สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2563 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล
1

2

3

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

มีการประกาศคานิยมรวมขององคกร

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 1.00 (ฉบับ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลัก
สมรรถนะมุงสูความเป็ มืออาชีพ

(1). โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองคการสํานัก
ยุทธศาสตรและประเมินผล

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 1.00 (ฉบับ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :40.00%)

(2). กิจกรรมการจัดทํารายงานการประเมินผล
การดําเนินการตามนโยบายผูวาราชการกรุงเทพ
มหานคร
(ผลงานลาสุด :0.00%)

รอยละความสําเร็จของการจัดเก็บขอมูลตัวชี ้ (1). กิจกรรมจัดเก็บขอมูลตัวชว
ี้ ัดระดับเมืองให
วัดระดับเมืองใหเป็ นระบบ
เป็ นร
 ะบบ
(ผลงานลาสุด :15.00%)

หน วยงานมีแผนปฏิบัติราชการประจําปี  ที่
(1). กิจกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติ
เป็ นยุทธศาสตรของหน วยงานและมีผล
ราชการประจําปี ของหนวยงาน
สัมฤทธิ์ตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
(ผลงานลาสุด :20.00%)
ตัวชว
ี้ ัด กรุงเทพมหานคร
เจรจา
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 16.00 (หนวยงาน)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ม
ห

4

5

รอยละของสํานั กงานเขตมีการจัดเวทีใหภาค (1). โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประชาชนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
เพื่อก
 ําหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ น
ื ที่ของ
พืน
้ ที่เพื่อกําหนดนโยบายการพัฒนาเขต
สํานักงานเขต

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

พ

ท

รอยละของสํานั กงานเขตท่น
ี ํ าโครงการตาม (1). กิจกรรมการเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ
แผนพัฒนาชุมชนท่จ
ี ัดทําโดยชุมชนบรรจุไว ประจําปี ของสํานักงานเขตกับแผนพัฒนาชุมชน
ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของสํานั กงาน
เขต
(ผลงานลาสุด :10.00%)

กร
ุงเ

7

8

9

10

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รายงานผลการจัดทํางบประมาณตามแผน
พัฒนาชุมชนระดับเขต และระดับกรุงเทพ
มหานคร

(1). กิจกรรมติดตามการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี ของหนวยงานและจัดสรรงบ
ประมาณตามแผนพัฒนาชุมชน

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 1.00 (ฉบับ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :10.00%)

จํานวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมเขต
พ.ศ. 2563-2565

(1). กิจกรรมบูรณาการยุทธศาสตรการพัฒนา
กลุมเขต พ.ศ.2563-2565

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 6.00 (ฉบับ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :10.00%)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 1.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :10.00%)

รอยละของผลการดําเนิ นงานตามเกณฑชว
ี ้ ัด (1). กิจกรรมติดตามและประเมินผลเกณฑชว
ี้ ัด
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพ
กรุงเทพมหานครเพิ่มขน
ึ้
มหานคร

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.

721,800.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ

0.00

กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ

0.00

กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ

4,529,800.00

กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ

3,304,300.00

กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ

0.00

กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ

0.00

กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ

0.00

กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ

0.00

กองยุทธศาสตรเศรษฐกิจ การ
เงิน และการคลัง

(ผลงานลาสุด :10.00%)

รอยละของชุมชนในพน
ื ้ ที่กรุงเทพมหานครมี (1). โครงการสนับสนุนการจัดทําและทบทวน
การจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแตละสํานักงาน
เขต
ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 75.00 (รอยละ)
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(ผลงานลาสุด :10.00%)
เจรจา มิติที่ 1 / ตัวชว
6

สวนราชการ

าน

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
ิ ี่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิตท

งบประมาณ (บาท)

คร

ลําดับ
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ลําดับ
11

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
(1). กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนองคความรู
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพ แและติดตามการดําเนินงานดานผูสูงอายุของ
ชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 2 (พ. กรุงเทพมหานคร (ไมใชงบประมาณ)
ศ.2561-2564)
(ผลงานลาสุด :5.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
(2). กิจกรรมการพัฒนาระบบติดตามและ
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

งบประมาณ (บาท)

กองยุทธศาสตรสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

0.00

กองยุทธศาสตรสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

359,200.00

กองยุทธศาสตรสาธารณูปโภค
พื้นฐาน

47,000,000.00

กองพัฒนาระบบงานคอม
พิวเตอร

กรุงเทพมหานคร (งบประมาณประจํา)

