
ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์ย่อย Objective Key Result (KR) ค่าเป้าหมาย หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและ

หยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 1.1 ปลอดอาชญากรรมและ

ยาเสพติด

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 จากเหตุอาชญากรรมและยาเสพติด 

(เก็บข้อมูลกระทบเป้า : จ านวนคดี

อาชญากรรมลดลง เทียบ 3 ปีเฉล่ียก่อนหน้า)

KR 1 : สร้างความสามารถในการป้องกัน

อาชญากรรมและยาเสพติด

(P016, P076, P078)

ร้อยละ 100 สนท., สพส., สนอ. สนศ., สจส., สนย., สนข.

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและ

หยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 1.1 ปลอดอาชญากรรมและ

ยาเสพติด

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 จากเหตุอาชญากรรมและยาเสพติด 

(เก็บข้อมูลกระทบเป้า : จ านวนคดี

อาชญากรรมลดลง เทียบ 3 ปีเฉล่ียก่อนหน้า)

KR 2 : ลดความล่อแหลมของพ้ืนท่ีเส่ียง

อาชญากรรมและยาเสพติด

(P001, P004, P075)

50 ส านักงานเขต สนท., สนอ. สจส., สนย., สนข.

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและ

หยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 1.2 ปลอดอุบัติเหตุ ประชาชนมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ KR 1 : ระบบขนส่งมวลชนมีมาตรฐานความ

ปลอดภัย 

(P088, P089, P092)

ร้อยละ 100

(ทุกระบบในความรับผิดชอบของ

กรุงเทพมหานคร)

สจส. -

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและ

หยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 1.2 ปลอดอุบัติเหตุ ประชาชนมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ KR 2 : กรุงเทพมหานครมีมาตรฐาน Road 

Safety Index 

(P088, P091)

4 ดาว

(5 ดาว ภายในปี  พ.ศ. 2569)

สจส. สนย.

สนข.

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและ

หยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 1.2 ปลอดอุบัติเหตุ ประชาชนมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ KR 3 : ส่งเสริมพฤติกรรมเพ่ือความปลอดภัย

(P090)

จ านวนผู้กระท าความผิดลดลงร้อยละ 10 จาก

ปีฐาน (ปี พ.ศ. 2565)

สจส สนศ., สนข.

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและ

หยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 1.3 ปลอดภัยพิบัติ ลดความเส่ียงจากสาธารณภัยเขตเมืองด้วย

ระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพบน

ฐานความเข้มแข็งของประชาชนและความ

ร่วมมือทุกภาคส่วน

KR 1 : เพ่ิมความสามารถทางกายภาพในการ

บริหารจัดการภัยท่ีเก่ียวกับน ้า (อุทกภัย แล้ง 

กัดเซาะ)

(P166, P167, P168, P172, P177, P178, 

P179, P190, P192, P193)

ระดับการรับมือกับสาธารณภัยด้านน ้าเพ่ิมข้ึน

จากปีก่อน

สนน. สปภ., สสล., สนข.

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและ

หยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 1.3 ปลอดภัยพิบัติ ลดความเส่ียงจากสาธารณภัยเขตเมืองด้วย

ระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพบน

ฐานความเข้มแข็งของประชาชนและความ

ร่วมมือทุกภาคส่วน

KR 2 : ปรับปรุงและสร้างสมรรถนะ

ผู้ปฏิบัติงาน ทรัพยากร และระบบข้อมูลแผนท่ี

เพ่ือการบริหารจัดการสาธารณภัย

(P079, P080, P081, P082, P085, P087, 

P164)

ครอบคลุมทุกประเภท สาธารณภัยเขตเมือง สปภ. สวพ., สนน., สนย., สนอ., 

สนท., สจส., สสล. สกค. สนข.

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและ

หยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 1.3 ปลอดภัยพิบัติ ลดความเส่ียงจากสาธารณภัยเขตเมืองด้วย

ระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพบน

ฐานความเข้มแข็งของประชาชนและความ

ร่วมมือทุกภาคส่วน

KR 3 : สร้างระบบชุมชนจัดการสาธารณภัย 

(Community Based Disaster Risk 

Management; CBDRM) บนฐานความ

ร่วมมือทุกภาคส่วน

(P165)

ครอบคลุมทุกชุมชน (2,017 ชุมชน) สปภ. สพส., สนศ., สนน., สนย., 

สจส., สปส., สกต., สนข.

