ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล

มิติที่ 1

มิติที่ 1

(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)

หนวยงานมีแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี  ที่เป็ นยุทธศาสตรของ
์ อการ
หนวยงานและมีผลสัมฤทธิต
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรกรุงเทพมหา
นคร
(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)

ผลผลิต (Output)

1.00 (ฉบับ)

(ฉบับ)

ผลผลิต (Output)

16.00 (หนวย
งาน)

รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครมีการจัดทําแผน
พัฒนาชุมชน

ผลผลิต (Output) 75.00 (รอยละ)

(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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ผูรับผิดชอบ

(1) โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองคการ
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล
(งบประมาณ 721,800 บาท)

-

(1) กิจกรรมจัดเก็บขอมูลตัวชว
ี้ ัดระดับ
เมืองใหเป็ นระบบ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(หนวยงาน)

(1) กิจกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน
ปฏิบัติราชการประจําปี ของหนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(รอยละ)

(1) โครงการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเพื่อกําหนดนโยบายการพัฒนา
เชิงพ้ น
ื ที่ของสํานักงานเขต
(งบประมาณ 4,529,800 บาท)

-

(รอยละ)

(1) โครงการสนับสนุนการจัดทําและ
ทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนใน
แตละสํานักงานเขต
(งบประมาณ 3,304,300 บาท)

-

าน

ผลผลิต (Output) 75.00 (รอยละ)

รอยละของสํานักงานเขตมีการจัด
ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
เวทีใหภาคประชาชนเสนอแนะแนว
ทางในการพัฒนาพ้ น
ื ที่เพื่อกําหนด
นโยบายการพัฒนาเขต
(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)

โครงการ/กิจกรรม

(รอยละ)

ห

รอยละความสําเร็จของการจัดเก็บ
ขอมูลตัวชว
ี้ ัดระดับเมืองใหเป็ นระ
บบ

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

มิติที่ 1

(สํานักงานเลขานุการ)

เป าหมาย

พ

มิติที่ 1

มีการประกาศคานิยมรวมขององค
กร

ระดับความ
สําเร็จ

ท

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

ขอมูล ณ วันท่ี 29-01-2020

จํานวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
กลุมเขต พ.ศ. 2563-2565

(1) กิจกรรมการเชื่อมโยงแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี ของสํานักงานเขตกับแผน
พัฒนาชุมชน
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output)

6.00 (ฉบับ)

(ฉบับ)

(1) กิจกรรมบูรณาการยุทธศาสตรการ
พัฒนากลุมเขต พ.ศ.2563-2565
(งบประมาณ 0 บาท)

8. ขอเสนอแนะจากการวิเคราะหผล ผลผลิต (Output)
สํารวจความพึงพอใจไดรับ
การนํ าเสนอตอผูบริหาร
กรุงเทพมหานครและหนวยงาน (ผล
ผลิต) (กยบ.)

1.00 (ฉบับ)

(ฉบับ)

(1) กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนชาวกรุงเทพฯ ตอการดําเนินงาน
ของกรุงเทพมหานคร ในการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตรกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)

(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)

รอยละของผลการดําเนินงานตาม
ผลผลิต (Output)
เกณฑชว
ี้ ัดมาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะของกรุงเทพมหานครเพิ่ม
ขึ้น

1.00 (รอยละ)

(กองยุทธศาสตรเศรษฐกิจ การเงิน
และการคลัง)

กร
ุงเ

มิติที่ 1

ผูรับผิดชอบ

คร

(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)

(รอยละ)

รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพ
มหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.
2561-2564)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(1) กิจกรรมติดตามและประเมินผลเกณฑ ชีว
้ ัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนองคความ รูแและติดตามการดําเนินงานดานผูสูงอายุ
ของกรุงเทพมหานคร (ไมใชงบประมาณ)
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) กิจกรรมการพัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูง
อายุกรุงเทพมหานคร (งบประมาณประจํา)
(งบประมาณ 0 บาท)

(กองยุทธศาสตรสาธารณสุขและสิ่ง
แวดลอม)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.

-

(รอยละ)

ท

มิติที่ 1

รอยละของสํานักงานเขตที่
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
นํ าโครงการตามแผนพัฒนาชุมชนที่
จัดทําโดยชุมชนบรรจุไวในแผน
ปฏิบัติราชการประจําปี ของสํานักงาน
เขต

โครงการ/กิจกรรม

าน

มิติที่ 1

ผลการดําเนิ น
งาน

เป าหมาย

ห

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

ม

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

พ

มิติท่ี
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มีเครือขายความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาเมือง

ผลผลิต (Output) 1.00 (เครือขาย)

(กองยุทธศาสตรสาธารณูปโภคพ้ น
ื
ฐาน)

รอยละของความสําเร็จในการพัฒนา ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
ระบบสารสนเทศกลางเพื่อสนับสนุน
งานในภาพรวมของ
กรุงเทพมหานครตามเป าหมายที่
กําหนด

รอยละความสําเร็จของการจัดหา
เครือขายหลักเครือขายภายในและ
เครือขายไรสาย(กคพ.)

