
สรุปรายการข้อมูลของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

ส่วนราชการ ข้อมูลตามตัวชี้วัด 4.1 (ปี 2563) 
กยบ. 1. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมและประเด็นที่ได้ 

2. จำนวนสำนักงานเขตมีการจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทางให้การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือกำหนดนโยบายการพัฒนาเขต 
3. จำนวนโครงการแผนพัฒนาชุมชนที่ถูกบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สนข.  
4. จำนวนและข้อมูลสำนักงานเขตที่นำโครงการแผนพัฒนาชุมชนที่จัดทำโดยชุมชนได้รับการบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต 
5. จำนวนและข้อมูลสำนักงานเขตที่นำโครงการแผนพัฒนาชุมชนที่จัดทำโดยชุมชนได้รับการบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต 
6. จำนวนกลุ่มประชาสังคมที่มีการรับรองสถานะ 
โดยหน่วยงานของรัฐ 
7. จำนวนกิจกรรมที่กลุ่มประชาสังคมแต่ละกลุ่มดำเนินการ 
8. ผลการสำรวจการรับรู้และการมีส่วนร่วมติดตามผลักดันวิสัยทัศน์ของกลุ่มประชาสังคม 
9. จำนวนและข้อมูลตัวชี้วัดเมืองที่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

กยค. 1. การถ่ายโอนภารกิจให้กับกรุงเทพมหานครตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ 1  และฉบับที่ 2 จำนวน 43 ภารกิจ 
2. ภารกิจตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ที่ยังไม่ถ่ายโอนให้กับกรุงเทพมหานคร จำนวน 25 ภารกิจ 
3. ภารกิจที่กรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อม 
4. รายการภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ที่ระบุถ่ายโอนให้ กทม. 
5. รายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
6. เกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ กทม. (ปี 2561-2563) 
7. ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของ กทม. ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของกทม. ปี 2561 
8. ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของ กทม. ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของกทม. ปี 2562 
9. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะของ กทม. ปี 2562 
10. ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของกทม. ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของกทม. ปี 2563 
11. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะของ กทม. ปี 2563 

- 



สรุปรายการข้อมูลของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

ส่วนราชการ ข้อมูลตามตัวชี้วัด 4.1 (ปี 2563) 
กสศ. 1. ชุมชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

2. COMP_CCTV (จำนวนและข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี) 
3. รายงานผลการพัฒนาทักษะดิจิทัล 2562 
4. จำนวนข้อมลูเกี่ยวกับบริการของกรุงเทพมหานคร 
5. จำนวนข้อมลูบริการของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการสนับสนุนภารกจิ 
 

 

สรุปรายการข้อมูลของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

ส่วนราชการ ข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 (ปี 2564 ข้อมูลการให้บริการด้านดิจิทัลเฉพาะ 4 กองไอที)  
กสศ. 1. ข้อมูลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร 
กบพ. 2. ผลการดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
กคพ. 

 
3. สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
4. สถิติการใช้งานโครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร 

กพพ. 
 

5. สถิติการให้บริการแนะนำและแก้ไขปัญหาของโปรแกรมประยุกต์ 

- 

 

 

 
 



บัญชีรายการข้อมูล  
หน่วยงาน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ (กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ)  

 

ลำดับที่ ชื่อตารางข้อมูล 
คำอธิบาย 

ข้อมูลตาราง 
ชื่อระบบงาน

(ถ้ามี) 
ฐานข้อมูล/รูปแบบ 
การจัดเก็บข้อมูล 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

สถาปัตยกรรมองค์กร  
(ด้านข้อมูล) 

หมวดหมู่ของ 
ชุดข้อมูล 

1 จำนวนครั้งของ
การจัดกิจกรรม
และประเด็นที่ได้ 

จำนวนครั้งของการ
จัดกิจกรรมและ
ประเด็น 

 MySQL 
(ไม่มีการจัดเก็บต่อ) 

ผู้ใช้งานข้อมูล 4. บริหารเมือง ข้อมูลสาธารณะ 

จำนวนสำนักงาน
เขตมีการจัดเวที
ให้ภาคประชาชน
เสนอแนะแนวทาง
ให้การพัฒนาพ้ืนที่
เพ่ือกำหนด
นโยบายการ
พัฒนาเขต 

