
 

 

ชื่อโครงการ   จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับปรับปรุง และทดแทนระบบทะเบียนราษฎร และบัตรประจ าตัว
ประชาชนของศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ส านักงานเขต (ส านักงานเขตพระโขนง 
สาทร หนองแขม และวังทองหลาง) 

หน่วยงาน กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนโยบายที่ 1 “สะอาด” (CLEAN): บ้านเมืองสะอาด 
การบริหารราชการใสสะอาด ภารกิจที่ 1 จัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear 
หรือ BSC ซึ่งเป็นการบูรณาการการบริการให้เป็นแบบรวมศูนย์ เพ่ือลดขั้นตอน ลดระยะเวลาการให้บริการให้
มีความสะดวก รวดเร็ว เพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และเพ่ิมช่องทางการสื่อสารแก่
ประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพการบริการให้ดีที่สุด การจัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใส
สะอาด จึงเป็นภารกิจส าคัญโดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการดูแลผู้รับบริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว อันจะ
เป็นการสร้างกระบวนการราชการที่ใสสะอาดตรวจสอบได้ตามมาตรฐานพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกฯ 
และเป็นธรรมกับทุกคน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการน านโยบายลงสู่การปฏิบัติ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเห็น
ผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 

การด าเนินงานศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BSC เป็นการบูรณา
การการบริการให้เป็นแบบรวมศูนย์ เพ่ือลดขั้นตอน ลดระยะเวลาการให้บริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว เพ่ิม
ประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และเพ่ิมช่องทางการสื่อสารแก่ประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการบริการให้ดีที่สุด ซึ่งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ 
BSC ของส านักงานเขตได้ก าหนดให้มีงานบริการของฝ่ายต่างๆ ครบทั้ง 10 ฝ่าย ซึ่งท าให้ฝ่ายทะเบียนของ
ส านักงานเขต ต้องรับผิดชอบในการให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น  

จากการประชุมคณะกรรมการก าหนดรูปแบบและแนวทางการปรับปรุ งด้านกายภาพของ
ส านักงานเขต ศูนย์บริการประชาชน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับให้บริการประชาชนของส านักงาน
เขต ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 มีมติให้ก าหนดแนวทางการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบให้กับส านักงานเขต โดยได้เห็นชอบให้ด าเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ส าหรับปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว
ประชาชนของศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ส านักงานเขต (ส านักงานเขตพระโขนง สาทร หนอง
แขม และวังทองหลาง) และให้เพ่ิมระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประกอบกับระบบ
คอมพิวเตอร์ของส านักงานเขตทั้ง 4 แห่ง จัดซื้อตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี  
จึงจ าเป็นจะต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทดแทน และจัดหาเพ่ิมเติมให้กับฝ่ายอ่ืนๆ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ในการนี้ กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดท าโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ปรับปรุง และทดแทนระบบทะเบียนราษฎร และบัตรประจ าตัวประชาชนของศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร จ านวน  
4 ส านักงานเขต (ส านักงานเขตพระโขนง สาทร หนองแขม และวังทองหลาง) เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
ศูนย์บริการราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BSC  
 
 
 
 

ระบุความ 
เป็นมา/ 
ความส าคัญ/ 

น าเสนอ
โครงการ 

ระบุผลกระทบ 
ของปัญหา/ 
วิธีการแก ้
ปัญหา 
พร้อมเหตุผล 
 



 

 

2.วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้ส านักงานเขตจ านวน 4 ส านักงานเขต (ส านักงานเขตพระโขนง สาทร หนองแขม 

และวังทองหลาง) มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่มีความทันสมัยเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 2.2 เพ่ือให้ประชาชนใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์บริหาร
ราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BSC   

3. เป้าหมาย  
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุง และทดแทนระบบทะเบียน

ราษฎร และบัตรประจ าตัวประชาชนของศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ส านักงานเขต (ส านักงานเขต
พระโขนง สาทร หนองแขม และวังทองหลาง) ท่ีมีความทันสมัยและรองรับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BSC  

4.ลักษณะโครงการ  
 ประเภทโครงการเป็นโครงการใหม่ และเป็นโครงการยุทธศาสตร์ 
 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ. ศ. 2561 

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานครมิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ 7.5.1 กรุงเทพมหานคร 
ให้บริการประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็วถูกต้องและโปร่งใสโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สื่อสารที่ทันสมัย Smart Service 

 รูปแบบโครงการ เป็นโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

5.ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

 8 เดือน (ระยะเวลาด าเนินการตามสัญญา 120 วัน) 

6.แผนปฏิบัติการ  
  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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. ขออนุมัติโครงการและ
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

            

2. ขอความเห็นชอบด าเนินโครงการ
และแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดร่าง
ขอบเขตงาน (TOR) 

            

3. ด าเนินการตามขั้นตอนจดัซื้อจัดจ้าง             

4. บริษัทที่ได้รับเลือกด าเนินการตาม
สัญญา 

            

5. ทดสอบระบบ             

6. ด าเนินการตรวจรับพัสดุ             

 



 

 

7.งบประมาณ  
 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับปรับปรุง และทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและ