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและ

หยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 1.4 ปลอดอุบัติภัยจาก

ส่ิงก่อสร้าง

ประชาชนมีความปลอดภัยจากส่ิงก่อสร้างใน

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และโครงสร้างพ้ืนฐาน

ของกรุงเทพมหานครอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ความปลอดภัย

KR : กรุงเทพมหานครมีข้อมูลอาคารเพ่ือ

สนับสนุนการลดความเส่ียงภัยพิบัติและ

ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้อาคารอย่างมี

ประสิทธิภาพ

(P083, P084)

ร้อยละ 100 สนย. -

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและ

หยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 1.5 เมืองสุขภาพดี 1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรคส าคัญในเขตเมือง

KR 1: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับ

ประชาชน  และชุมชน

(P029, P137, P138, P174, P197, P211)

ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ

- เยาวชน ร้อยละ 30

- วัยท างาน ร้อยละ 40

- ผู้สูงอายุ ร้อยละ 60

สนอ. สนพ., สพส., สนศ., สนข.

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและ

หยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 1.5 เมืองสุขภาพดี 1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรคส าคัญในเขตเมือง

KR 2 : เพ่ิมพ้ืนท่ีและกิจกรรมเพ่ือสุขภาพให้

สอดคล้องกับประชาชนทุกช่วงวัย

(P114, P117, P118, P127, P132, P136, 

P173, P180, P184, P189)

- 7 แห่ง 

- แต่ละแห่งจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 12 

กิจกรรม/ปี

สวท. สสล., สนข.

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและ

หยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 1.5 เมืองสุขภาพดี 2. ประชาชนเข้าถึงการรักษาและฟ้ืนฟูด้วย

ระบบการบริการทางแพทย์และสาธารณสุขทุก

ระดับอย่างท่ัวถึง

KR 3 : เพ่ิมศักยภาพการให้บริการทาง

การแพทย์และสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ทุติย

ภูมิ และตติยภูมิ

(P150, P152, P154, P155, P156, P175, 

P176)

มีระบบส่งต่อผู้ป่วยท่ีเช่ือมโยงไร้รอยต่อ 

(Seamless) ในทุกระดับบริการด้าน

สาธารณสุขและการแพทย์ครอบคลุมพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร

สนพ. สนอ., ม.นวมินทร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและ

หยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 1.5 เมืองสุขภาพดี 2. ประชาชนเข้าถึงการรักษาและฟ้ืนฟูด้วย

ระบบการบริการทางแพทย์และสาธารณสุขทุก

ระดับอย่างท่ัวถึง

KR 4 : เพ่ิมศักยภาพบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร

(P156, P175)

เพ่ิมจ านวน Commulance และ Motorlance

 ครอบคลุมในพ้ืนท่ี 50 เขต

สนพ. สนอ., สนข.

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและ

หยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 1.5 เมืองสุขภาพดี 2. ประชาชนเข้าถึงการรักษาและฟ้ืนฟูด้วย

ระบบการบริการทางแพทย์และสาธารณสุขทุก

ระดับอย่างท่ัวถึง

KR 5 : ประชาชนได้รับการฟ้ืนฟูดูแลสุขภาพ

ครบวงจรอย่างท่ัวถึง สามารถกลับมาด ารงชีวิต

ได้อย่างเหมาะสม

(P214)

มีศูนย์ส าหรับฟ้ืนฟูสุขภาพของผู้ป่วยในชุมชน 1

 เขต มี 1 ศูนย์

สนอ. สนพ., สนข.

ตารางสรุป OKRs ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานตรประจ าปี พ.ศ. 2567



ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์ย่อย Objective Key Result (KR) ค่าเป้าหมาย หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน

ตารางสรุป OKRs ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานตรประจ าปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาส่ิงแวดล้อมย่ังยืน

และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- ประชาชนเข้าถึงสุขภาวะส่ิงแวดล้อมเมือง 

(Urban environmental health) ท่ีมี

คุณภาพตามมาตรฐานส่ิงแวดล้อมสากล และ

สามารถปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศได้อย่างเท่าทัน

KR 1 : สุขภาวะส่ิงแวดล้อมเมือง (Urban 

environmental health) เป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนดและแนวปฏิบัติ

สากล

(P012, P034, P037, P050, P102, P109, 

P145, P146, P147, P161, P170, P171, 

P191 P209)

1. ติดต้ังระบบบ าบัดน ้าเสียชุมชน (Onsite 

treatment) ขนาดเล็กเพ่ิมข้ึน 2 แห่ง

2. ปริมาณมูลฝอยได้รับการคัดแยกท่ี

แหล่งก าเนิดและน ามาใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 25

3. ระบบเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพอากาศ

แจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองในบรรยากาศได้ไม่น้อย

กว่า 3 วัน

สนน.

สสล.

สสล.

สนข.

ทุกหน่วยงาน

สนข.