จำนวนสำนักงาน
เขตมีการจัดเวทีให้
ภาคประชาชน เพ่ือ
กำหนดนโยบายการ
พัฒนาเขต 

 MySQL 
(ไม่มีการจัดเก็บต่อ) 

ผู้ใช้งานข้อมูล 4. บริหารเมือง ข้อมูลสาธารณะ 

จำนวนสำนักงาน
เขตท้ังหมด 

จำนวนสำนักงาน
เขตท้ังหมด 

 MySQL 
(ไม่มีการจัดเก็บต่อ) 

ผู้ใช้งานข้อมูล 4. บริหารเมือง 
 

ข้อมูลสาธารณะ 

2 จำนวนโครงการ
แผนพัฒนาชุมชน
ที่ถูกบรรจุใน
แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี
ของ สนข.  
 
 
 
 

จำนวนโครงการ
แผนพัฒนาชุมชนที่
ถูกบรรจุใน
แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของ สนข.  
 
 

 MySQL 
(ไม่มีการจัดเก็บต่อ) 

ผู้ใช้งานข้อมูล 4. บริหารเมือง 
 

ข้อมูลสาธารณะ 
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ลำดับที่ ชื่อตารางข้อมูล 
คำอธิบาย 

ข้อมูลตาราง 
ชื่อระบบงาน

(ถ้ามี) 
ฐานข้อมูล/รูปแบบ 
การจัดเก็บข้อมูล 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

สถาปัตยกรรมองค์กร  
(ด้านข้อมูล) 

หมวดหมู่ของ 
ชุดข้อมูล 

 จำนวนและข้อมูล
สำนักงานเขตที่นำ
โครงการ
แผนพัฒนาชุมชน
ที่จัดทำโดยชุมชน
ได้รับการบรรจุใน
แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี
ของสำนักงานเขต 

จำนวนและข้อมูล
สำนักงานเขตนำ
โครงการแผนพัฒนา
ชุมชนที่จัดทำโดย
ชุมชน 

 MySQL 
(ไม่มีการจัดเก็บต่อ) 

ผู้ใช้งานข้อมูล 4. บริหารเมือง 
 

ข้อมูลสาธารณะ 

3 จำนวนกลุ่ม
ประชาสังคมที่มี
การรับรองสถานะ 
โดยหน่วยงานของ
รัฐ 

จำนวนกลุ่มประชา
สังคมท่ีมีการรับรอง
สถานะ 
โดยหน่วยงานของ
รัฐ 

 MySQL 
(ไม่มีการจัดเก็บต่อ) 

ผู้ใช้งานข้อมูล 4. บริหารเมือง 
 

ข้อมูลสาธารณะ 

จำนวนกิจกรรมที่
กลุ่มประชาสังคม
แต่ละกลุ่ม
ดำเนินการ 

จำนวนกิจกรรมที่
กลุ่มประชาสังคมแต่
ละกลุ่มดำเนินการ 

 MySQL 
(ไม่มีการจัดเก็บต่อ) 

ผู้ใช้งานข้อมูล 4. บริหารเมือง 
 

ข้อมูลสาธารณะ 

ผลการสำรวจการ
รับรู้และการมีส่วน
ร่วมติดตาม
ผลักดันวิสัยทัศน์
ของกลุ่มประชา
สังคม 
 
 

ผลการสำรวจการ
รับรู้และการมีส่วน
ร่วมติดตามผลักดัน
วิสัยทัศน์ของกลุ่ม
ประชาสังคม 

 MySQL 
(ไม่มีการจัดเก็บต่อ) 

ผู้ใช้งานข้อมูล 4. บริหารเมือง 
 

ข้อมูลสาธารณะ 



ลำดับที่ ชื่อตารางข้อมูล 
คำอธิบาย 

ข้อมูลตาราง 
ชื่อระบบงาน

(ถ้ามี) 
ฐานข้อมูล/รูปแบบ 
การจัดเก็บข้อมูล 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

สถาปัตยกรรมองค์กร  
(ด้านข้อมูล) 

หมวดหมู่ของ 
ชุดข้อมูล 

4 จำนวนและข้อมูล
ตัวชี้วัดเมืองที่มี
การจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ 

จำนวนและข้อมูล
ตัวชี้วัดเมืองที่มีการ
จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ 

 MySQL 
(ไม่มีการจัดเก็บต่อ) 

ผู้ใช้งานข้อมูล บริหารจัดการภายใน
องค์กร 

ข้อมูลสาธารณะ 

 



บัญชีรายการข้อมูล  
หน่วยงานกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง 

