
มิติที่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบ
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบข้อมูล
รูปแบบการ
จัดเก็บข้อมูล

จ านวนคร้ังของการจัด
กิจกรรมและประเด็นที่ได้

สยป. Excel 

จ านวนส านักงานเขตมีการจัด
เวทใีหภ้าคประชาชน
เสนอแนะแนวทางใหก้าร
พฒันาพื้นที่เพื่อก าหนด
นโยบายการพฒันาเขต

สยป. Excel 

จ านวนโครงการแผนพฒันา
ชุมชนที่ถูกบรรจุใน
แผนปฏบิติัราชการประจ าปี
ของ สนข.

สยป. Excel 

จ านวนและข้อมูลส านักงาน
เขตที่น าโครงการแผนพฒันา
ชุมชนที่จัดท าโดยชุมชน
ได้รับการบรรจุในแผนปฏบิติั
ราชการประจ าปขีอง
ส านักงานเขต

สยป. Excel 

จ านวนชุมชนในพื้นที่ กทม. สยป. Excel 
มิติที่ 5.3 กระจาย
อ านาจสู่ประชาชน

๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการ
จัดบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะที่มีส านักงาน
เขตเปน็หน่วยงานหลัก

รายการภารกิจตามแผนการ
กระจายอ านาจฯ และ
แผนปฏบิติัการฯ ฉบบัที่ 1 
และ 2 
(ที่ระบถุ่ายโอนให ้กทม.)

สยป. PDF / Word / 
Excel 

รายการภารกิจที่ กทม. 
ได้รับการ ถ่ายโอนแล้ว
+ ปทีี่ถ่ายโอน+ตามแผน
ฉบบัที+่หน่วยงานรับโอน
+ ส่วนราชการที่ถ่ายโอน

สยป. PDF / Word / 
Excel 

รายการภารกิจที่ กทม. ยัง
ไม่ได้รับการถ่ายโอน
+ปทีี่ถ่ายโอน+ตามแผนฉบบั
ที+่หน่วยงานรับโอน
+ ส่วนราชการที่ถ่ายโอน

สยป. PDF / Word / 
Excel 

บญัชีตัวชี้วัดระดับเมืองที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล

๑. ร้อยละของส านักงานเขตมี
การจัดเวทใีหภ้าคประชาชน
เสนอแนะแนวทางใหก้ารพฒันา
พื้นที่เพื่อก าหนดนโยบายการ
พฒันาเขต

๓. ร้อยละของส านักงานเขตที่น า
โครงการแผนพฒันาชุมชนที่
จัดท าโดยชุมชนได้รับการบรรจุ
ในแผนปฏบิติัราชการประจ าปี
ของส านักงานเขต

มิติที่ 5.2 เมือง
ธรรมาภบิาล



มิติที่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบ
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบข้อมูล
รูปแบบการ
จัดเก็บข้อมูล

รายการภารกิจที่ กทม. 
ยืนยันความพร้อมใน
การรับโอน+หน่วยงานรับ
โอน+ส่วนราชการ
ที่ถ่ายโอน

สยป. PDF / Word / 
Excel 

2. ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับ
การถ่ายโอนตามกฎหมาย
กระจายอ านาจ

รายงานปญัหาอุปสรรคใน
การด าเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน

สยป. PDF / Word / 
Excel 

เกณฑ์ชี้วดัและค่าเปา้หมาย
ขั้นต่ ามาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะของ 
กทม. (ป ี2561 -2563)

สยป. PDF / Word / 
Excel 

ผลการประเมินการ
จัดบริการสาธารณะของ 
กทม. ตามเกณฑ์ชี้วดัและค่า
เปา้หมายขั้นต่ ามาตรฐาน
การจัดบริการสาธารณะ ของ
 กทม. 
(ป ี2561 -2563) 
  - ข้อมูลผลการประเมิน
ความพงึพอใจ

สยป. PDF / Word / 
Excel 

จ านวนกลุ่มประชาสังคมที่มี
การรับรองสถานะ
โดยหน่วยงานของรัฐ

สยป. ไม่มีข้อมูล

จ านวนกิจกรรมที่กลุ่มประชา
สังคมแต่ละกลุ่มด าเนินการ

สยป. ไม่มีข้อมูล

ผลการส ารวจการรับรู้และ
การมีส่วนร่วมติดตามผลักดัน
วสัิยทศัน์ของกลุ่มประชาสังคม

สยป. ไม่มีข้อมูล

มิติที่ 5.5 
พลเมืองกรุงเทพฯ
ขับเคล่ือนวสัิยทศัน์

๑. ร้อยละของการรับรู้และการ
มีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบและผลักดันวสัิยทศัน์
กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕ ของ
ภาคประชาชน



มิติที่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบ
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบข้อมูล
รูปแบบการ
จัดเก็บข้อมูล

ผลการส ารวจความพงึพอใจ สยป. Excel 
จ านวนและช่องทางการ
เผยแพร่
ผลการด าเนินงานตาม
แผนพฒันา
กรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี

สยป. PDF / Word

2. ร้อยละของตัวชี้วดัระดับ
เมืองที่ได้รับการจัดเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องอย่างเปน็ระบบ

จ านวนและข้อมูลตัวชี้วดั
เมืองที่มีการจัดเก็บอย่างเปน็
ระบบ

สยป. Excel 

1. ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อใหบ้ริการประชาชนและ/
หรือเชื่อมโยงข้อมูลระหวา่ง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

จ านวนและข้อมูลระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ใหบ้ริการประชาชนและ/หรือ
เชื่อมโยงข้อมูลระหวา่ง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

สยป. Database

จ านวนและข้อมูลระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนุนการปฏบิติัราชการ

สยป. Database

ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อสนับสนุน
การปฏบิติังานและใหบ้ริการ
ประชาชน จ านวน 93 ชั้น
ข้อมูล

สยป. Database

3. โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธภิาพที่เหมาะสมกับ
ภารกิจของการบริหารจัด
การเมือง

จ านวนและข้อมูลโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารที่
เหมาะสมกับภารกิจของการ
บริหารจัดการเมืองที่ได้รับ
การพฒันาขึ้น

สยป. Database

จ านวนบคุลากรที่ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สยป. Database

จ านวนบคุลากรทั้งหมด สยป. Database

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการปฏบิติัราชการ
และมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหารระดับ
หน่วยงานและระดับ
กรุงเทพมหานคร

มิติที่ 7.5
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. บคุลากรมีสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
คุณภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏบิติัราชการตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานวชิาชีพ และ
มาตรฐานสากล

1. ร้อยละความพงึพอใจของ
ประชาชนที่รับรู้ความก้าวหน้า
ผลการด าเนินงานตาม
แผนพฒันากรุงเทพมหานคร
ระยะ ๒๐ ปผ่ีานช่องทางของ
กรุงเทพมหานคร

มิติที่ 7.2 
การบริหารแผน
และประเมินผล