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาส่ิงแวดล้อมย่ังยืน

และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- ประชาชนเข้าถึงสุขภาวะส่ิงแวดล้อมเมือง 

(Urban environmental health) ท่ีมี

คุณภาพตามมาตรฐานส่ิงแวดล้อมสากล และ

สามารถปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศได้อย่างเท่าทัน

KR 2 : ประชาชนเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานสี

เขียวเมือง (Urban green infrastructure) 

ตามเกณฑ์แนะน าขององค์การอนามัยโลกท่ี

กระจายตัวและสามารถเข้าถึงได้อย่างมีคุณภาพ

(P049, P108, P109, P110)

มีพ้ืนท่ีสาธารณะสีเขียว ระยะทางไม่เกิน 800 

เมตร หรือระยะการเดินไม่เกิน 15 นาที จ านวน

 2 แห่ง

สสล. ทุกหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาส่ิงแวดล้อมย่ังยืน

และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- ประชาชนเข้าถึงสุขภาวะส่ิงแวดล้อมเมือง 

(Urban environmental health) ท่ีมี

คุณภาพตามมาตรฐานส่ิงแวดล้อมสากล และ

สามารถปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศได้อย่างเท่าทัน

KR 3 : เสริมภูมิต้านทานและเพ่ิมขีด

ความสามารถของกรุงเทพมหานครในการ

ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และหนุนเสริมการบรรลุความเป็นกลางทาง

คาร์บอน (Carbon neutrality) ของเมือง

(P013, P157, P167, P178, P179)

1. ยกระดับหน่วยงานยุทธศาสตร์ด้านการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของ

กรุงเทพมหานครให้มีสถานะ “กอง”

2. ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและน ้ามัน

เช้ือเพลิงของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ลดลง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

สสล.

สนค.

สกก.

ทุกหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การลดความเหล่ีอมล ้าด้วย

การบริหารเมืองรูปแบบอารยะส าหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.1 ลดความเหล่ือมล ้า และ

สร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่าง

ครบวงจร

KR 1 : ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและ

ได้รับสวัสดิการตามความจ าเป็นและความ

เหมาะสม

(P099, P101, P132, P139, P140, P141, 

P144, P148 P214)

ร้อยละ 100 สพส. สนข.

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การลดความเหล่ีอมล ้าด้วย

การบริหารเมืองรูปแบบอารยะส าหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.1 ลดความเหล่ือมล ้า และ

สร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่าง

ครบวงจร

KR 2 : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการ

สนับสนุนให้มีอาชีพและสามารถเล้ียงดูตัวเองได้

(P133, P135, P142, P213)

ร้อยละ 100 สพส. สนข.

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การลดความเหล่ีอมล ้าด้วย

การบริหารเมืองรูปแบบอารยะส าหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.1 ลดความเหล่ือมล ้า และ

สร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่าง

ครบวงจร

KR 3: ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และ

โครงสร้างพ้ืนฐานให้เหมาะสมส าหรับกลุ่ม

เปราะบางทุกกลุ่ม

(P099, P198, P212, P215)

ตามแผนงานท่ีก าหนด สนย. สพส.

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การลดความเหล่ีอมล ้าด้วย

การบริหารเมืองรูปแบบอารยะส าหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.1 ลดความเหล่ือมล ้า และ

สร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่าง

ครบวงจร

KR 4: มีมาตรการในการลดความรุนแรงใน

ครอบครัว

1 มาตรการ ในแต่ละกลุ่ม สพส. สนอ., สนพ., สนข.

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การลดความเหล่ีอมล ้าด้วย

การบริหารเมืองรูปแบบอารยะส าหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.2 เมืองแห่งโอกาสทาง

เศรษฐกิจ

1. ผู้ท่ีอยู่ในก าลังแรงงานได้รับการส่งเสริมให้

เข้าถึงโอกาสการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้

KR 1 : สนับสนุนส่งเสริมแรงงานนอกระบบให้

มีรายได้เพ่ิมข้ึน

(P142)

20,000 คน สพส. สนข.

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การลดความเหล่ีอมล ้าด้วย

การบริหารเมืองรูปแบบอารยะส าหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.2 เมืองแห่งโอกาสทาง

เศรษฐกิจ

1. ผู้ท่ีอยู่ในก าลังแรงงานได้รับการส่งเสริมให้

เข้าถึงโอกาสการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้

KR 2 : พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพและศูนย์ฝึก

อาชีพกรุงเทพมหานครให้ตอบโจทย์

ตลาดแรงงานยุคปัจจุบัน

(P122)

โรงเรียนฝึกอาชีพ 10 แห่ง ศูนย์ฝึกอาชีพ

กรุงเทพมหานคร 16 แห่ง

สพส. สนข.

