แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล : ปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (รอยละ 70)

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของบุคลากรที่ผานการพัฒนาใน
ดานการบริหารแผนและการประเมินผลมี
ความรูตามเกณฑที่กําหนด

7.0.

7.0.

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด
(รอยละ)

ผลผลิต
(Output)

70.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

5.0.

ผลผลิต
(Output)

50.00
(จํานวน)

(จํานวน)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

0.00
(รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

0.00
(รอยละ)

(รอยละ)

5

6

(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
จํานวนเครือขายประชาคมที่เป็ นทางการ
เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
วางแผนตัดสินใจและติดตามตรวจสอบการ
ทํางานของกรุงเทพมหานคร
(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของหนวยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครมีแผนยุทธศาสตรที่
สอดคลองกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการปรับปรุงแผน
พัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี
(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

7

8

รอยละของผูเขา รับการอบรมมีความรู
ความเขาใจตามเกณฑ ที่กําหนด
(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของผูเขาอบรมสามารถนําความรูที่
ไดไป บูรณาการการบริหารแผน
ยุทธศาสตรของหนวยงาน ไดตามแนวทาง
ที่กําหนด

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองยุทธศาสตรบริหาร
จัดการ

(2.2). โครงการเสริมสรางความรู
กองยุทธศาสตรบริหาร
ความเขาใจดานการบริหารสําหรับ
จัดการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนและผู
ที่เกี่ยวของ
ความกาวหน าของงาน :90%
กองยุทธศาสตรบริหาร
จัดการ

(ไตรมาส 3) อยูระหวางสํานักงานเขตที่เกี่ยวของดําเนินการขับเคลื่อนเครือขายประชาคมเพื่อการพัฒนาพ้ น
ื ที่ของสํานักงานเขต

พ

4

(2.1). โครงการเสริมสรางความรู
ความเขาใจดานการบริหารแผน
ยุทธศาสตรสําหรับผูบริหาร
ความกาวหน าของงาน :10%

(ไตรมาส 3) ระบุตัวชว
ี้ ัดการพัฒนาเมืองและระบุจัดทํารายการขอมูลที่จําเป็ นในแตละยุทธศาสตร ผานทาง
(3.1). กิจกรรมการตรวจสอบ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NRIbVnia30KxtRu_PQehRpdXiS7-Z9a8BTyAQcMZrLg/edit#gid=78755193 ปรับปรุงและสนับสนุนการใชขอมูล
เพื่อการวางแผนยุทธศาสตรและ
/หรือการพัฒนาเมือง
ความกาวหน าของงาน :94%

(ไตรมาส 3)

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับความสําเร็จของหนวยงานใน
การนํ าขอมูลตัวชว
ี้ ัดระดับเมืองไปใช
ประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) โครงอบรมผูบริหาร ยังไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2
019 (โควิด 19) ทําใหผูบริหารกรุงเทพมหานคร ทัง้ ในสวนของหนวยงาน/สวนราชการตองบรอหารสถานการณ ณ สถานที่ตงั ้ 
เพื่อแกปัญหาไดทันทวงที และโครงการอบรมนักวิเคราะหนโยบายและแผนและผูที่เกี่ยวของ ไดรับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงราย
ละเอียดโครงการ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ตามหนังสือ กยบ. ดวนที่สุด ที่ กท 0502/0660 ลว.9 มิ.ย. 64 และไดดําเนินการ
จัดทําหนังสือคําสัง่ แตงตงั ้ คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินงาน และคณะกรรมการรับ-สง และเก็บรักษาเงิน
โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจดานการบริหารแผนสําหรับนักวิเคราะหนโยบายและแผนและผูที่เกี่ยวของ และคําสัง่ ให
ขาราชการกรุงเทพมหานครเขารับการอบรมโครงการฯ เพื่อใหรองปลัดกทม. ลงนามในคําสัง่ ดังกลาว ตามหนังสือ สยป. ดวนที่สุด
ที่ กท 0502/1190 ลว. 25 มิ.ย. 64

