัวชี้วดัยุทธศาสตร์) 
     

   ชื่อโครงการ/กิจกรรม     โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน  
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ (ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดประชุมเตรียมงานเพ่ือวางแผนการด าเนินโครงการ  10 10             
2 ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 20 30             
3 ด าเนินงานตามโครงการ  30 90             
4 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 40 100             

รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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     ชื่อตัวช้ีวัดที่         5.     1) รายได้รวมของผู้ประกอบการจากกิจกรรมการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร    (เจรจา 5)   
     ชื่อโครงการ/กิจกรรม  1. โครงการตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  
เนื้องาน 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ (ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายข้ันตอน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1. จัดท าโครงการ / จัดท าแผนการด าเนินงาน 10 10             

2. จัดท ารายละเอียดโครงการ TOR  20 30             

3. ด าเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง 10 40             

4. ขออนุมัติเงินประจ างวดพร้อมท าสัญญา 10 50             
5. ด าเนินการตามโครงการ 20 70             
6. ส่งมอบงาน / ประเมินผลการด าเนินงาน 20 90             
7. รายงานผลการด าเนินงาน 10 100             

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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   ชื่อตัวชี้วัดที่       5       1) รายได้รวมของผู้ประกอบการจากกิจกรรมการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร    (เจรจา 5)   
                                      เป้าหมาย จัดกิจกรรมการขาย ระดับกรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 2 ครั้ง และรายได้รวมของผู้ประกอบการฯ มากกว่าปี 2562 
   ชื่อโครงการ/กิจกรรม     2. โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2021 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  
เนื้องาน 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ (ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายข้ันตอน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1. จัดท าโครงการ/จัดท าแผนการด าเนินงาน 5 5                   

2. จัดท ารายละเอียดโครงการ (TOR) 10 15             

3. ด าเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง 15 30             

4. ขออนุมัติเงินประจ างวดพรัอมท าสัญญา 10 40             

5. ด าเนินการตามโครงการ 30 70             

6. ส่งมอบงาน/ประเมินผลการด าเนินงาน 25 95             

7. รายงานผลการด าเนินงาน 5 100                   

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100                         
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     ชื่อตัวช้ีวัดที่        6. ร้อยละของผู้สูงอายุตามทะเบียนราษฎร์ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในงบประมาณถัดไปได้รับทราบสิทธิ  เป้าหมาย ร้อยละ100 
     ชื่อโครงการ/กิจกรรม        กิจกรรมประชาสัมพันธ์สิทธิผู้สูงอายุและการบริหารเชิงรุกจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้าโครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1.  วางแผนการด าเนินงาน 15 15             

2.  ประสานงานส านักงานเขต 10 25             

3.  ด าเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ 60 85             

4.  ติดตามและประเมินผล 15 100             

รวม  4   ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่   7 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รบัการจดทะเบียนภูมิปัญญาและไดท้ างานถา่ยทอดภมูิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถสู่สังคม  เปา้หมาย   ร้อยละ 60  
โครงการ/กิจกรรม    โครงการศูนย์ประสานธนาคารของกรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  
เนื้องาน ความก้าวหน้า

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายขั้นตอน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ขออนุมัติเงินงวด 10 10                         

2.ขอความเห็นชอบให้จัดกิจกรรม 10 20             

3.ขอความร่วมมือส านักงานเขตคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 10 30             
4.ขออนุมัติบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมและจัดท า
ค าสั่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 

10 40 
      

 
     

5.ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 10 50             

6.ขอยืมเงินทดรองจ่าย 10 60             
7.จัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและประสาน
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปเพื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

10 70 
            

  
          

8.ด าเนินการจัดกิจกรรม 10 80                         

9.จัดส่งเอกสารเพือ่ประกอบการเบิกจ่ายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 10 90                         

10.ประเมินผลและจัดท าสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 10 100             

รวม 10 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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 ชื่อตัวชี้วัดที่               7. ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลของแรงงานนอกระบบ เป้าหมาย 2 ระดับ/กลุ่ม 
 โครงการ/กิจกรรม  กิจกรรมการส ารวจและรวบรวมข้อมูลแรงงานนอกระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ)   

     
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  
เนื้องาน 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ (ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายข้ันตอน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ท าหนังสือถึงกรมการขนส่งทางบกเพ่ือขอข้อมูล 
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในพ้ืนที่เขต 
กรุงเทพมหานคร 

20 20 

    

  

                  
2. วิเคราะห์ จ าแนก จัดประเภทของข้อมูล 20 40 

    
 