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การลดความเหล่ีอมล ้าด้วย

การบริหารเมืองรูปแบบอารยะส าหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.2 เมืองแห่งโอกาสทาง

เศรษฐกิจ

1. ผู้ท่ีอยู่ในก าลังแรงงานได้รับการส่งเสริมให้

เข้าถึงโอกาสการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้

KR 3 : ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือการ

ประกอบอาชีพ

(P122, P142)

15,000 คน สพส. สนข.

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การลดความเหล่ีอมล ้าด้วย

การบริหารเมืองรูปแบบอารยะส าหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.2 เมืองแห่งโอกาสทาง

เศรษฐกิจ

2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความม่ันคงทางรายได้

 และป้องกันไม่ให้กลายเป็นคนยากจนเม่ือเจอ

สถานการณ์เปราะบางทางเศรษฐกิจ

KR 4 : ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความ

คุ้มครองทางสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพข้ัน

พ้ืนฐาน

(P142)

ร้อยละ 30 สพส. สนอ., สนข.

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การลดความเหล่ีอมล ้าด้วย

การบริหารเมืองรูปแบบอารยะส าหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.2 เมืองแห่งโอกาสทาง

เศรษฐกิจ

2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความม่ันคงทางรายได้

 และป้องกันไม่ให้กลายเป็นคนยากจนเม่ือเจอ

สถานการณ์เปราะบางทางเศรษฐกิจ

KR 5 : ประชาชนในชุมชนได้รับการสนับสนุน

ให้เกิดการรวมกลุ่มด้านเศรษฐกิจชุมชน

(P038, P188)

21 กลุ่ม สพส. สนข.

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การลดความเหล่ีอมล ้าด้วย

การบริหารเมืองรูปแบบอารยะส าหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.3 ประชาชนเข้าถึงท่ีอยู่

อาศัยท่ีเหมาะสมได้ตามศักยภาพ

การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยของกรุงเทพมหานครมี

องค์กรท่ีมีศักยภาพเพียงพอ ส าหรับการ

ตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์

KR 1 : ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลด้านท่ีอยู่

อาศัยในกรุงเทพมหานครครอบคลุมทุกมิติ

(P143, P163, P211)

1 ฐานข้อมูล สพส. สนข.

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การลดความเหล่ีอมล ้าด้วย

การบริหารเมืองรูปแบบอารยะส าหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.3 ประชาชนเข้าถึงท่ีอยู่

อาศัยท่ีเหมาะสมได้ตามศักยภาพ

การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยของกรุงเทพมหานครมี

องค์กรท่ีมีศักยภาพเพียงพอ ส าหรับการ

ตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์

KR 2 : พัฒนาศักยภาพองค์กรด้านการพัฒนา

ท่ีอยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร

(P153, P160)

1 องค์กร สพส. สนข.

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การลดความเหล่ีอมล ้าด้วย

การบริหารเมืองรูปแบบอารยะส าหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.3 ประชาชนเข้าถึงท่ีอยู่

อาศัยท่ีเหมาะสมได้ตามศักยภาพ

การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยของกรุงเทพมหานครมี

องค์กรท่ีมีศักยภาพเพียงพอ ส าหรับการ

ตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์

KR 3 : สนับสนุนการจัดหา ปรับปรุง และ

พัฒนาท่ีอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร 

(P151)

ตามแผนงานท่ีก าหนด สพส. สนศ., สกจ.
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การลดความเหล่ีอมล ้าด้วย

การบริหารเมืองรูปแบบอารยะส าหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.4 การศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

คนกรุงเทพฯ เข้าถึงการศึกษา และการเรียนรู้ท่ี

เหมาะสม และเท่าทันโลกตามความสนใจ

KR 1 : เด็ก และเยาวชนในกรุงเทพมหานครได้

เข้าถึงการศึกษาภาคบังคับ

(P063)

ร้อยละ 70 สนศ., สพส. สนข.

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การลดความเหล่ีอมล ้าด้วย

การบริหารเมืองรูปแบบอารยะส าหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.4 การศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

คนกรุงเทพฯ เข้าถึงการศึกษา และการเรียนรู้ท่ี

เหมาะสม และเท่าทันโลกตามความสนใจ

KR 2 : มีการคัดกรองเด็กท่ีมีความเส่ียงหลุด

ออกนอกระบบและส่งเสริมให้เข้าถึงการศึกษา

(P217)

ร้อยละ 100 สนศ., สพส. สนข.

