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ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการ 

และมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับหน่วยงาน

และระดับกรุงเทพมหานคร

มีรายงานการส�ารวจ

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารเพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงานของทุก 

หน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนบัสนนุการบรหิารงานและตดัสินใจส�าหรบั 

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ศึกษาภาพรวมกระบวนการท�างานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน	 (Core	 Business)	 

ที่เกี่ยวข้อง	ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

	 มาตรการที่	๒	 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามกระบวนการท�างาน

ภารกิจหลักของหน่วยงาน	(Core	Business)

	 มาตรการที่	๓	 พัฒนาระบบสารสนเทศส่วนกลางเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาพรวมของกรุงเทพ-

มหานคร

	 มาตรการที่	๔	 พัฒนาระบบบริหารจัดการเมือง	ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

	 มาตรการที่	๕	 มีความร่วมมือ/ข้อตกลงในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก

	 (ไม่มีในปี	๖๑)	 (๒	ปีต่อ	๑	หน่วยงาน)

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		การศึกษา	วิเคราะห์	เพื่อก�าหนดมาตรฐานข้อมูล	และ

มาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลกรุงเทพมหานคร

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

มาตรการที่	๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการศึกษากระบวนการท�างานตามภารกิจหลัก

ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

 

๒.		โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลผู้ป่วย 

ส�านักการแพทย์	

๓.		โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของกรุงเทพมหานคร	

๑๐.๐๐

๔๑๗.๐๐

๑๙.๕๐

ส�านักยุทธศาสตร์และ

ประเมินผลร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส�านักการแพทย์

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓
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๔.		โครงการคลังข้อมูลกลางกรุงเทพมหานคร	 

(BMA	Data	Warehouse)	ระยะที่	๒

๕.		โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการฝึกอบรม

๖.		โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้ระบบ

สารสนเทศสนับสนุนการเชื่อมโยง

๗.		โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร	

(ไทย-ญี่ปุ่น)	

๘.		โครงการจัดท�าระบบฐานข้อมูลศักยภาพและ

สมรรถนะของบุคลากร	เครื่องมือ	และ 

เครื่องจักรหนักของส�านักการโยธา

๙.	 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลดิจิตัล 

ของส�านักการโยธา

๓๐.๐๐

๙.๕๕

๕๐.๐๐

๐.๐๗

๕.๐๐

๕.๐๐

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๔	

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

 

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพ

และมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมือง

ร้อยละ	๓๐	 

ของประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๓ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมปีระสทิธภิาพเพื่อรองรับการ

บริการประชาชน และการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 พัฒนามาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของกรุงเทพมหานครทีจ่�าเป็น 

ให้ครบถ้วนและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

	 มาตรการที่	๒	 พัฒนาปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกรุงเทพมหานครเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ	 

ของกรุงเทพมหานคร	

	 มาตรการที่	๓	 มีระบบรักษาความมั่นคง	ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 เพื่อให้ระบบ

ท�างานได้อย่างต่อเนื่องและป้องกันการน�าสารสนเทศไปใช้โดยมิชอบ

	 มาตรการที่	๔	 พฒันาและปรบัปรงุเครอืข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของกรงุเทพมหานครให้มีประสิทธภิาพ

และครอบคลุมทุกส่วนราชการ

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)
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กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่าย

๒.		กิจกรรมส�ารวจความมั่นคง	ปลอดภัยด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูล 

ภูมิสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

๒.		โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล	(Data	Center)	 

ของกรุงเทพมหานคร

๓.		โครงการจัดหาเครื่องแม่ข่ายเสมือนและระบบ

บริหารจัดการส�าหรับศูนย์ข้อมูล	(Data	Center)	

๔.		โครงการจัดหาเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้บริการเว็บไซต์

เฉพาะกิจแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร	

๕.	 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บบันทึกกิจกรรม 

ส่วนกลางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร	 

(Centralized	Log)

๖.		โครงการจัดหาเครื่องบริการแคช	(Cache	Server)	

และระบบจัดเก็บข้อมูลตามพระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยการกระท�าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	(Log)	

๗.		โครงการระบบหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร	

๘.		โครงการพัฒนาระบบเส้นทางส�ารองส�าหรับ 

เครือข่ายหลัก	(Backbone	Network)