       
3. จัดท าฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ  
(ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ)   

60 60 

      

 

     
รวม 3  ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  

 
100 100 
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ชื่อตัวชี้วัดที่           8. ร้อยละของแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่เขตรับทราบสวัสดิการทางสังคม เป้าหมาย ร้อยละ 100   
  ของกลุ่มผู้ค้าหาบเร่ แผงลอยและกลุ่มเกษตรกร   

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไปรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการทางสังคมและแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ   
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้าโครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1. จัดท าแผนการด าเนินงาน  20 20             

2. ส านักงานเขตส ารวจกลุ่มผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์รับจ้าง หรือกลุ่มผู้ค้าหาบเร่ – 
แผงลอย หรือกลุ่มเกษตรกร ในพ้ืนที่ 

30 50             

3. ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 20 70             

4. ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย 20 90             

5. รวบรวมข้อมูลประเมินผล 10 100             

รวม  5   ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 9. จ านวนกลุ่มเป้าหมายของแรงงานนอกระบบในพ้ืนที่เขตเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม เป้าหมาย 3 กลุ่ม   
(กลุ่มผู้ขับขี่มอร์เตอร์ไซด์รับจ้างสาธารณะ กลุ่มผู้ค้าหาบเร่ แผงลอยและกลุ่มเกษตรกร 

      ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนแรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไปเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

 
 

 

 

 

 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายขั้นตอน  
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า 
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ (พ.ศ.2563) 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1. ประสานวิทยากร จดัเตรยีมวสัดุ  
2. ออกแบบชุดประเมินความรู ้
3. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา 
4. ประเมินผล 
 
 

10 
50 
30 
10 

10 
60 
90 
100 

  
 

                                        

รวม  4 ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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    ชื่อตัวชี้วัด       10 . ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอ านาจฯ เป้าหมาย ร้อยละ 100 
  โครงการ/กิจกรรม   กิจกรรมการพัฒนาความสามารถของหน่วยงานในการด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอ านาจ  

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  
เนื้องาน 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ (ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายข้ันตอน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. วางแผนการด าเนินงาน 

20 20 
  

                      
2. ประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

20 40 
 

           
3. ด าเนินงานตามกิจกรรม 

20 60 
 

           
4. ประเมินผลการด าเนินงาน 

40 100  
 

  
 

       

รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100                         
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ชื่อตัวชี้วัดที่   11. ร้อยละของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ข้ึนทะเบียนกับกรุงเทพมหานครและประสงค์จะเข้าอบรมผ่านการฝึกอบรม 
                                 และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ  เป้าหมาย ร้อยละ 90 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ Digital Maketing 

 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  
เนื้องาน 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ (ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายขั้นตอน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดท าแบบส ารวจรายวิชาเพื่อบรรจุลงในหลักสูตร

ฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์รบัสมัครผู้เข้าร่วม
โครงการ 10 10    

 

              
2. จัดท าและขออนุมัติโครงการจากผู้อ านวยการส านัก

พัฒนาสังคม 10 20    
 

        

3. ประสานงานด้านวิทยากรและสถานท่ีฝึกอบรม 15 35             

4. ขออนุมัติเงินประจ างวด 15 50             

5. ขออนุมัติบุคคลภายนอก 15 65             

6. ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการ 30 95             
7. ติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานเสนอต่อ

ผู้บริหาร 5 100               
  

  
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  

 100 100                         
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ชื่อตัวชี้วัดที่   11. . ร้อยละของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ข้ึนทะเบียนกับกรุงเทพมหานครและประสงค์จะเข้าอบรมผ่านการฝึกอบรม 
                                 และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ  เป้าหมาย ร้อยละ 90 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  2. โครงการตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการกรุงเทพมหานคร 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  
เนื้องาน 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ (ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายข้ันตอน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1. เสนอขออนุมัติโครงการฯ 20 20                         

2. วางแผนการด าเนินงาน 20 40             

3. ด าเนินการตามโครงการ 40 80                         

4. ติดตามประเมินผลและรายงานผลของโครงการฯ 20 100             

รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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 ชื่อตัวชี้วัดที่   12. ร้อยละของผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการส่งเสริมการขาย 
         เป้าหมาย ร้อยละ 100 

 ชื่อโครงการ/กิจกรรม  1. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือยกระดับสู่ผู้ผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  
เนื้องาน ความก้าวหน้า