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การลดความเหล่ีอมล ้าด้วย

การบริหารเมืองรูปแบบอารยะส าหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.4 การศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

คนกรุงเทพฯ เข้าถึงการศึกษา และการเรียนรู้ท่ี

เหมาะสม และเท่าทันโลกตามความสนใจ

KR 3 : พัฒนาบุคลากรและสถานศึกษาให้

รองรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ

(P135, P200)

ร้อยละ 30 สนศ., สพส., สวท. -

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การลดความเหล่ีอมล ้าด้วย

การบริหารเมืองรูปแบบอารยะส าหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.4 การศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

คนกรุงเทพฯ เข้าถึงการศึกษา และการเรียนรู้ท่ี

เหมาะสม และเท่าทันโลกตามความสนใจ

KR 4 : เด็กในกรุงเทพมหานครได้ผลลัพธ์จาก

การเรียนรู้ และมีพัฒนาการการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึน 

(Competency base)

(P018, P095)

ร้อยละ 100 สนศ. -

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การลดความเหล่ีอมล ้าด้วย

การบริหารเมืองรูปแบบอารยะส าหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.4 การศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

คนกรุงเทพฯ เข้าถึงการศึกษา และการเรียนรู้ท่ี

เหมาะสม และเท่าทันโลกตามความสนใจ

KR 5 : พัฒนาการจัดการการศึกษาและแหล่ง

เรียนรู้ท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

(P018, P064, P065, P066, P067, P068, 

P069, P096, P097, P103, P114, P115, 

P117, P189)

ร้อยละ 80 สนศ., สพส., สวท. -

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การลดความเหล่ีอมล ้าด้วย

การบริหารเมืองรูปแบบอารยะส าหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.4 การศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

คนกรุงเทพฯ เข้าถึงการศึกษา และการเรียนรู้ท่ี

เหมาะสม และเท่าทันโลกตามความสนใจ

KR 6 : ข้าราชการ และบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับ

โรงเรียน   และแหล่งเรียนรู้สังกัด

กรุงเทพมหานคร* ได้รับการสนับสนุนให้จัดการ

เรียนรู้ได้อย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพมากข้ึน

(P070, P071, P073)

ร้อยละ 100 สนศ., สกก. -

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การลดความเหล่ีอมล ้าด้วย

การบริหารเมืองรูปแบบอารยะส าหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.4 การศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

คนกรุงเทพฯ เข้าถึงการศึกษา และการเรียนรู้ท่ี

เหมาะสม และเท่าทันโลกตามความสนใจ

KR 7 : มีการคุ้มครองสิทธิเด็ก และความ

ปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียน และศูนย์

พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ร้อยละ 100 สนศ., สพส. -

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การลดความเหล่ีอมล ้าด้วย

การบริหารเมืองรูปแบบอารยะส าหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.5 เมืองแห่งพหุวัฒนธรรม กรุงเทพมหานครเป็นพ้ืนท่ีท่ีด ารงอยู่ของ

วัฒนธรรมอันหลากหลายอย่างเท่าเทียมและมี

บทบาทในการสร้างสรรค์สังคมคุณภาพ

KR 1 : จ านวนผลงานวัฒนธรรมท่ีเป็นการ

ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างทุนทางสังคม 

รวมท้ังสร้างมูลค่าเพ่ิมวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนา

เศรษฐกิจ

(P002, P125, P130)

ไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน สวท. สนข.

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การลดความเหล่ีอมล ้าด้วย

การบริหารเมืองรูปแบบอารยะส าหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.5 เมืองแห่งพหุวัฒนธรรม กรุงเทพมหานครเป็นพ้ืนท่ีท่ีด ารงอยู่ของ

วัฒนธรรมอันหลากหลายอย่างเท่าเทียมและมี

บทบาทในการสร้างสรรค์สังคมคุณภาพ

KR 2 : จ านวนผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม

วัฒนธรรมต่าง ๆ

10,000 คน สวท. สนข.

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเช่ือมโยงเมืองท่ีมีความ

คล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบ

บูรณาการ

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 4.1 เมืองกรุงเทพมหานคร

เติบโตอย่างมีระเบียบมีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

กรุงเทพมหานครมีผังเมืองรวมท่ีสอดคล้องต่อ

การเปล่ียนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจและสังคม

 ตลอดจนการใช้ชีวิตของประชาชน

KR 1 : มีการด าเนินการโครงการสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานเมือง

ท่ีสอดคล้องกับผังเมืองรวมและการพัฒนาของ

เมือง

(P001, P003, P006, P024, P026, P028, 

P036, P059, P062, P075, P108)

ร้อยละ 100 สวพ. สนย., สจส. สนน., สสล. สนข.

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเช่ือมโยงเมืองท่ีมีความ

คล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบ

บูรณาการ

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 4.1 เมืองกรุงเทพมหานคร

เติบโตอย่างมีระเบียบมีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

กรุงเทพมหานครมีผังเมืองรวมท่ีสอดคล้องต่อ

การเปล่ียนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจและสังคม

 ตลอดจนการใช้ชีวิตของประชาชน

KR 2 : ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติการ

พัฒนาเมือง ให้เป็นไปตามผังเมืองรวม โดยมี

อัตราการละเมิดและท าผิดกฎหมายลดลง

อย่างน้อยร้อยละ 10 สวพ. สนย.,สนน. สนข.