 

ลำดับที่ ชื่อตารางข้อมูล 
คำอธิบาย 

ข้อมูลตาราง 
ชื่อระบบงาน

(ถ้ามี) 
ฐานข้อมูล/รูปแบบ 
การจัดเก็บข้อมูล 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

สถาปัตยกรรมองค์กร  
(ด้านข้อมูล) 

หมวดหมู่ของ 
ชุดข้อมูล 

1. การถ่ายโอน
ภารกิจให้กับ
กรุงเทพมหานคร 
ตามแผนปฏิบัติ
การกำหนด
ขั้นตอน 
การกระจาย
อำนาจให้แก่ 
อปท. ฉบับที่ 1  
และฉบับที่ 2  
จำนวน 43 
ภารกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการข้อมูล
ภารกิจที่
กรุงเทพมหานคร
ได้รับการถ่ายโอน
ภารกิจแล้ว                 
ตามแผนปฏิบัติการ
กำหนดขั้นตอน 
การกระจายอำนาจ
ให้แก่ อปท. ฉบับที่ 
1  และฉบับที่ 2 
จำนวน 43 ภารกิจ 

- CSV. 1. กยค.สยป. 
ผู้ใช้งานข้อมูล 
2. กยค.สยป. 
ผู้สร้าง/จัดเก็บ/
ปรับปรุงข้อมูล 
3. กยค.สยป. 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

1. บริหารเมือง 
2. บริหารจัดการ 
ภายในองค์กร 

1. ข้อมูลสาธารณะ 
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ลำดับที่ ชื่อตารางข้อมูล 
คำอธิบาย 

ข้อมูลตาราง 
ชื่อระบบงาน

(ถ้ามี) 
ฐานข้อมูล/รูปแบบ 
การจัดเก็บข้อมูล 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

สถาปัตยกรรมองค์กร  
(ด้านข้อมูล) 

หมวดหมู่ของ 
ชุดข้อมูล 

2. ภารกิจตาม
แผนปฏิบัติการ
กำหนด 
ขั้นตอนการ
กระจายอำนาจ
ให้แก่ อปท.  
ฉบับที่ 1 และ
ฉบับที่ 2 ที่ยังไม่
ถ่ายโอนให้กับ
กรุงเทพมหานคร 
จำนวน 25 
ภารกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการข้อมูล
ภารกิจที่
กรุงเทพมหานคร  
ยังไม่ได้รับการ          
ถ่ายโอนภารกิจ          
จำนวน 25 ภารกิจ 
ตามแผนปฏิบัติการ
กำหนด 
ขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่ อปท.  
ฉบับที่ 1 และ             
ฉบับที่ 2 

- CSV. 1. กยค.สยป. 
ผู้ใช้งานข้อมูล 
2. กยค.สยป. 
ผู้สร้าง/จัดเก็บ/
ปรับปรุงข้อมูล 
3. กยค.สยป. 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

1. บริหารเมือง 
2. บริหารจัดการ 
ภายในองค์กร 

1. ข้อมูลสาธารณะ 

 



-3- 

ลำดับที่ ชื่อตารางข้อมูล 
คำอธิบาย 

ข้อมูลตาราง 
ชื่อระบบงาน

(ถ้ามี) 
ฐานข้อมูล/รูปแบบ 
การจัดเก็บข้อมูล 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

สถาปัตยกรรมองค์กร  
(ด้านข้อมูล) 

หมวดหมู่ของ 
ชุดข้อมูล 

3. ภารกิจที่
กรุงเทพมหานคร
ยืนยันความพร้อม 

รายการข้อมูล
ภารกิจที่
กรุงเทพมหานคร
ยืนยันความพร้อม 
ในการรับถ่ายโอน
ภารกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- CSV. 1. กยค.สยป. 
ผู้ใช้งานข้อมูล 
2. กยค.สยป. 
ผู้สร้าง/จัดเก็บ/
ปรับปรุงข้อมูล 
3. กยค.สยป. 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

1. บริหารเมือง 
2. บริหารจัดการ 
ภายในองค์กร 

1. ข้อมูลสาธารณะ 



-4- 

ลำดับที่ ชื่อตารางข้อมูล 
คำอธิบาย 

ข้อมูลตาราง 
ชื่อระบบงาน

(ถ้ามี) 
ฐานข้อมูล/รูปแบบ 
การจัดเก็บข้อมูล 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

สถาปัตยกรรมองค์กร  
(ด้านข้อมูล) 

หมวดหมู่ของ 
ชุดข้อมูล 

4. รายการภารกิจ
ตามแผนการ
กระจายอำนาจฯ 
และแผนปฏิบัติ
การฯ ฉบับที่ 1 
และฉบับที่ 2 
ที่ระบุถ่ายโอนให้ 
กทม. 