(ไตรมาส 3) 1. ลงนามสัญญาแกไขเพิ่มเติม (ครัง้ ที่ 1) วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ปรับการสัมมนารางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับปรับปรุง และประชุมเชิงปฏิบัติการ ครัง้ ที่ 2 เป็ นการประชุมแบบออนไลน 2. ลงนามบันทึก
ขอตกลงแนบทายสัญญาเลขที่ 22-1-64 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ปรับกําหนดการใหที่ปรึกษาดําเนินการในงานงวดที่ 3 ใหแลว
เสร็จภายใน 205 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และสงมอบงานในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 3. จัดสัมมนารางแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับปรับปรุง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผูแทนหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหา
นคร ผูแทนจากหนวยงานภายนอก ภาคเอกชน และผูแทนภาคประชาสังคม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 มีผูเขารวมการสัมมนา
ประมาณ 400 คน

กร
ุงเ

3

(ไตรมาส 3)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

ห

(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

คร

2

รอยละของนักวิเคราะหนโยบายและแผน
และนักวิชาการคอมพิวเตอรสังกัดสํานัก
ยุทธศาสตรและประเมินผลไดรับการ
พัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค

กลยุทธ

าน

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ม

มิติท่ี

(5.1). กิจกรรมตรวจสอบการนํ าตัวชี้ กองยุทธศาสตรบริหาร
วัดจากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร จัดการ
ไปสูแผนของหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :100%
(6.1). โครงการจัดทําแผนพัฒนา
กองยุทธศาสตรบริหาร
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  ระยะ จัดการ
ที่ 3 (พ.ศ.2566-2570)
ความกาวหน าของงาน :93%

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1/6

ขอมูล ณ วันท่ี 29-09-2021

12

13

14

15

กรุงเทพมหานครยืนยันความพรอมในการ
รับถายโอนภารกิจของหนวยงานของรัฐตอ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย
กระจายอํานาจ
(กองยุทธศาสตรเศรษฐกิจ การเงิน และ
การคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
ภารกิจที่ไดรับการถายโอนตามกฎหมาย
กระจายอํานาจ
(กองยุทธศาสตรเศรษฐกิจ การเงิน และ
การคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการกระจายอํานาจของ
กรุงเทพมหานคร

(กองยุทธศาสตรเศรษฐกิจ การเงิน และ
การคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
จํานวนเครือขายความรวมมือในการ
จัดการแกไขปัญหาสาธารณะ

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) หนวยงานทงั ้  77 หนวยงานมีการรายงานความกาวหน าโครงการและผลสําเร็จตัวชว
ี้ ัดของหนวยงานผานทางระบบ
ฺBMA Digital Plans

คร

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ไตรมาส 3) จัดตงั ้  Facebook Group "เครือขายนักวิเคราะหนโยบายและแผนของกรุงเทพมหานคร" เพื่อเป็ นชองทางในการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับเครือขายฯ และเป็ นชองทางในการแสดงความคิดเห็นตาง ๆ ของเครือขายฯ

5.0.

ผลผลิต
(Output)

25.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางการประสานสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นยืนยันความ
พรอมรับโอนและใหเรงรัดถายโอนและแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ และติดตามผล ดําเนินการประสานสวนราชการเจาของภารกิจ

5.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

5.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

2.00
(เครือขาย)

(เครือขาย)

ผลผลิต
(Output)

1.00
(1 ฉบับ)

(1 ฉบับ)

าน

(กองยุทธศาสตรเศรษฐกิจ การเงิน และ
การคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด

ห
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รอยละความสําเร็จของเรื่องที่มี
การนํ าเสนอผูบริหารกรุงเทพมหานครตาม
ขอเสนอของเครือขายนักวิเคราะหนโยบาย
และแผนกรุงเทพมหานคร

เป าหมาย

(กองยุทธศาสตรสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนแผนการพัฒนายุทธศาสตรบูรณ
าการการจัดการภูมิทัศนเมืองอยางยงั ่ ยืน
ดวยเครือขายความรวมมือเพื่อการจัด
ระเบียบเมือง

2.0.