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเช่ือมโยงเมืองท่ีมีความ

คล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบ

บูรณาการ

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 4.1 เมืองกรุงเทพมหานคร

เติบโตอย่างมีระเบียบมีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

กรุงเทพมหานครมีผังเมืองรวมท่ีสอดคล้องต่อ

การเปล่ียนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจและสังคม

 ตลอดจนการใช้ชีวิตของประชาชน

KR 3 : ข้อมูลเมืองของกรุงเทพมหานครถูก

น ามาใช้ในการวิเคราะห์เชิงพ้ืนท่ีเพ่ือวางแผน

งานโครงการ จัดท างบประมาณ และก าหนด

ทิศทางการพัฒนา  (P052)

ทุกโครงการท่ีขอจัดสรรงบประมาณต้องน า

ข้อมูลเมืองไปใช้ในการวิเคราะห์

สยป. สวพ. และ  ทุกหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเช่ือมโยงเมืองท่ีมีความ

คล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบ

บูรณาการ

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 4.2 กรุงเทพมหานครมีชุมชน

เมืองเป็นระบบตามล าดับความส าคัญและ

ศักยภาพพ้ืนท่ีเป็นโครงข่ายเช่ือมโยงกันอย่างมี

ระบบ

มีพ้ืนท่ีชุมชนเมืองท่ีถูกก าหนดตามผังเมืองรวม 

กรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ส่งเสริมทาง

เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต (อย่างน้อย 

1 แห่ง)

KR 1 : เกิดศูนย์ชุมชนตามท่ีได้ด าเนินการศึกษา

(P026, P060)

1 แห่ง สวพ. สนย., สจส., สนน., สสล.

สพส., สวท.

สนข.



ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์ย่อย Objective Key Result (KR) ค่าเป้าหมาย หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน

ตารางสรุป OKRs ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานตรประจ าปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเช่ือมโยงเมืองท่ีมีความ

คล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบ

บูรณาการ

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 4.2 กรุงเทพมหานครมีชุมชน

เมืองเป็นระบบตามล าดับความส าคัญและ

ศักยภาพพ้ืนท่ีเป็นโครงข่ายเช่ือมโยงกันอย่างมี

ระบบ

มีพ้ืนท่ีชุมชนเมืองท่ีถูกก าหนดตามผังเมืองรวม 

กรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ส่งเสริมทาง

เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต (อย่างน้อย 

1 แห่ง)

KR 2 : ส่งเสริมการเช่ือมโยงชุมชนเมืองกับพ้ืนท่ี

เขตกรุงเทพฯ ช้ันใน และพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพฯ 

ช้ันกลาง

อย่างน้อย 1 โครงข่าย สจส. สนย., สวพ., สนข.

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเช่ือมโยงเมืองท่ีมีความ

คล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบ

บูรณาการ

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 4.2 กรุงเทพมหานครมีชุมชน

เมืองเป็นระบบตามล าดับความส าคัญและ

ศักยภาพพ้ืนท่ีเป็นโครงข่ายเช่ือมโยงกันอย่างมี

ระบบ

มีพ้ืนท่ีชุมชนเมืองท่ีถูกก าหนดตามผังเมืองรวม 

กรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ส่งเสริมทาง

เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต (อย่างน้อย 

1 แห่ง)

KR 3 : ส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนท่ีระดับย่านและ

พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการเช่ือมโยงกับชุมชนเมือง

(P026, P060)

อย่างน้อย 1 ย่าน/พ้ืนท่ี สวพ. สนย., สจส.

สนน., สสล.

สพส., สวท.

สนข.

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเช่ือมโยงเมืองท่ีมีความ

คล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบ

บูรณาการ

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 4.3 กรุงเทพมหานครเป็น

เมืองท่ีมีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่าง

ย่ังยืน

การจัดการภูมิทัศน์ท่ีดีส่งเสริมให้

กรุงเทพมหานครถูกจัดอันดับเมืองน่าอยู่ใน

อันดับท่ีสูงข้ึน (จากปีฐาน พ.ศ.2566)

KR 1 : พ้ืนท่ีเมืองได้รับการออกแบบทาง

กายภาพตามหลักการจัดภูมิทัศน์เมืองน่าอยู่

(P028, P026, P036, P059, P104)

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 สวพ. สนย., สนน.  สจส., สสล.  

สนข.