รายการข้อมูล
ภารกิจ ตามแผน  
การกระจายอำนาจ
ฯ 
และแผนปฏิบัติการ
ฯ ฉบับที่ 1 และ
ฉบับที่ 2 
ที่ระบุถ่ายโอนให้ 
กทม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- CSV. 1. กยค.สยป. 
ผู้ใช้งานข้อมูล 
2. กยค.สยป. 
ผู้สร้าง/จัดเก็บ/
ปรับปรุงข้อมูล 
3. กยค.สยป. 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

1. บริหารเมือง 
2. บริหารจัดการ 
ภายในองค์กร 

1. ข้อมูลสาธารณะ 



-5- 

ลำดับที่ ชื่อตารางข้อมูล 
คำอธิบาย 

ข้อมูลตาราง 
ชื่อระบบงาน

(ถ้ามี) 
ฐานข้อมูล/รูปแบบ 
การจัดเก็บข้อมูล 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

สถาปัตยกรรมองค์กร  
(ด้านข้อมูล) 

หมวดหมู่ของ 
ชุดข้อมูล 

5. รายงานปัญหา
อุปสรรคในการ
ดำเนินงาน 
ตามภารกิจของ
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการข้อมูล
รายงานปัญหา
อุปสรรคในการ
ดำเนินงาน 
ตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

- CSV. 1. กยค.สยป. 
ผู้ใช้งานข้อมูล 
2. กยค.สยป. 
ผู้สร้าง/จัดเก็บ/
ปรับปรุงข้อมูล 
3. กยค.สยป. 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

1. บริหารเมือง 
2. บริหารจัดการ 
ภายในองค์กร 

1. ข้อมูลสาธารณะ 

 



-6- 

ลำดับที่ ชื่อตารางข้อมูล 
คำอธิบาย 

ข้อมูลตาราง 
ชื่อระบบงาน

(ถ้ามี) 
ฐานข้อมูล/รูปแบบ 
การจัดเก็บข้อมูล 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

สถาปัตยกรรมองค์กร  
(ด้านข้อมูล) 

หมวดหมู่ของ 
ชุดข้อมูล 

6. เกณฑ์ชี้วัดและค่า
เป้าหมายขั้นต่ำ
มาตรฐานการ
จัดบริการ
สาธารณะของ 
กทม.  
(ปี 2561-
2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการข้อมูล          
เกณฑ์ชี้วัดและ           
ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
มาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะ
ของ กทม.  
(ปี 2561-2563) 

- CSV. 1. กยค.สยป. 
ผู้ใช้งานข้อมูล 
2. กยค.สยป. 
ผู้สร้าง/จัดเก็บ/
ปรับปรุงข้อมูล 
3. กยค.สยป. 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

1. บริหารเมือง 
2. บริหารจัดการ 
ภายในองค์กร 

1. ข้อมูลสาธารณะ 

 



-7- 

ลำดับที่ ชื่อตารางข้อมูล 
คำอธิบาย 

ข้อมูลตาราง 
ชื่อระบบงาน

(ถ้ามี) 
ฐานข้อมูล/รูปแบบ 
การจัดเก็บข้อมูล 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

สถาปัตยกรรมองค์กร  
(ด้านข้อมูล) 

หมวดหมู่ของ 
ชุดข้อมูล 

7. ผลการประเมิน
การจัดบริการ
สาธารณะ 
ของ กทม. ตาม
เกณฑ์ชี้วัดและค่า
เป้าหมาย 
ขั้นต่ำมาตรฐาน
การจัดบริการ
สาธารณะ  
ของ กทม.                
ปี 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการข้อมูล          
ผลการประเมินการ
จัดบริการสาธารณะ 
ของ กทม. ตาม
เกณฑ์ชี้วัดและ              
ค่าเป้าหมาย 
ขั้นต่ำมาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะ  
ของ กทม. ปี 
2561 

- CSV. 1. กยค.สยป. 
ผู้ใช้งานข้อมูล 
2. กยค.สยป. 
ผู้สร้าง/จัดเก็บ/
ปรับปรุงข้อมูล 
3. กยค.สยป. 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