(กองยุทธศาสตรสาธารณูปโภคพ้ น
ื ฐาน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(9.1). กิจกรรมสนับสนุนการบริหาร กองยุทธศาสตรบริหาร
จัดการแผนของหนวยงาน (กยบ.) จัดการ
ความกาวหน าของงาน :65%

(10.1). กิจกรรมการจัดตงั ้ และ
กองยุทธศาสตรเศรษฐ
พัฒนาเครือขายนักวิเคราะหนโยบาย กิจ การเงิน และการ
และแผนกรุงเทพมหานคร
คลัง
ความกาวหน าของงาน :100%

(11.1). กิจกรรมการประสานขอรับ กองยุทธศาสตรเศรษฐ
ถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการ กิจ การเงิน และการ
กําหนดขน
ั ้ ตอนการกระจายอํานาจฯ คลัง
ฉบับที่ 1 และ 2
ความกาวหน าของงาน :98%

(ไตรมาส 3) อยูระหวางดําเนินการเสนอใหหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการแกไข/พัฒนาศักยภาพผานกลไกของคณะอนุกรรมการ (12.1). กิจกรรมการพัฒนาความ
กองยุทธศาสตรเศรษฐ
/คณะกรรมการที่เกี่ยวของทงั ้ ในระดับกรุงเทพมหานคร และสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน สามารถของหนวยงานในการดําเนิน กิจ การเงิน และการ
ทองถิ่น
การตามภารกิจที่ไดรับการถายโอน คลัง
ตามกฎหมายกระจายอํานาจ
ความกาวหน าของงาน :98%

ม
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(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

7.0.

ระดับ

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จของหนวยงานที่
สามารถจัดทําแผน รายงานผลและ
ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ
หนวยงานผานระบบบริหารจัดการแผน
พัฒนากรุงเทพมหานคร(BMA Digital
Plans) ตามเวลาที่กําหนด (รอยละ 100)

กลยุทธ

(ไตรมาส 3) อยูระหวางการรับฟังความคิดเห็น และปรับปรุงแกไขรางยุทธศาสตร

ท

9

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

(13.1). กิจกรรมระดมความคิดเห็น กองยุทธศาสตรเศรษฐ
เพื่อจัดทํายุทธศาสตรการกระจายอ กิจ การเงิน และการ
ํานาจฯ
คลัง
ความกาวหน าของงาน :98%

(ไตรมาส 3) ไตรมาสที่ 3 สรุปผลการดําเนินการเครือขายความรวมมือการจัดกากรปัญหาสาธารณะดานสิ่งแวดลอม จํานวน 1
เครือขาย โดยมีหนวยงาน/บุคคลที่รวมเป็ นเครือขายกับกรุงเทพมหานคร รวมจํานวน 51 หนวยงาน ประกอบดวย ภาคราชการ
15 หนวยงาน ภาคเอกชน 20 หนวยงาน NGO 9 หนวยงาน บุคคล 2 ราย และอ่ น
ื  ๆ 5 หนวยงาน โดยสํานักสิ่งแวดลอมเป็ นเจา
ภาพหลักในการประสานความรวมมือและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของดานสิ่งแวดลอม เชน เรื่องคุณภาพน้ํ า คุณภาพอากาศ
และเสียง การจัดการขยะ พื้นที่สีเขียว พลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็ นตน

(14.1). กิจกรรมบูรณาการเครือขาย กองยุทธศาสตร
ความรวมมือการจัดการปัญหา
สาธารณสุขและสิ่งแวด
สาธารณะดานสิ่งแวดลอมของ
ลอม
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100%

(ไตรมาส 3) สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลไดทําการประมวลผลการจัดทําแบบสอบถามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (survey123)
ตอประชาชน ซึ่งมีผูตอบแบบสอบถามจํานวนกวา 1,208 คน เรียบรอยแลว โดยมีประเด็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของทางเทาของ
กรุงเทพมหานคร เชน สภาพปัญหาของทางเทาที่เป็ นอุปสรรคตอการสัญจร บริเวณทางเทาที่เห็นควรใหแกไขโดยเรงดวน ควา
มตองการของประชาชนที่มีตอทางเทาของกรุงเทพมหานคร เป็ นตน ซึ่งขณะนี้ไดนําเรียนผูบังคับบัญชาเรียบรอยแลว และอยู
ระหวางการพิจารณาเพื่อนําเรียนผูบริหารกรุงเทพมหานครตอไป

(15.1). กิจกรรมสนับสนุนการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนายุทธศาสตร
บูรณาการการจัดการภูมิทัศนเมือง
อยางยงั ่ ยืน
ความกาวหน าของงาน :3%

กร
ุงเ

มิติท่ี

2/6

กองยุทธศาสตร
สาธารณูปโภคพ้ น
ื ฐาน

ขอมูล ณ วันท่ี 29-09-2021

มิติท่ี
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกสสําหรับใหบริการประ
ชาชน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) โครงการพัฒนาระบบศูนยรับคําขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) : อยูระหวางเสนอขออนุมัติจาง เมื่อ
14 มิถุนายน 2564 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อวิเคราะหฐานขอมูลขนาดใหญ : อยูระหวางดําเนินการขอคณะกรรม
การ TOR จากหนวยงานภายนอก โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ : อยูระหวางดําเนินการตรวจรางสัญญา

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

50.00
(รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

(กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

20

รอยละความสําเร็จของการแกไขระบบ
เครือขายขัดของไดภายในเวลาที่กําหนด
(กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการใหคําปรึกษา
แนะนํา หนวยงานใหดําเนินกิจกรรม/โครง
การ สอดคลองกับสถาปั ตยกรรมองคกร
กรุงเทพมหานคร

50.00
(ไตรมาส 3)
(รอยละ
(รอยละความ
ความ
สําเร็จของจํานวน
สําเร็จของ ระบบสารสนเทศ
จํานวน
ทีใ่ ชประโยชน)
ระบบ
สารสนเทศ
ที่ใชประ
โยชน)
80.00
(ไตรมาส 3)
(รอยละ
(รอยละความ
ความ
สําเร็จของการ
สําเร็จของ แกไขระบบเครือ
การแกไข ขายขัดของได)
ระบบเครือ
ขาย
ขัดของได)
100.00
(รอยละ )

(ไตรมาส 3) ในงวดงานที่ 8 ตองมีการจัดประชุมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนํา Digital Transformation ตามรายงานผลการศึกษาแกผู
บริหารสารสนเทศระดับสูงประจําสํานักทุกสํานักและเจาหน าที่ที่เกี่ยวของ อีกจํานวน 5 ครัง้  แตเนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รุนแรงข้ น
ึ  และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สัง่ ปิดสถานที่เป็ นการชว
ั ่ คราว (ฉบับที่
25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 ขอ “2.5 การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตอการแพรโรค เชน การประชุม การสัมมนา...ใหดําเนิน
การโดยจํากัดจํานวนผูเขารวมกิจกรรมไมเกิน 20 คน...” ทําใหการจัดประชุมดังกลาวไมสามารถดําเนินการได จึงตองมีการปรับ
รูปแบบการจัดประชุมเป็ นแบบอิเล็กทรอนิกส และแกไขสัญญา เพื่อใหสามารถดําเนินการได และเสร็จสน
ิ้ ภายในปี 2564 ซึ่งขณะ
นี้อยูระหวางแกไขสัญญาและรอลงนามในสัญญา

กร
ุงเ
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(ไตรมาส 3)

(กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละความสําเร็จของจํานวนระบบ
สารสนเทศที่ใชประโยชนจากระบบบริหาร
ความมน
ั ่ คงฯ

(กองสารสนเทศภูมิศาสตร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(รอยละ )

(16.1). โครงการพัฒนาระบบศูนย
รับคําขออนุญาตของกรุงเทพมหา
นคร (BMA OSS)
ความกาวหน าของงาน :47%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองพัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอร

(16.2). โครงการพัฒนาระบบบริหาร กองพัฒนาระบบงาน
จัดการเพื่อวิเคราะหฐานขอมูลขนาด คอมพิวเตอร
ใหญ
ความกาวหน าของงาน :47%
(16.3). โครงการพัฒนาระบบบริการ กองพัฒนาระบบงาน
ภาครัฐ
คอมพิวเตอร
ความกาวหน าของงาน :50%

(ไตรมาส 3) โครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล : อยูระหวางประกาศยกเลิก ครัง้ ที่ 3 ขอเห็นชอบ (17.1). โครงการพัฒนาระบบยืนยัน กองพัฒนาระบบงาน
ครัง้ ที่ 4 และขออนุมัติแตงตงั ้ คณะกรรมการ TOR
และตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิ คอมพิวเตอร
ทัล
ความกาวหน าของงาน :47%

าน

80.00
(รอยละ)

ห

19

รอยละของระบบสารสนเทศที่ติดตงั ้ และให
บริการไดในศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร

ผลผลิต
(Output)

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

7.0.

