** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: 6.ความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร

2. ระดับความสำเร็จ :
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธฯ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
-------- ย่อย : มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
3. คำนิยาม :
:: โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครมีระบบงานที่จะเกิดขึ้น ได้แก่
1. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2. ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
3. ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
4. ระบบบริหารจัดการห้องประชุม
5. ระบบบริหารงานภายในสำนักงานที่เกี่ยวข้อง
โดยครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 77 หน่วยงาน
4. วิธีการคำนวณ :
:: ร้อยละของขั้นตอนความสำเร็จที่ดำเนินการได้ในปี 2563 คูณ 100 หารด้วย ร้อยละของขั้นตอนความสำเร็จทั้งหมดที่กำหนดไว้ในปี 2563
5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)
: ผลงานที่ทำได้ = 100 (ร้อยละ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ
ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางฯ เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562
&#8195;
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : -คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ
ได้รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ เสนอยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56
-หัวหน้าหน่วยงานได้โปรดให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ
และอนุมัติยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ
-ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) แล้ว
(6.3) ไตรมาสที่ 3 :
-คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร
ได้ประชุมพิจารณาทบทวนร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางโครงการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : ลงนามในสัญญาแล้ว ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาของการจ้างพัฒนาระบบตามโครงการฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 730
วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา (การส่งมอบงานแบ่งเป็น 4 งวด)
(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
:: ลงนามในสัญญาแล้ว ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาของการจ้างพัฒนาระบบตามโครงการฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 730 วัน
นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา (การส่งมอบงานแบ่งเป็น 4 งวด)
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
:: -ไม่มี8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: -ไม่มี-มีผู้ยื่นข้อเสนอผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ราย
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
แต่มีผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว ดังนั้น
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ จึงยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56
ทางสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครจึงต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินใหม่
และขออนุมัติขยายโครงการฯ-1. เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ e-GP จำนวน 2 ราย
เสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดเพียงรายเดียว และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ
เสนอให้ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
?ข้อ 56 ในกรณีที่ปรากฏว่า
มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงราย
เดียว
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราค
าอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น
แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ให้คณะกรรมการดำเนินการตามข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
-3ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้นและดำเนินการประกวดราคาอิเล็กท
รอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี
จะสั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก)
แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น
ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒?
นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ได้โปรดอนุมัติยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56
รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ
ด้วยเหตุผลตามข้างต้นจึงไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กำหนดเป้าไว้ คือ
ส่งมอบงานงวดที่ 1 เนื่องจากต้องเริ่มดำเนินการใหม่ตั้งแต่ต้น
ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครเป็นอย่างยิ่ง
2. โครงการฯ มีลักษณะที่จะต้องคำนึงถึงเทคโนโลยี งบประมาณโครงการฯ สูง มีรายละเอียดของเนื้องานตามโครงการฯ มาก
รวมถึงการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและหลักเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อประโยชน์ของ กทม. และวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ
ประกอบกับบุคลากรของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา Application
ต้องประสานการสนับสนุนบุคลากรในการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ จากหน่วยงานและส่วนราชการอื่น ดังนั้น
เพื่อความรอบคอบทำให้ใช้ระยะเวลานานในการดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
3. เนื่องจากต้องดำเนินการทบทวนขอบเขตของงานและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใหม่ให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก 1) ครบกำหนดยืนราคา 2)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เวียนแจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม
2563 ใหม่ และ 3) ในขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้มีหนังสือหารือและสอบถามคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ
เกี่ยวกับเจตนารมย์และรายละเอียดของการกำหนดขอบเขตของงานฯ ในบางประเด็น
4. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางฯ กรรมการ 3 จาก 4 คน
มิได้สังกัดสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร โดยเป็นตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนัก 1 คน และเป็นข้าราชการบำนาญ 1 คน
มีภารกิจในความรับผิดชอบมาก การกำหนดนัดประชุมทำได้ยาก
5. เป็นโครงการด้านเทคโนโลยี กรรมการสังกัดสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร 1 คน
แม้จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ แต่ไม่มีความรู้ด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ โดยนัยยะต้องเป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการฯ อีกตำแหน่งด้วย การยกร่างขอบเขตงานจำเป็นต้องศึกษาค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติมจำนวนมาก
6. กรณีการรอคอยหนังสือหรือใบเสนอราคาจากบริษัทฯ เพื่อประกอบการคำนวณราคากลางตามระเบียบฯ
ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
7. กลุ่มงานสารบรรณกลางฯ ได้จัดทำร่างโครงการฯ แผนการใช้จ่ายเงิน และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตและราคากลาง
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
ได้คาดการณ์และเผื่อระยะเวลาไว้แล้วว่า การกำหนดร่างขอบเขตฯ จะใช้ระยะเวลาไม่มาก
ข้อเท็จจริงต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์จากกรรมการนอกสังกัด
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครถึงแม้จะสังกัดกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกัน แต่ไม่อาจใช้อำนาจบังคับบัญชาให้เร่งดำเนินการได้
เป็นเพียงการประสานขอความอนุเคราะห์เท่านั้น
ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครเป็นอย่างยิ่ง

-48. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องมีการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงาน
ส่งผลให้การประสานงานกับคณะกรรมการและหน่วยงานอื่น ๆ เช่น สำนักการคลัง สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ซึ่งวันเวลาในการปฏิบัติงานไม่ตรงกัน ทำให้งานไม่ต่อเนื่อง ล่าช้า และไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
การกำหนดนัดหมายการประชุมของคณะกรรมการฯ ทำได้ยากขึ้นอีก
ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
9. หากพิจารณาตามระยะเวลาดำเนินการโครงการฯ จนทำให้ไม่สามารถส่งมอบงาน งวดที่ 1 ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่วนใหญ่เป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครดังที่กล่าวเป็นเหตุผลไว้ตามข้อ
1-8 สำหรับขั้นตอนที่เป็นปัจจัยภายในของหน่วยงานสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครจะเห็นได้ว่า ไม่มีขั้นตอนใดที่ล่าช้าเลย
9. หลักฐานอ้างอิง :
:: 1. หนังสือสำนักการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กท 1305/1314 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครขออนุมัติยกเลิกการประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์งานจ้างพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรุงเทพมหานคร
2. หนังสือสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 0403/5764 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง
การอุทธรณ์การปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รายงานข้อมูล)
(...........................................................)
ตำแหน่ง .............................................................
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