1. บริหารเมือง 
2. บริหารจัดการ 
ภายในองค์กร 

1. ข้อมูลสาธารณะ 

 



-8- 

ลำดับที่ ชื่อตารางข้อมูล 
คำอธิบาย 

ข้อมูลตาราง 
ชื่อระบบงาน

(ถ้ามี) 
ฐานข้อมูล/รูปแบบ 
การจัดเก็บข้อมูล 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

สถาปัตยกรรมองค์กร  
(ด้านข้อมูล) 

หมวดหมู่ของ 
ชุดข้อมูล 

8. ผลการประเมิน
การจัดบริการ
สาธารณะ 
ของ กทม. ตาม
เกณฑ์ชี้วัดและค่า
เป้าหมายขั้นต่ำ
มาตรฐานการ
จัดบริการ
สาธารณะ  
ของ กทม.           
ปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการข้อมูล           
ผลการประเมินการ
จัดบริการสาธารณะ 
ของ กทม. ตาม
เกณฑ์ชี้วัดและ      
ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
มาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะ  
ของ กทม. ปี 
2562 

- CSV. 1. กยค.สยป. 
ผู้ใช้งานข้อมูล 
2. กยค.สยป. 
ผู้สร้าง/จัดเก็บ/
ปรับปรุงข้อมูล 
3. กยค.สยป. 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

1. บริหารเมือง 
2. บริหารจัดการ 
ภายในองค์กร 

1. ข้อมูลสาธารณะ 
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ลำดับที่ ชื่อตารางข้อมูล 
คำอธิบาย 

ข้อมูลตาราง 
ชื่อระบบงาน

(ถ้ามี) 
ฐานข้อมูล/รูปแบบ 
การจัดเก็บข้อมูล 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

สถาปัตยกรรมองค์กร  
(ด้านข้อมูล) 

หมวดหมู่ของ 
ชุดข้อมูล 

9. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชน 
ในการจัดบริการ
สาธารณะของ 
กทม. ปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการข้อมูล           
ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชน 
ในการจัดบริการ
สาธารณะของ กทม. 
ปี 2562 

- CSV. 1. กยค.สยป. 
ผู้ใช้งานข้อมูล 
2. กยค.สยป. 
ผู้สร้าง/จัดเก็บ/
ปรับปรุงข้อมูล 
3. กยค.สยป. 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

1. บริหารเมือง 
2. บริหารจัดการ 
ภายในองค์กร 

1. ข้อมูลสาธารณะ 
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ลำดับที่ ชื่อตารางข้อมูล 
คำอธิบาย 

ข้อมูลตาราง 
ชื่อระบบงาน 

(ถ้ามี) 
ฐานข้อมูล/รูปแบบ 
การจัดเก็บข้อมูล 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

สถาปัตยกรรมองค์กร  
(ด้านข้อมูล) 

หมวดหมู่ของ 
ชุดข้อมูล 

10. ผลการประเมิน
การจัดบริการ
สาธารณะ 
ของ กทม. ตาม
เกณฑ์ชี้วัดและ             
ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
มาตรฐานการ
จัดบริการ
สาธารณะ  
ของ กทม.           
ปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินการ
จัดบริการสาธารณะ 
ของ กทม. ตาม
เกณฑ์ชี้วัดและ               
ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
มาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะ  
ของ กทม.  
ปี 2563 

ระบบ
ประมวลผล
ข้อมูลเกณฑ์ชี้วัด
มาตรฐานการ
จัดบริการ
สาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร 

CSV. 1. กยค.สยป. 
ผู้ใช้งานข้อมูล 
2. กยค.สยป. 
ผู้สร้าง/จัดเก็บ/
ปรับปรุงข้อมูล 
3. กยค.สยป. 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

1. บริหารเมือง 
2. บริหารจัดการ 
ภายในองค์กร 

1. ข้อมูลสาธารณะ 
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ลำดับที่ ชื่อตารางข้อมูล 
คำอธิบาย 

ข้อมูลตาราง 
ชื่อระบบงาน 

(ถ้ามี) 
ฐานข้อมูล/รูปแบบ 
การจัดเก็บข้อมูล 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

สถาปัตยกรรมองค์กร  
(ด้านข้อมูล) 

หมวดหมู่ของ 
ชุดข้อมูล 

11. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชน 
ในการจัดบริการ
สาธารณะของ 
กทม. ปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการข้อมูล            
ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชน 
ในการจัดบริการ
สาธารณะของ 
กทม. ปี 2563 