พ

18

รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานในภาพรวม
ของกรุงเทพมหานคร

ท

17

คร

(กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

3/6

(18.1). กิจกรรมการตรวจสอบความ กองควบคุมระบบคอม
คืบหน าของการติดตงั ้ ระบบ
พิวเตอร
สารสนเทศภายในศูนยขอมูล
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :60%
(19.1). เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร กองควบคุมระบบคอม
จัดการความมน
ั ่ คงของศูนยขอมูล พิวเตอร
และเครือขายส่ อ
ื สารกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :50%

(20.1). ปรับปรุงระบบเครือขาย
สื่อสารภายในของสํานักงานเขต
ความกาวหน าของงาน :100%

กองควบคุมระบบคอม
พิวเตอร

(21.1). โครงการศึกษาและวิเคราะห กองสารสนเทศภูมิ
สถาปั ตยกรรมองคกรดาน
ศาสตร
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
กระบวนการทํางานตามภารกิจหลัก
ของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1
ความกาวหน าของงาน :95%

ขอมูล ณ วันท่ี 29-09-2021

มิติท่ี
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของโครงการที่เป็ นงานประจําของ
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลที่ดําเนิน
การสําเร็จตามเป าหมายที่กําหนด

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3)

(22.1). กิจกรรมการจัดทําขอมูล
สถิติกรุงเทพมหานคร(งบประมาณ
ประจํา)(กยบ.)
ความกาวหน าของงาน :95%

25

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
26

27

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

5.0.

ผลผลิต
(Output)

1.00
(ฉบับ)

(ฉบับ)

7.0.

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00
(ระดับ)

(กองยุทธศาสตรเศรษฐกิจ การเงิน และ
การคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความสําเร็จของการสรางนวัตกรรมที่
เกิดจากความรวมมือในการพัฒนาเมือง
ระหวางกรุงเทพมหานครกับสถาบันการศึก
ษา
(กองสารสนเทศภูมิศาสตร)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน
(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

5.1 ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม
(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :5/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

พ

(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
มีการกําหนดหลักเกณฑรูปแบบใน
การนํ าระบบงบประมาณแบบมีสวนรวมมา
ใชในระบบงบประมาณ กทม.

(ไตรมาส 3) 28/06/2564 : - ขณะนี้กองยุทธศาสตรบริหารจัดการไดรับแบบกําหนดโครงการ/กิจกรรมและขน
ั ้ ตอนการปฏิบัติงาน
ตามประเด็นสําคัญในการพัฒนาเชิงพ้ น
ื ที่ของกลุมการปฏิบัติงานของสํานักงานเขต (แบบ P1) แลวจํานวน 5 กลุมเขต ไดแก
กลุมกรุงเทพใต กลุมกรุงเทพกลาง กลุมกรุงเทพตะวันออก กลุมกรุงธนเหนือ และกลุมกรุงธนใต (และอยูระหวางกลุมการปฏิบัติ
งานของสํานักงานเขตดําเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม) และยังไมไดรับแบบ P1 จํานวน 1 กลุมเขต ไดแก กลุมกรุงเทพ
เหนือ และไดมีหนังสือ ที่ กท 0502/0665 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 แจงผลการดําเนินการตามตัวชว
ี้ ัดเจรจาตกลงการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการของ สยป. "ตัวชว
ี้ ัดระดับความสําเร็จของการสรางเครือขายประชาสังคมเพื่อรวมผลักดันการพัฒนาพ้ น
ื ที่"
ใหกองยุทธศาสตรทราบเพื่อเป็ นขอมูลในการใหคําปรึกษาแนะนํ ากลุมการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตในความรับผิดชอบตอไป กลุมการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตกลุมกรุงธนใตดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จ

ม

ผลผลิต
(Output)

(ไตรมาส 3) ปรับแนวทางการดําเนินการตามกิจกรรม โดยไดจัดทําขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณแบบมีสวนรวม เพื่อใชเป็ นขอมูล
เบื้องตนในการประชุมหารือกับ สงม. ตอไป

ท

24

5.0.