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00 (รอยละ)

กร
ุงเ

มิติที่ 1

80.00 (รอยละ)

พ

(กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร)

ผลลัพธ
(Outcome)

ท

รอยละความสําเร็จในการปรับปรุง
พัฒนาแพลตฟอรมโครงสรางพ้ น
ื ฐาน

(กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.

(เครือขาย)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) โครงการพัฒนาศักยภาพการบูรณาการ ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ น
ื ฐานของ
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 359,200 บาท)

(รอยละ)

(1) โครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจ สอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล
(งบประมาณ 47,000,000 บาท)
(2) โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ
(งบประมาณ 40,100,000 บาท)

ห

(กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร)

มิติที่ 1

ผลการดําเนิ น
งาน

เป าหมาย

คร

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

าน

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ม

มิติท่ี

(รอยละ)

(รอยละ)

(3) โครงการจัดทําระบบศูนยสอบและคา
ขอสอบเพื่อพัฒนาทักษะความรูดานดิจิทัล
แกบุคลากร กรุงเทพมหานคร (Digital
Skill)
(งบประมาณ 10,735,000 บาท)

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ web portal กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 8,500,000 บาท)
(2) ปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส
(งบประมาณ 10,741,000 บาท)
(1) ปรับปรุงระบบเครือขายส่ อ
ื สารภายใน
ของสํานักงานเขต
(งบประมาณ 87,672,000 บาท)

-

(2) ปรับเปลี่ยนระบบเครือขายส่ อ
ื สารหลัก
ของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 75,012,000 บาท)
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มิติที่ 1

รอยละความสําเร็จในการปรับปรุง
ศูนยคอมพิวเตอรหลักของ
กรุงเทพมหานคร(กคพ.)
(กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร)

รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
โครงสรางพ้ น
ื ฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ อ
ื สาร(กคพ.)
(กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร)

รอยละของงบประมาณโครงการที่มี
การลงทุนดานโครงสรางพ้ น
ื ฐาน
ดิจิทัลลดลง(กคพ.)

มิติที่ 1

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

20.00 (รอยละ)

พ

ท

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
การศึกษาและวิเคราะห
สถาปั ตยกรรมองคกรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
กระบวนการทํางานตามภารกิจหลัก
ของกรุงเทพมหานคร

กร
ุงเ

มิติที่ 1

ผลการดําเนิ น
งาน

(รอยละ)

ม

(กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร)

เป าหมาย

(กองสารสนเทศภูมิศาสตร)

รอยละความสําเร็จในการสรางความ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
รวมมือในการพัฒนาพ้ น
ื ที่เป าหมายสู
ความเป็ นมหานครอัจฉริยะ
(กองสารสนเทศภูมิศาสตร)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.

โครงการ/กิจกรรม
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(รอยละ)

(รอยละ)

ผูรับผิดชอบ

(1) เพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการศูนย
ขอมูล
(งบประมาณ 14,211,800 บาท)

-

(1) ระบบควบคุมและตรวจสอบสิทธิการ
เขาถึงระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหา
นคร
(งบประมาณ 13,600,000 บาท)

-

์ ําหรับศูนย
(1) จัดหาซอฟตแวรลิขสิทธิส
ขอมูลของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 84,401,900 บาท)

-

คร

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

าน

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

มิติท่ี

(2) พัฒนาโครงสรางพ้ น
ื ฐานดิจิทัล
ประสิทธิภาพสูง สําหรับการบริหารจัดการ
และการบริการ ณ ศูนยขอมูลของกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 89,000,000 บาท)

(1) โครงการศึกษาและวิเคราะห
สถาปั ตยกรรมองคกรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับกระบวนการทํางานตาม
ภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร ระยะที่
1
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) กิจกรรมเสริมสรางความรวมมือ เพื่อ
กําหนดแนวทางการพัฒนามหานคร
อัจฉริยะดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ขอมูล ณ วันท่ี 29-01-2020

มิติที่ 1

ผลการดําเนิ น
งาน

เป าหมาย

ผูบริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
มีทักษะและสามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ อ
ื สารสนับสนุน
การวางแผน กําหนดนโยบาย และ
สนับสนุนการตัดสินใจ และมีความ
เชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ อ
ื สาร ตาม
มาตรฐาน
(กองสารสนเทศภูมิศาสตร)

จํานวนระบบสารสนเทศกลาง
ที่ีสนับสนุนการบริหารงานในภาพ
รวมของกรุงเทพมหานคร

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร
สารสนเทศระดับสูง (CIO)
(งบประมาณ 1,872,000 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

คร

ระดับความ
สําเร็จ

าน

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ผลผลิต (Output) 2.00 (ระบบงาน)

(ระบบงาน)

(1) โครงการพัฒนาระบบการใหบริการ
ขอมูลภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบ
ภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองของ
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 26,855,300 บาท)

ห

มิติท่ี

กร
ุงเ

ท

พ

ม

(กองสารสนเทศภูมิศาสตร)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของโครงการที่เป็ นงาน
ประจําของหนวยงานที่ดําเนินการ
สําเร็จตามเป าหมาย