โครงการ  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายข้ันตอน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ศึกษารายละเอียดข้อมูลปัญหาและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย  เพ่ือน ามาประกอบกับการวางแผน 

10 10 
 

 
          

2.ส ารวจข้อมูลความต้องการอบรมเบื้องต้น  เพ่ือ
น ามาใช้ประกอบการบรรจุหัวข้อลงหลักสูตรการอบรม 

20 30 

  

 

         

3.ประชุมชี้แจงคณะท างานเพ่ือร่วมก าหนดกิจกรรม 

วัน เวลา สถานที่ด าเนินการ 

10 40 

   

 

        

4.ประสานงานกับหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง ตลอดจน
วิทยากรเพื่อด าเนินโครงการฯ 

10 50 

   

 

        

5.จัดท าโครงการฯ และขออนุมัติโครงการฯ 10 60 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  
เนื้องาน 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ (ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายข้ันตอน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

6.ขออนุมัติเงินประจ างวด 10 70 
   

 
        

7.ประชาสัมพันธ์โครงการฯและรับสมัครจัดเตรียม
กลุ่มเป้าหมาย 

10 80 

    

 

       

8.ด าเนินโครงการฯ ตามที่ก าหนดไว้ 10 90 
     

 
      

9.ติดตามและประเมินผลโครงการฯ 10 100 
        

 
   

รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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      ชื่อตัวชี้วัดที่  13) การจัดกิจกรรมจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน        เป้าหมาย           (1) ไม่น้อยกว่า 7 ครั้ง         (2)  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2562 
     ชื่อโครงการ/กิจกรรม  1. โครงการตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  
เนื้องาน 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ (ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายข้ันตอน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1. จัดท าโครงการ / จัดท าแผนการด าเนินงาน 10 10             

2. จัดท ารายละเอียดโครงการ TOR  20 30             

3. ด าเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง 10 40             

4. ขออนุมัติเงินประจ างวดพร้อมท าสัญญา 10 50             
5. ด าเนินการตามโครงการ 20 70             
6. ส่งมอบงาน / ประเมินผลการด าเนินงาน 20 90             
7. รายงานผลการด าเนินงาน 10 100             

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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   ชื่อตัวชี้วัดที่       13) การจัดกิจกรรมจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน        เป้าหมาย           (1) ไม่น้อยกว่า 7 ครั้ง         (2)  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2562 
   ชื่อโครงการ/กิจกรรม     2. โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2021 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  
เนื้องาน 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ (ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายข้ันตอน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1. จัดท าโครงการ/จัดท าแผนการด าเนินงาน 5 5                   

2. จัดท ารายละเอียดโครงการ (TOR) 10 15             

3. ด าเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง 15 30             

4. ขออนุมัติเงินประจ างวดพรัอมท าสัญญา 10 40             

5. ด าเนินการตามโครงการ 30 70             

6. ส่งมอบงาน/ประเมินผลการด าเนินงาน 25 95             

7. รายงานผลการด าเนินงาน 5 100                   

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100                         
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   ชื่อตัวชี้วัดที่       13) การจัดกิจกรรมจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน        เป้าหมาย           (1) ไม่น้อยกว่า 7 ครั้ง         (2)  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2562 
   ชื่อโครงการ/กิจกรรม  1. กิจกรรมจัดท าระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 

 
 
 
 
   ชื่อตัวชี้วัดที่       13) การจัดกิจกรรมจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน        เป้าหมาย           (1) ไม่น้อยกว่า 7 ครั้ง         (2)  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2562 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  4. โครงการส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  
เนื้องาน 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ (ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

รายขั้นตอน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
บันทึกข้อมูลผลิตภัณฑช์ุมชน Bangkok Brand จ านวน
ทั้งหมด 534 ผลิตภัณฑ์ ในเว็บไซด์ 
www.bangkokbrand2017.com  

เมื่อปี 2562 

      
      1. ประสานผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์กรุงเทพมหานคร 

(Bangkok Brand) เพื่อปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์
www.bangkokbrand2017.com  

10 10 

            

2. ด าเนนิการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ฯ ให้เป็นปัจจบุัน 80 90             
3. ประสานกองนโยบายและแผนงานเชื่อมโยง 
www.bangkokbrand2017.com  กับเว็บไซด ์
ส านักพฒันาสังคม 

10 100 

            

รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100                         
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  
เนื้องาน 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ (ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายข้ันตอน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1. เสนอขออนุมัติโครงการฯ 20 20                         