ระบบ
ประมวลผล
ข้อมูลเกณฑ์ชี้วัด
มาตรฐานการ
จัดบริการ
สาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร 

CSV. 1. กยค.สยป. 
ผู้ใช้งานข้อมูล 
2. กยค.สยป. 
ผู้สร้าง/จัดเก็บ/
ปรับปรุงข้อมูล 
3. กยค.สยป. 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

1. บริหารเมือง 
2. บริหารจัดการ 
ภายในองค์กร 

1. ข้อมูลสาธารณะ 

 



บัญชีรายการข้อมูล กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 

ลำดับที่ ชื่อตารางข้อมูล 
คำอธิบาย 

ข้อมูลตาราง 
ชื่อระบบงาน(ถ้ามี) 

ฐานข้อมูล/
รูปแบบ 

การจัดเก็บข้อมูล 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

สถาปัตยกรรมองค์กร  
(ด้านข้อมูล) 

หมวดหมู่ของ 
ชุดข้อมูล 

1 ชุมชนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

ชุมชนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครที่
จัดตั้งตามระเบียบ
ของกรุงเทพมหานคร 

ระบบการพัฒนาและ
จัดเก็บฐานข้อมูล
ประกอบตัวชี้วัด 4.1 

CSV - ผู้สร้าง /จัดเก็บ/
ปรับปรุงข้อมูล  
สำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล  
(สำนักงานเขตและ 
สำนักพัฒนาสังคม) 
 

ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้อมูลสาธารณะ 

2 COMP_CCTV จำนวนและข้อมูล
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่เหมาะสม
กับภารกิจของการ
บริหารจัดการเมืองที่
ได้รับการพัฒนาขึ้น 

ระบบการพัฒนาและ
จัดเก็บฐานข้อมูล
ประกอบตัวชี้วัด 4.1 

CSV - ผู้สร้าง /จัดเก็บ/
ปรับปรุงข้อมูล  
สำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล  
(หน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร) 

บริหารจัดการภายใน
องค์กร 

ข้อมูลความลับทาง
ราชการ 

3 รายงานผลการ
พัฒนาทักษะ
ดิจิทัล 2562 

จำนวนบุคลากรที่
ผ่านการประเมิน
สมรรถนะ 
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระบบการพัฒนาและ
จัดเก็บฐานข้อมูล
ประกอบตัวชี้วัด 4.1 

CSV - ผู้สร้าง /จัดเก็บ/
ปรับปรุงข้อมูล  
สำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล  
(หน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร) 

บริหารจัดการภายใน
องค์กร 

ข้อมูลความลับทาง
ราชการ 

- 

เอกสารหมายเลข 4 



บัญชีรายการข้อมูล กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 

ลำดับที่ ชื่อตารางข้อมูล 
คำอธิบาย 

ข้อมูลตาราง 
ชื่อระบบงาน(ถ้ามี) 

ฐานข้อมูล/
รูปแบบ 

การจัดเก็บข้อมูล 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

สถาปัตยกรรมองค์กร  
(ด้านข้อมูล) 

หมวดหมู่ของ 
ชุดข้อมูล 

4 ข้อมูลเกี่ยวกับ
บริการของ
กรุงเทพมหานคร 

ข้อมูลเกี่ยวกับ
ระบบงานที่ให้บริการ
ของกรุงเทพมหานคร 

ระบบการพัฒนาและ
จัดเก็บฐานข้อมูล
ประกอบตัวชี้วัด 4.1 

CSV - ผู้สร้าง /จัดเก็บ/
ปรับปรุงข้อมูล  
สำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล  
(หน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร) 

บริหารจัดการภายใน
องค์กร 

ข้อมูลสาธารณะ 

5 ข้อมูลบริการของ
กรุงเทพมหานครที่
เกี่ยวกับการ
สนับสนุนภารกิจ 

ข้อมูลบริการของ
กรุงเทพมหานครที่
เกี่ยวกับการ
สนับสนุนภารกิจ 

ระบบการพัฒนาและ
จัดเก็บฐานข้อมูล
ประกอบตัวชี้วัด 4.1 

CSV - ผู้สร้าง /จัดเก็บ/
ปรับปรุงข้อมูล  
สำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล  
(หน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร) 

บริหารจัดการภายใน
องค์กร 

ข้อมูลสาธารณะ 

 

 