๙.		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สาย 

เพื่อรองรับการใช้งานอย่างบูรณาการ

๑๐.	 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและโปรแกรม

ประยุกต์ตามโครงการระบบรักษาความปลอดภัย

ระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร	ระยะที่	๒

๒๕.๐๐

๒๐๐.๐๐

๕๐.๐๐

๑๐.๐๐

๗.๐๐

๕๐.๐๐

๙.๗๖

๓๖.๐๐

๔๙.๐๐

๔๙.๐๐

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

มาตรการที่	๒	

มาตรการที่	๒	

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒	

มาตรการที่	๒	

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔



200 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ บุคลากรมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและเหมาะสม

กับการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่สอดคล้อง 

กับมาตรฐานวิชาชีพ	และมาตรฐานสากล

ร้อยละของบุคลากร 

ที่ได้รับการพัฒนาและผ่าน

หลักเกณฑ์มาตรฐาน

(ปี	๖๑	รอการก�าหนด

มาตรฐาน)

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินการหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๔ มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและ 

มกีารพัฒนาบคุลากรให้มสีมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานที่ก�าหนด

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 มีหน่วยงานหลักทีท่�าหน้าทีค่วบคุมก�ากับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

โดยตรง

	 มาตรการที่	๒	 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารตามมาตรฐานที่ก�าหนด

	 มาตรการที่	๓	 ก�าหนดนโยบาย	 มาตรการและขั ้นตอนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก�าหนด	(มีมาตรการควบคุม	ก�ากับและตรวจสอบ)

	 มาตรการที่	๔	 เพิ่มศกัยภาพ	CIO	ของกรงุเทพมหานครให้สามารถขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงระบบราชการ

ให้รองรับเศรษฐกิจดิจิตัล

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		กิจกรรมปรับโครงสร้างและอัตราก�าลังของหน่วยงาน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสารสนเทศ 

ระดับสูง	(CIO)

๒.		โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีดิจิตัล	 

ส�าหรับผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง

๓.๒๕

๑.๔๖

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔



ส่วนที่ ๔
การบริหารจัดการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา

	 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 เป็นคู่มือแสดงแนวทางการปฏิบัติราชการของ

กรุงเทพมหานครประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 (๑	 ตุลาคม	 ๒๕๖๐	 -	 ๓๐	 กันยายน	 ๒๕๖๑)	 เพื่อก�ากับให ้

ทุกหน่วยงานในสังกดักรงุเทพมหานครด�าเนนิโครงการ/กจิกรรมรายปีในความรบัผดิชอบให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก�าหนด	

และตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของการพัฒนาตามทีร่ะบุไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	 ระยะที	่ ๒	 

(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๖๕)	ซึ่งความส�าเร็จของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฯ	ไปสู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยส�าคัญหลายประการ	เช่น	ความเข้าใจต่อสาระส�าคญัของแผน	ความรูสึ้กในการเป็นเจ้าของและตระหนักถงึภารกิจ

ความรับผิดชอบร่วมกันของภาคส่วนต่าง	 ๆ	 การเอาใจใส่และให้ความส�าคัญของผู้บริหารหน่วยงาน	 การสนับสนุน

ทรัพยากรในการด�าเนินงาน	 ขณะที่ผลสัมฤทธิ์หรือการบรรลุเป้าหมายของแผนนัน้จะเป็นผลจากความเชื่อมโยงกัน 

ขององค์ประกอบต่างๆ	ในแผน	เช่น	โครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินการน�าส่งผลผลิตตามมาตรการแล้วท�าให้เกิดผลส�าเร็จ

ตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ก�าหนดไว้	

	 การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 จึงหมายถึงการบริหารปัจจัย

ความส�าเร็จดังกล่าวข้างต้น	 เช่น	 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระของแผนปฏิบัติราชการฯ	 เพื่อส่งเสริม 

ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครน�าพันธกิจที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการฯ	ไปสู่การปฏิบัติ	รวมทั้งสนับสนุน

ให้หน่วยงานประสานความร่วมมือกบัประชาชนและองค์กรภายนอกเพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครให้บรรลุ

เป้าหมายในแต่ละระดับทีม่ีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นเอกภาพ	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ของแผน