13

(ผลงานลาสุด :5.00%)

มีเครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาเมือง (1). โครงการพัฒนาศักยภาพการบูรณาการ
ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ น
ื ฐานของกรุงเทพ
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 1.00 (เครือขาย)
มหานคร
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(ผลงานลาสุด :5.00%)

รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศกลางเพื่อสนั บสนุนงานในภาพ
รวมของกรุงเทพมหานครตามเป าหมายท่ี
กําหนด
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(1). โครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบ
ตัวบุคคลในระบบดิจิทัล
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(2). โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ
(ผลงานลาสุด :20.00%)

คร

12

40,100,000.00

กองพัฒนาระบบงานคอม
พิวเตอร

10,735,000.00

กองพัฒนาระบบงานคอม
พิวเตอร

าน

(3). โครงการจัดทําระบบศูนยสอบและคาขอสอบ
เพื่อพัฒนาทักษะความรูดานดิจิทัลแกบุคลากร
กรุงเทพมหานคร (Digital Skill)
(ผลงานลาสุด :20.00%)

รอยละความสําเร็จในการปรับปรุงพัฒนา
แพลตฟอรมโครงสรางพน
ื ้ ฐาน

(1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ web
portal กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :40.00%)

(2). ปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส

รอยละความสําเร็จของการจัดหาเครือขาย
หลักเครือขายภายในและเครือขายไรสาย(ก
คพ.)

(ผลงานลาสุด :50.00%)

(1). ปรับปรุงระบบเครือขายส่ อ
ื สารภายในของ
สํานักงานเขต

ท

15

(ผลงานลาสุด :95.00%)

พ

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ม
ห

(4). โครงการพัฒนาระบบการใหบริการขอมูลภูมิ
สารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร
14

(ผลงานลาสุด :40.00%)

(2). ปรับเปลี่ยนระบบเครือขายส่ อ
ื สารหลักของ
กรุงเทพมหานคร

กร
ุงเ

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
16

17

18

19

รอยละความสําเร็จในการปรับปรุงศูนย
คอมพิวเตอรหลักของกรุงเทพมหานคร(ก
คพ.)

สวนราชการ

0.00

(ผลงานลาสุด :40.00%)

(1). เพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการศูนยขอมูล

26,855,300.00

กองสารสนเทศภูมิศาสตร

8,500,000.00

กองควบคุมระบบคอมพิวเต
อร

10,741,000.00

กองควบคุมระบบคอมพิวเต
อร

87,672,000.00

กองควบคุมระบบคอมพิวเต
อร

75,012,000.00

กองควบคุมระบบคอมพิวเต
อร

14,211,800.00

กองควบคุมระบบคอมพิวเต
อร

13,600,000.00

กองควบคุมระบบคอมพิวเต
อร

0.00

กองสารสนเทศภูมิศาสตร

(ผลงานลาสุด :40.00%)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการพัฒนาโครงสราง (1). ระบบควบคุมและตรวจสอบสิทธิการเขาถึง
พืน
้ ฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร
สื่อสาร(กคพ.)
(ผลงานลาสุด :40.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละของงบประมาณโครงการท่ม
ี ีการ
ลงทุนดานโครงสรางพน
ื ้ ฐานดิจิทัลลดลง(ก
คพ.)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 20.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการดําเนิ นการศึกษา
และวิเคราะหสถาปั ตยกรรมองคกรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับกระบวนการ
ทํางานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร

(1). โครงการศึกษาและวิเคราะหสถาปั ตยกรรม
องคกรดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
กระบวนการทํางานตามภารกิจหลักของกรุงเทพ
มหานคร ระยะที่ 1

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :70.00%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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20

21

22

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

รอยละความสําเร็จในการสรางความรวมมือ (1). กิจกรรมเสริมสรางความรวมมือ เพื่อกําหนด
ในการพัฒนาพน
ื ้ ที่เป าหมายสูความเป็ นมหา แนวทางการพัฒนามหานครอัจฉริยะดวย
นครอัจฉริยะ
เทคโนโลยีดิจิทัล
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

งบประมาณ (บาท)

กองสารสนเทศภูมิศาสตร

1,872,000.00

กองสารสนเทศภูมิศาสตร

149,000.00

กองสารสนเทศภูมิศาสตร

(ผลงานลาสุด :10.00%)

ผูบริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) มีทักษะ (1). โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารสารสนเทศ
และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ ระดับสูง (CIO)
สื่อสารสนั บสนุนการวางแผน กําหนด
นโยบาย และสนั บสนุนการตัดสินใจ และมี (ผลงานลาสุด :35.00%)
ความเชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ อ
ื สาร ตามมาตรฐาน
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของโครงการท่เี ป็ นงานประจําของ
หน วยงานท่ด
ี ําเนิ นการสําเร็จตามเป าหมาย

(1). โครงการฝึกอบรมระบบสารสนเทศภูมิ
ศาสตร

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :20.00%)

(2). โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
แอปพลิเคชัน
่ แบบ Cross Platform
(ผลงานลาสุด :30.00%)

209,500.00

กองบริการระบบคอมพิวเตอร

519,000.00

กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ

0.00

กองยุทธศาสตรเศรษฐกิจ การ
เงิน และการคลัง

485,700.00

กองพัฒนาระบบงานคอม
พิวเตอร

48,151,200.00

กองควบคุมระบบคอมพิวเต
อร

49,084,000.00

กองควบคุมระบบคอมพิวเต
อร

0.00

กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

าน

(3). โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพ
มหานคร ประจําปี  พ.ศ. 2565
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(4). กิจกรรมการจัดประชุมแนวดิ่งนักวิเคราะห
นโยบายและแผน

ม
ห

(ผลงานลาสุด :25.00%)

(5). โครงการฝึกอบรมการจัดการฐานขอมูล
ขนาดใหญ (Big Data)
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(6). ปรับปรุงและทดแทนเครื่องพิมพบัตร
ประจําตัวประชาชนของกรุงเทพมหานคร

พ

(ผลงานลาสุด :40.00%)

ท

(7). จัดหาระบบคอมพิวเตอร สําหรับปรับปรุง
และทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจําตัวประชาชน จํานวน 10 เขต และ 8 โรง
พยาบาล

3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของหน วยงาน

(ผลงานลาสุด :40.00%)

(1). กิจกรรมการเชื่อมโยงการทํางานรวมกัน
ระหวางแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กร
ุงเ

23

24

25

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

สวนราชการ

0.00

คร

ลําดับ

(ผลงานลาสุด :10.00%)

2.1 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

2.1.1 การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ 2562

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(1). กิจกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณ
ประจําปี (ความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบ
ประมาณในภาพรวม)
(ผลงานลาสุด :1.70%)

(2). ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน และ
รายงานสรุปยอดทรัพยสินประจําปี  (งบทรัพยสิน
)ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562
(ผลงานลาสุด :50.00%)

(3). คะแนนของความสําเร็จของการจัด
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน(งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบฟอรม
ของกองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ)
(ผลงานลาสุด :60.00%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับความ
พึงพอใจ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนิ น
โครงการใหบริการท่ด
ี ีท่ส
ี ุด (Best Service)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

28

29

(1). กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับ
บริการตอการใหบริการของสํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผล
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(1). การลดใชพลังงานไฟฟ าภายในศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร (หนวยงานและสวนราชการใน
ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(2). การปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการ
พิจารณาโครงการดานเทคโนโลยีดิจิทัลของ
หนวยงานที่เสนอคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพ
มหานคร (รักษารอบ)

4.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนิ นการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดลอมในการทํางานของหน วยงาน

(ผลงานลาสุด :12.00%)

(1). กิจกรรมการดําเนินการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับคะแนน (ผลงานลาสุด :10.00%)
)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
4.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาฐาน
ขอมูล

งบประมาณ (บาท)

สวนราชการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

กองสารสนเทศภูมิศาสตร

0.00

สํานักงานเลขานุการ

คร

26

(1). กิจกรรมพัฒนาฐานขอมูลของสํานัก
ยุทธศาสตรและประเมินผล

0.00

าน

ลําดับ

กองสารสนเทศภูมิศาสตร

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (รอยละความ (ผลงานลาสุด :10.00%)
สําเร็จที่เทียบเป็ นระดับคะแนน)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ท

กร
ุงเ

(ดู..รายงานลาสุด)

พ

ม
ห

สรุป : จํานวนตัวชว
ี้ ัด 29 ตัวชว
ี้ ัด // จํานวนโครงการ 42 โครงการ/กิจกรรม

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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