(ระดับ)

(ไตรมาส 3) มีฐานขอมูลเชิงพ้ น
ื ที่เชิงพ้ น
ื ที่ที่รองรับการวางแผนและพัฒนาพ้ น
ื ที่

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขาย
ประชาสังคมเพื่อรวมผลักดันการพัฒนา
เมือง (ตัวชว
ี้ ัดบูรณาการ)

ห

าน

คร

(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

23

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองยุทธศาสตรบริหาร
จัดการ

(22.2). กิจกรรมการจัดประชุมแนว กองยุทธศาสตรเศรษฐ
ดิ่งนักวิเคราะหนโยบายและแผน
กิจ การเงิน และการ
ความกาวหน าของงาน :60%
คลัง
(22.3). จัดหาระบบคอมพิวเตอร
กองควบคุมระบบคอม
สําหรับปรับปรุงและทดแทนระบบ
พิวเตอร
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว
ประชาชน จํานวน 10 สํานักงานเขต
ความกาวหน าของงาน :90%
(22.4). โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ กองบริการระบบคอม
การการใชโปรแกรมประยุกตบนคลา พิวเตอร
วดเพื่อการบริหารจัดการสํานักงาน
ความกาวหน าของงาน :100%
(22.5). โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ กองบริการระบบคอม
การการเขียนโปรแกรมมิ่งเบื้องตน พิวเตอร
ดวยบล็อกโปรแกรมมิ่ง
ความกาวหน าของงาน :40%
(22.6). โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กองสารสนเทศภูมิ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (กสศ) ศาสตร
ความกาวหน าของงาน :0%
(23.1). กิจกรรมการการสรางเครือ
ขายประชาสังคมเพื่อรวมผลักดัน
การพัฒนาเมือง
ความกาวหน าของงาน :90%

กองยุทธศาสตรบริหาร
จัดการ

(24.1). กิจกรรมกําหนดหลักเกณฑ กองยุทธศาสตรเศรษฐ
รูปแบบในการนํ าระบบงบประมาณ กิจ การเงิน และการ
แบบมีสวนรวม
คลัง
ความกาวหน าของงาน :100%

(25.1). โครงการจัดทําคลังขอมูล
เปิ ดของยานรัตนโกสินทร (Open
Data Platform) (กสศ.)
ความกาวหน าของงาน :95%

กองสารสนเทศภูมิ
ศาสตร

(26.1). โครงการพัฒนานวัตกรรม สํานักงานเลขานุการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :70%

(ไตรมาส 3)
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มิติท่ี
28

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

5.2 รอยละความสําเร็จในการพัฒนาและ
จัดเก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานหรือใหบริการ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) ดําเนินการนํ าเขาขอมูลการใหบริการดานดิจิทัลและเอกสารหลักฐานในขน
ั ้ ตอนที่ 4 ในระบบบันทึกฐานขอมูล
ประกอบตัวชว
ี้ ัด 5.2 เรียบรอยแลว

(28.1). กิจกรรมพัฒนาฐานขอมูล
ของสํานักยุทธศาสตรและประเมิน
ผล (กสศ)
ความกาวหน าของงาน :100%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองสารสนเทศภูมิ
ศาสตร

คร

(กองสารสนเทศภูมิศาสตร)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 28 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

-

าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ห

ลงช่ อ
ื .............................................................(ผูรายงาน)
ตําแหนง ............................................................

พ

ม

............................................................

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

ท

ลงช่ อ
ื .............................................................(หัวหน าหนวยงาน)

กร
ุงเ

ตําแหนง ............................................................
............................................................

** หมายเหตุ ** กรณี ไมมีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงขอมูลไตรมาสกอนหน านี้..

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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คร
กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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