บัตรประจ าตัวประชาชนของศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ส านักงานเขต (ส านักงานเขตพระโขนง 
สาทร หนองแขม และวังทองหลาง) 
ประมาณการงบประมาณ 

รายละเอียด/กิจกรรม จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
 (บาท) 

กฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

1. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้บริการท า
บัตรประจ าตัวประชาชน  
- เครื่องคอมพิวเตอร์  
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาด าแบบ 
Network 
- หมึกพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาด าแบบ Network 
- อุปกรณ์อ่านเขียนบัตรสมาร์ทการ์ด 
- กล้องถ่ายภาพแบบดิจิตอล 

 
 

32 เครื่อง 
16 เครื่อง 

 
16 ตัว 

 
32 เครื่อง 

8 ตัว 
 
 

4 เครื่อง 
26 เครื่อง 
26 เครื่อง 

 
26 ตัว 

26 เครื่อง 
26 เครื่อง 
26 เครื่อง 

 
 
 

16 เครื่อง 
16 เครื่อง  

 
16 ตัว  

 
16 เครื่อง 
4 เครื่อง 

 
 
 
 

 
 

xxxxxx 
xxxxxx 

 
xxxxxx 

 
xxxxxx 
xxxxxx 

 
 

xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 

 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 

 
 
 

xxxxxx 
xxxxxx 

 
xxxxxx 

 
xxxxxx 
xxxxxx 

 
 
 
 

เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

2. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้บริการงาน
ทะเบียนราษฎร 
- เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (Line Printer)  
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาด าแบบ 
Network 
- หมึกพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาด าแบบ Network 
- อุปกรณ์อ่านเขียนบัตรสมาร์ทการ์ด 
- เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook 
Printer) 
3. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้บริการงาน
ทะเบียนทั่วไป  
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาด าแบบ 
Network 
- หมึกพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาด าแบบ Network 
- อุปกรณ์อ่านเขยีนบัตรสมาร์ทการ์ด 
- เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook 
Printer) 
 
 
 



 

 

รายละเอียด/กิจกรรม จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
 (บาท) 

กฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

4. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้บริการด้าน
อ่ืนๆ  
- เครื่องคอมพิวเตอร์  
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาด าแบบ 
Network 
- หมึกพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาด าแบบ Network 
- อุปกรณ์อ่านเขียนบัตรประจ าตัวประชาชน 
(Smart Card Reader) 
- เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Martrix Printer) แบบ
แคร่สั้น 

 
 

56 เครื่อง 
28 เครื่อง 

 
28 ตัว 

 
8 เครื่อง 

 
4 เครื่อง 

 
 

4 เครื่อง 
8 เครื่อง 

118 เครื่อง 
 

118 อัน 
20 เครื่อง 

4 ชุด 
4 เครื่อง 
4 ระบบ 

4 หน่วยงาน 
1 เครื่อง 
1 ระบบ 

 
1 ระบบ 

 
4 หน่วย 

 
4 หน่วย 

 
8 หน่วย 

 
 

78  หน่วย 
 

74  หน่วย 
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xxxxxx 

 
xxxxxx 
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xxxxxx 

 
xxxxxx 
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xxxxxx 
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xxxxxx 
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xxxxxx 
 

5. ระบบคิวและระบบการประเมินความพึงพอใจ  
- เครื่องจัดล าดับคิวอัตโนมัติแบบจอสัมผัส 17 นิ้ว 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหับแยกประเภทบริการ 
- ป้ายแสดงผลประจ าช่องบริการพร้อมอุปกรณ์
ประเมินความพึงพอใจ 
- แป้นกดส าหรับเรียกประชาชน (Keypad) 
- โทรทัศน์ LFD ขนาด 40 นิ้ว 
- เครื่องขยายเสียงพร้อมล าโพง และระบบเสียง 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- โปรแกรมระบบคิว 
- การฝึกอบรม 
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
- โปรแกรมประเมินความพึงพอใจพร้อมสิทธ ิ
การใช้งาน 
- โปรแกรมระบบจองคิวด้วย Mobile Application 
6. อุปกรณ์อ่ืนๆ  
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณสื่อสารข้อมูล 48 
Port (Ethernet Switch 48 Ports) 
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณสื่อสารข้อมูล 24 
Port (Ethernet Switch 24 Ports) 
- เครื่องปรับและส ารองกระแสไฟฟ้า (UPS) 
ขนาด 20 KVA 
7. ระบบชุดค าสั่งควบคุมการปฏิบัติการ 
- Computer Software ส าหรับ Service 
Workstation พร้อมสิทธิการใช้งาน 
- ระบบชุดค าสั่ งควบคุมการอ่านเขียนบัตร 
Smart Card พร้อมสิทธิการใช้งาน 



 

 

รายละเอียด/กิจกรรม จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
 (บาท) 

กฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

- ระบบชุดค าสั่งควบคุมการจัดเก็บภาพ (Photo 
Capture) 
- ชุดค าสั่งควบคุมการพิมพ์รายงานประจ าวัน 
(Line Printer) พร้อมสิทธิการใช้งาน 
- ระบบชุดค าสั่งควบคุมการพิมพ์สมุดทะเบียน
บ้าน (Passbook Printer) พร้อมสิทธิการใช้งาน 
8. การติดตั้งและทดสอบการท างาน  