ปฏิบัติราชการฯ	 นี้	 จะเกิดขึ้นเนือ่งจากการปฏิบัติงานทีป่ระสานกันของทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครและ 

ทกุภาคส่วนของเมอืงกรุงเทพมหานคร	ตลอดจนมีการตดิตามและประเมินผลสัมฤทธิข์องการด�าเนินโครงการ/กจิกรรม	

เพื่อกระตุน้ให้ทุกหน่วยงานปรบัปรงุกระบวนการท�างานกรณีท่ีงานมีความล่าช้า	หรอืยุตโิครงการกรณีท่ีโครงการมีปัญหา

อุปสรรคไม่เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีก่�าหนด	 ดังนั้นในการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการฯ	 

จึงจะต้องมีการจัดประชุม/สัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม	ประกอบกับ 

คณะผู้บรหิารกรงุเทพมหานครทุกระดบัต้องให้ความส�าคญัต่อการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์/ผลงาน	

และตดิตามความก้าวหน้าของโครงการ/กจิกรรมท่ีได้รบังบประมาณเป็นระยะ	ๆ 	ในขณะท่ีผู้บรหิารของแต่ละหน่วยงาน

ต้องส่งเสริมให้ผู้ใต้บงัคับบัญชาปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบติัราชการฯ	 ของหน่วยงาน	 รวมทัง้ติดตามและประเมนิผล 

การด�าเนินโครงการ/กิจกรรมภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

201ส่วนที่ ๔
การบริหารจัดการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา



202 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

แนวทางการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑
		 ๑.	 การสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของแผนในแต่ละระดับ	บทบาทและ

ภารกิจของหน่วยงานในการสนับสนุนหรอืผลักดนัให้เกดิความส�าเรจ็ตามแผน	ท้ังในฐานะของผู้รบัผิดชอบหลักและผู้รบั

ผิดชอบร่วม	การแสวงหาภาคีความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในพื้นที่	

	 ๒.		การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้รับผิดชอบจัดท�าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ�าปีของหน่วยงานเพื่อให้ทราบแนวทางการน�าพันธกิจในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครทีป่รากฏ 

ในแผนปฏิบตัิราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ไปจัดท�าแผนปฏิบตัิราชการประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 

ของหน่วยงาน	

	 ๓.		การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการน�าแผนปฏบัิตริาชการฯ	ไปปฏบัิตอิย่างมีประสิทธภิาพ	โดยผู้บรหิาร	

ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานทุกคน	ต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี	

พ.ศ.	๒๕๖๑	แผนปฏิบัติราชการประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	ของหน่วยงาน	และภารกิจในความรับผิดชอบตามแผนปฏิบัติ 

ราชการฯ	 รวมทัง้ร่วมกันติดตามผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการด�าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ	 

ทั้ง	 ๒	 แผนดังกล่าว	 ในส่วนที่รับผดิชอบหรือเกีย่วข้องและปัจจัยทีส่ �าคัญทีส่ดุต่อการสร้างสภาพแวดล้อมเพือ่ 

เพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบัิตงิานของกรงุเทพมหานครท่ัวท้ังองค์กรคอื	ผู้บรหิารทุกระดบัต้องพจิารณาให้ผลตอบแทน

ในการปฏิบัติงานระดับบุคคลและหน่วยงานตามผลงานอย่างยุติธรรม

	 ๔.		การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	โดยมีการติดตาม

และรายงานผลการด�าเนินโครงการ/กจิกรรมภาพรวมของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนือ่ง	โดยในการติดตามประเมินผล

การด�าเนินงาน	ต้องด�าเนินการท้ังในส่วนของหน่วยงานซึ่งเป็นการตดิตามประเมินผลผลิต	ท่ีเกดิจากการด�าเนินโครงการ/

กิจกรรม	 และการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับกรุงเทพมหานคร	 รวมถึงการจัดท�ารายงาน	 เผยแพร่ผล 

การปฏิบัติราชการและผลสัมฤทธิ์ของแผนที่มีต่อคุณภาพชีวิต	ความเป็นอยู่ของชาวกรุงเทพฯ	ต่อสาธารณะ

พิมพ์ที่:  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2559
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