ระดับความ
สําเร็จ

ผลการดําเนิ น
งาน

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร
(งบประมาณ 149,000 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

คร

มิติท่ี

(2) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาแอปพลิเคชัน
่ แบบ Cross Platform
(งบประมาณ 209,500 บาท)

าน

(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)

(3) โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําปี  พ.ศ. 2565
(งบประมาณ 519,000 บาท)

ท

พ

ม

ห

(4) กิจกรรมการจัดประชุมแนวดิ่งนัก
วิเคราะหนโยบายและแผน
(งบประมาณ 0 บาท)
(5) โครงการฝึกอบรมการจัดการฐาน
ขอมูลขนาดใหญ (Big Data)
(งบประมาณ 485,700 บาท)
(6) ปรับปรุงและทดแทนเครื่องพิมพบัตร
ประจําตัวประชาชนของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 48,151,200 บาท)

กร
ุงเ

(7) จัดหาระบบคอมพิวเตอร สําหรับ
ปรับปรุงและทดแทนระบบทะเบียนราษฎร
และบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 10
เขต และ 8 โรงพยาบาล
(งบประมาณ 49,084,000 บาท)
(8) กิจกรรมจัดทําผลการดําเนินงานของ
กรุงเทพมหานครและ เผยแพรตอประชา
ชน(งบประมาณประจํา)
(งบประมาณ 0 บาท)
(9) กิจกรรมการจัดทําขอมูลสถิติกรุงเทพ
มหานคร(งบประมาณประจํา)(กยบ.)
(งบประมาณ 0 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 3

มิติที่ 3

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานเลขานุการ)

2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
การจัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน
(งบทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2562 (แบบฟอรมของกอง
ทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ)
(สํานักงานเลขานุการ)

(รอยละ)

ผูรับผิดชอบ

(1) กิจกรรมการติดตามการใชจายงบ
ประมาณประจําปี (ความสําเร็จของการเบิก
จายเงินงบประมาณในภาพรวม)
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) กิจกรรมการจัดทํารายงานสรุปยอด
ทรัพยสิน (งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562
(งบประมาณ 0 บาท)

-

3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริ ผลผลิต (Output) 5.00 (ระดับความ (ระดับความพึง (1) กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับ การ
พึงพอใจ)
พอใจ)
บริการตอการใหบริการของสํานัก
ยุทธศาสตรและประเมินผล
(สํานักงานเลขานุการ)
(งบประมาณ 0 บาท)
3.2 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
(Best Service)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

กร
ุงเ

(สํานักงานเลขานุการ)

มิติที่ 3

100.00 (รอยละ)

าน

2.2.1 การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ 2562

ผลลัพธ
(Outcome)

โครงการ/กิจกรรม

คร

(สํานักงานเลขานุการ)

ผลการดําเนิ น
งาน

ห

มิติที่ 2

2.1 รอยละความสําเร็จของการเบิก
จายงบประมาณในภาพรวม

เป าหมาย

ม

มิติที่ 2

ระดับความ
สําเร็จ

พ

มิติที่ 2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

มิติท่ี

3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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(รอยละ)

(รอยละ)

(1) การลดใชพลังงานไฟฟ าภายในศาลา
วาการกรุงเทพมหานคร (หนวยงานและ
สวนราชการในศาลาวาการกรุงเทพมหา
นคร)
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(2) การปรับปรุงประสิทธิภาพการให
บริการพิจารณาโครงการดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลของหนวยงานที่เสนอคณะกรรมการ
ดิจิทัลกรุงเทพมหานคร (รักษารอบ)
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) กิจกรรมการเชื่อมโยงการทํางานรวม กันระหวางแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(งบประมาณ 0 บาท)

ขอมูล ณ วันท่ี 29-01-2020

มิติที่ 4

4.2 รอยละความสําเร็จของการ
ผลผลิต (Output)
ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน
(สํานักงานเลขานุการ)

4.1 รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาฐานขอมูล

ผลผลิต (Output)

(กองสารสนเทศภูมิศาสตร)

ผลการดําเนิ น
งาน

เป าหมาย
5.00 (ระดับ
คะแนน)

5.00 (รอยละ
(รอยละความ (1) กิจกรรมพัฒนาฐานขอมูลของสํานัก
ความสําเร็จที่ สําเร็จที่เทียบเป็ น ยุทธศาสตรและประเมินผล
เทียบเป็ นระดับ
ระดับคะแนน) (งบประมาณ 0 บาท)
คะแนน)

-

-

ม

ห

-

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

พ

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

ผูรับผิดชอบ

(ระดับคะแนน) (1) กิจกรรมการดําเนินการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางานของสํานัก
ยุทธศาสตรและประเมินผล
(งบประมาณ 0 บาท)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 30 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

** หมายเหตุ เจาหน าที่หนวยงานบันทึก ชองที่ (1) - (5)

โครงการ/กิจกรรม

คร

มิติที่ 4

ระดับความ
สําเร็จ

าน

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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