8 หน่วย 
 

4 หน่วย 
 

30 หน่วย 
 

1 หน่วย 

xxxxxx 
 

xxxxx 
 

xxxxxx 
 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  xxxxxxxxx  
 

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงาน ควบคุมระบบ
คอมพิวเตอร์ งาน ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ หมวด รายจ่ายอ่ืน รายการ  จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ปรับปรุง และทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชนของศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 4 ส านักงานเขต (ส านักงานเขตพระโขนง สาทร หนองแขม และวังทองหลาง) จ านวนเงินทั้งสิ้น 
xxxxxxxx บาท (.................................บาทถ้วน) 

8.ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 
แนวทาง 

การบริหารความเสี่ยง 
โอกาสที่
จะเกิด 

ผลกระทบ 
ระดับของ 
ความเสี่ยง 

๑. การจัดหาผู้รับจ้างอาจมี
ผู้ สนใจเข้ามาเสนอราคา
จ านวนน้อยราย 
 
 
 

๓ ๔ สูงมาก ๑. ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อจัด
จ้างผ่านช่องทางต่าง ๆ มากข้ึน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ขายที่เคย
ด าเนินธุรกรรมดังกล่าวกับ
กรุงเทพมหานคร 
๒. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ อย่าง
เคร่งครัด 

๒ .  ช่ ว ง ที่ มี ก า ร เ ป ลี่ ย น
อุปกรณ์อาจท าให้ประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวกในการ
รับบริการ 
 
 
 
 

๓ ๕ สูงมาก ๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้
เข้าใจเหตุผลของการที่ ไม่ได้รับ
ความสะดวกในการรับบริการ 
๒. ก าหนดแผนและระยะเวลาใน
การ-เปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า
และชัดเจน 
๓. ด าเนินการปรับปรุงและทดสอบ
ระบบงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 



 

 

ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 
แนวทาง 

การบริหารความเสี่ยง 
โอกาสที่
จะเกิด 

ผลกระทบ 
ระดับของ 
ความเสี่ยง 

๓. เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานหรือ
ให้บริการอาจจะไม่คุ้นชิน
กั บ เ ค รื่ อ ง ห รื อ อุ ป ก ร ณ์
คอมพิว เตอร์ แบบใหม่ที่
ทันสมัยท าให้เกิดความล่าช้า
หรือข้อผิดพลาดได ้

๓ ๔ สูงมาก ๑.  จัดฝึกอบรมหรืออธิบายให้
ค าแนะน าในการใช้งานให้กับ 
เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
๒. จัดท าคู่มือการใช้งานอย่างง่าย 
ส าหรับให้ศึกษาด้วยตนเอง 

9.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 ส านักงานเขตจ านวน 4 ส านักงานเขตส านักงาน (ส านักงานเขตพระโขนง สาทร หนองแขม 

และวังทองหลาง) สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และเป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์
บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BSC   

  9.2 ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด 
Bangkok Fast & Clear หรือ BSC ทั้ง 4 แห่งเพ่ิมข้ึน  

  9.3 กรุงเทพมหานครมีระบบการประเมินความพึงพอใจที่สามารถควบคุมและจัดท ารายงาน
จากส่วนกลางได้  

  9.4 กรุงเทพมหานครมีระบบการจองคิวรับบริการด้วย mobile Application 

10.การติดตามประเมินผล  

10.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ประเภท
ตัวช้ีวัด 

วิธีการค านวณ/
เครื่องมือในการใช้วัด 

ระยะเวลา 
 

1.ร้อยละความส าเร็จในการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่มี
ความทันสมัย ตามมาตรฐาน BFC ให้กับ
ส านักงานเขตจ านวน 4 ส านักงานเขต
ส านักงาน (ส านักงานเขตพระโขนง สาทร 
หนองแขม และวังทองหลาง) 

ร้อยละ 
100 

ผลผลิต การส่งมอบงานและการ
ตรวจรับงาน 
เครื่องมือในการใช้วัด 
ใบตรวจรับงาน 

8 เดือน 

2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการ ณ ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใส
สะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) 
อยู่ในระดับมาก 

ร้ อ ย ล ะ 
85 

ผลลัพธ์ จ านวนประชาชนที่มีความพึงพอใจ      
ในระดับมาก 4 คะแนนขึ้นไป x 100 
 
 
เครื่องมือในการใช้วัด 
แบบสอบถาม 

ภา ย ห ลั ง จ า ก
การติดตั้งระบบ
แล้วเสร็จ  
เดือนละ 1 ครั้ง   

 
 
 

จ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 



 

 

10.2 การติดตามความก้าวหน้า 
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการเป็นรายไตรมาส  

  10.3 การประเมินผลโครงการ 
   เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินโครงการ และส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มาใช้

บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BSC รายงานผลต่อผู้อนุมัติ
โครงการ 

      
 
   ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 

           (                                     ) 

             ต าแหน่ง ................................................. 
 

     ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

           (                                     ) 

             ต าแหน่ง ................................................ 