2. วางแผนการด าเนินงาน 20 40             

3. ด าเนินการตามโครงการ 40 80                         

4. ติดตามประเมินผลและรายงานผลของโครงการฯ 20 100             

รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อตัวชี้วัดที่             14. ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้ เป้าหมาย ร้อยละ 80 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  1. โครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยดี้านการเกษตร 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องาน คิดความก้าวหน้าโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ 
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รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

(ร้อยละ) พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ก าหนดหลักสูตรการอบรม 10 10             

2. ประชาสัมพันธ์/รับสมัครผู้เข้าอบรม 20 30             

3. ประสานวิทยากร 20 50             

4. จัดอบรม 40 90             

5. ติดตามสรุปประเมินผล 10 100             
               
รวม  5  ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่             14. ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้  เป้าหมาย ร้อยละ 80 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  2. โครงการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้าโครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1. ขออนุมัติโครงการ  20 20             
2. ขออนุมัติเงินงวด 20 40             
3. ขออนุมัติเงินจัดงาน 20 60             
4. ขอยืมเงินทดรอง 20 80             

5. จัดงาน 10 90             
6. ติดตาม/ประเมินผล 5 95             
7. รายงานผล 5 100             
               
รวม  7  ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่             14. ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้  เป้าหมาย ร้อยละ 80 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  3. โครงการส่งเสริมการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้าโครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1. ส ารวจสถานที่จัดนิทรรศการฯ และวางแผน
ก าหนดรูปแบบการจัดนิทรรศการฯ 

10 10             

2. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุในการจัดนิทรรศการ 40 50             
3. จัดนิทรรศการ 40 90             
4. ประเมินผลโครงการ 10 100             

รวม  4  ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที ่      15. ร้อยละของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัย  
    - ได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ เป้าหมาย ร้อยละ 15   

- ได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยจากกรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80  
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  กิจกรรมสร้างมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร ไม่ใช้งบประมาณ (สสช.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้าโครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1. ก าหนดหลักสูตรการอบรม 10 10             

2. ประชาสัมพันธ์/รับสมัครผู้เข้าอบรม 20 30             

3. ประสานวิทยากร 20 50             

4. จัดอบรม 40 90             

5. ติดตามสรุปประเมินผล 10 100             
               
รวม  5  ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่    16. จ านวนสินค้าเกษตรที่สามารถพัฒนาให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน  เป้าหมาย จ านวนสินค้าเกษตร 30 ผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าร่วมโครงการท่ีมีมูลค่าเพิ่มขึ้น                     
                   17. จ านวนช่องทางการตลาดที่จ าหน่ายสินค้าเกษตร  เป้าหมาย   จ านวน 3 ช่องทาง    
     

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  กิจกรรมตลาดสุขใจ (Bangkok Green Farm)   
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้าโครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 20 20             

2.ติดต่อสถานที่ด าเนินกิจกรรม 30 50             

3.ด าเนินงานตามกิจกรรม  30 80             

4. สรุปประเมินผล 10 90             

รวม  4  ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชือ่ตัวชี้วัดที่   17 จ านวนแหล่งผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป้าหมาย เพิ่มแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร จ านวน 1 แหล่ง    

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ภายใต้โครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร)   
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้าโครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 20 20             

2.ติดต่อสถานทีด่ าเนินกิจกรรม 30 50             

3.ด าเนินงานตามกิจกรรม  30 80             

4. สรุปประเมินผล 10 90             

รวม  4  ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่   18 จ านวนทรัพยากรการท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา  
     เป้าหมาย จ านวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพฒันา  จ านวน 1 แหล่ง         

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (สนับสนุนโครงการของ ส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้าโครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 20 20             

2.ติดต่อสถานที่ด าเนินกิจกรรม 30 50             

3.ด าเนินงานตามกิจกรรม  30 80             

4. สรุปประเมินผล 10 90             

รวม  4  ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่   19 จ านวนโครงการที่สนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นสถานที่จัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ เป้าหมาย จ านวน 1 โครงการ     

    

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  กิจกรรมสนับสนุนโครงการจัดประชุม นิทรรศการนานาชาติ การแสดงสินค้า  (MICE) ของกรุงเทพมหานคร 
                              (สนับสนุนโครงการของ ส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้าโครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 20 20             

2.ติดต่อสถานที่ด าเนินกิจกรรม 30 50             

3.ด าเนินงานตามกิจกรรม  30 80             

4. สรุปประเมินผล 10 90             

รวม  4  ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 100 100             
 
 
 

 
 