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเช่ือมโยงเมืองท่ีมีความ

คล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบ

บูรณาการ

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 4.3 กรุงเทพมหานครเป็น

เมืองท่ีมีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่าง

ย่ังยืน

การจัดการภูมิทัศน์ท่ีดีส่งเสริมให้

กรุงเทพมหานครถูกจัดอันดับเมืองน่าอยู่ใน

อันดับท่ีสูงข้ึน (จากปีฐาน พ.ศ.2566)

KR 2 : พ้ืนท่ีเมืองได้รับการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงทัศนียภาพอย่างมียุทธศาสตร์ สร้าง

การรับรู้ของเมืองและส่งเสริม

อัตลักษณ์

(P026, P039, P040, P041, P059, P104)

ไม่น้อยกว่า 6 พ้ืนท่ี สวพ. สนย., สนน.  สจส., สสล.  

สนข.

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเช่ือมโยงเมืองท่ีมีความ

คล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบ

บูรณาการ

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 4.4 กรุงเทพมหานครมี

ระบบขนส่งมวลชนท่ัวถึง สะดวก ประหยัด 

การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางท่ี

หลากหลาย ครอบคลุม และมีคุณภาพ 

การเปล่ียนรูปแบบการเดินทางต้องไร้รอยต่อ

และราคาประหยัด

KR 1 : ระบบขนส่งมวลชนครอบคลุมพ้ืนท่ีเมือง

(P006, P007, P022, P183)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเมือง สจส. -

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเช่ือมโยงเมืองท่ีมีความ

คล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบ

บูรณาการ

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 4.4 กรุงเทพมหานครมี

ระบบขนส่งมวลชนท่ัวถึง สะดวก ประหยัด 

การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางท่ี

หลากหลาย ครอบคลุม และมีคุณภาพ 

การเปล่ียนรูปแบบการเดินทางต้องไร้รอยต่อ

และราคาประหยัด

KR 2 : ประชาชนมีทางเลือกในการช าระค่า

โดยสารระบบขนส่งมวลชนภายใต้

กรุงเทพมหานคร

มากกว่า 1 รูปแบบ สจส. -

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเช่ือมโยงเมืองท่ีมีความ

คล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบ

บูรณาการ

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 4.4 กรุงเทพมหานครมี

ระบบขนส่งมวลชนท่ัวถึง สะดวก ประหยัด 

การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางท่ี

หลากหลาย ครอบคลุม และมีคุณภาพ 

การเปล่ียนรูปแบบการเดินทางต้องไร้รอยต่อ

และราคาประหยัด

KR 3 : ระยะเวลาการเดินทางเฉล่ียของ

ประชาชนจาก

ท่ีหมายแรกถึงระบบขนส่งมวลชนหลัก

(P003, P006, P014, P017, P019, P023, 

P024, P026, P028, P035, P059, P091, 

P195, P207)

ลดน้อยลงกว่าปีฐาน พ.ศ.2566 สจส. สนย.

 สนน.    

 สนข.

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมการสร้างเมือง

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 5.1 มหานครกรุงเทพแบบ

บูรณาการ

กรุงเทพมหานครเป็นมหานครท่ีบริหารจัดการ

แบบร่วมมือกัน (COLLABORATIVE 

GOVERNANCE)  เพ่ือสร้างความร่วมมือใน

การท างานของทุกภาคส่วน เเละเปิดโอกาสให้ 

“ทุกคน” เข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนาเมือง

KR 1 : พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการ

ให้บริการสาธารณะ 

(P059, P507)

เพ่ิมเครือข่าย

ความร่วมมือ

สยป. สนย. สผว. สลป. สลส. สนข.

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมการสร้างเมือง

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 5.1 มหานครกรุงเทพแบบ

บูรณาการ

กรุงเทพมหานครเป็นมหานครท่ีบริหารจัดการ

แบบร่วมมือกัน (COLLABORATIVE 

GOVERNANCE)  เพ่ือสร้างความร่วมมือใน

การท างานของทุกภาคส่วน เเละเปิดโอกาสให้ 

“ทุกคน” เข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนาเมือง

KR 2 : พัฒนาระบบหรือกลไกในการจัดการกับ

ข้อร้องเรียน 

(P134)

มีระบบบหรือกลไกจัดการข้อร้องเรียน

อย่างน้อย 1 ระบบ

สผว. สลป. ทุกหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมการสร้างเมือง

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 5.2 พลเมืองขับเคล่ือนมหา

นคร

ประชาชนมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน   และ

พัฒนาเมือง และสามารถตรวจสอบการท างาน

ของกรุงเทพมหานครได้

KR 1 : ประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาเมือง และ

ตัดสินใจการด าเนินงานของหน่วยงาน ด้วยการ

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าบริการหรือ

กิจกรรมสาธารณะในทุกรูปแบบ

(P029, P044, P045, P046, P094)

ทุกกลุ่มเป้าหมายและ

ทุกชุมชน

สนข. ทุกหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมการสร้างเมือง

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 5.2 พลเมืองขับเคล่ือนมหา

นคร

ประชาชนมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน   และ

พัฒนาเมือง และสามารถตรวจสอบการท างาน

ของกรุงเทพมหานครได้

KR 2 : สร้างระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

ท่ีประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการวางแผน 

ตัดสินใจการใช้งบประมาณ

(P046)

กรุงเทพมหานคร

มีระบบงบประมาณ

แบบมีส่วนร่วม

สงม. สยป. สนข.



ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์ย่อย Objective Key Result (KR) ค่าเป้าหมาย หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน

ตารางสรุป OKRs ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานตรประจ าปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมการสร้างเมือง

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 5.2 พลเมืองขับเคล่ือนมหา

นคร

ประชาชนมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน   และ

พัฒนาเมือง และสามารถตรวจสอบการท างาน

ของกรุงเทพมหานครได้

KR 3 : ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

ผ่านงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

(P046)

2,017 ชุมชน สพส. สยป. สนข.

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมการสร้างเมือง

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 5.3 การกระจายอ านาจ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับโอน

ภารกิจจากรัฐบาลในการให้บริการสาธารณะ

ตามท่ีกฎหมายก าหนด และกระจายภารกิจ

บางส่วนไปยังส านักงานเขต และเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

KR 1 : กรุงเทพมหานครรับโอนภารกิจจาก

รัฐบาลในการให้บริการสาธารณะ

หมายเหตุ: 

ปี 66 จ านวน 1 ภารกิจ 

ปี 67 จ านวน 2 ภารกิจ 

ปี 68 จ านวน 3 ภารกิจ 

ปี 69 จ านวน 4 ภารกิจ 

ปี 70 จ านวน 5 ภารกิจ

เพ่ิมข้ึน 2 ภารกิจ สยป. สนย. สจส.

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมการสร้างเมือง

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 5.3 การกระจายอ านาจ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับโอน

ภารกิจจากรัฐบาลในการให้บริการสาธารณะ

ตามท่ีกฎหมายก าหนด และกระจายภารกิจ

บางส่วนไปยังส านักงานเขต และเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

KR 2 : กระจายภารกิจการจัดบริการ

สาธารณะท่ีเก่ียวข้องกับประชาชนในพ้ืนท่ี

โดยตรง จากส านักไปยังส านักงานเขต และ

หน่วยบริการในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 20 จากภารกิจท่ี ได้รับการแบ่งจาก

ส านักไปยังส านักงานเขต

สกก. -

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมการสร้างเมือง

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 5.4 เมืองสีขาว กรุงเทพมหานครเป็นมหานครเปิด   (open 

government) ด้วยการเปิดเผยข้อมูล เปิด

โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถ

ตรวจสอบการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริต

คอร์รัปช่ัน และสร้างมหานคร   ท่ีเป็นของ 

“ทุกคน

KR 1 : กรุงเทพมหานคร มีกลไกการร้องเรียน 

ตรวจสอบ และแก้ไขเร่ืองการทุจริตท่ีเข้าถึงง่าย

 สะดวก รวดเร็วมีประสิทธิภาพ และไม่ซ ้าซ้อน

(P107)

- ระยะเวลาในการรับเร่ืองและส่งต่อเร่ือง

ร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต ลดลงจากค่าเฉล่ีย 

(ปีฐาน พ.ศ.2566)

- ประชาชนมีความ

พึงพอใจเก่ียวกับการบริการเร่ืองร้องเรียน 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10

สกก. ทุกหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมการสร้างเมือง

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 5.4 เมืองสีขาว กรุงเทพมหานครเป็นมหานครเปิด   (open 

government) ด้วยการเปิดเผยข้อมูล เปิด

โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถ

ตรวจสอบการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริต

คอร์รัปช่ัน และสร้างมหานคร   ท่ีเป็นของ 

“ทุกคน

KR 2 : มีระบบการด าเนินการทางวินัยท่ี

เก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีมี

ประสิทธิภาพ รวมท้ังมีกลไกป้องกันการทุจริต

คอร์รัปช่ันในอนาคต

(P025, P053, P107)

- กรณีความผิดวินัย

ไม่ร้ายแรง ลดลง 1 ใน 3 จากฐานของปีท่ีผ่าน

มา

- กรณีความผิดวินัยร้ายแรง ลดลง 

(ปีฐาน พ.ศ.2566)

สกก. ทุกหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การต่อยอดความเป็นเมือง

ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 6.1 เมืองแห่งโอกาสทาง

เศรษฐกิจและการลงทุน

คนในกรุงเทพมหานครได้รับโอกาสทาง

เศรษฐกิจและการลงทุน

KR 1 : ประชาชน ผู้ประกอบการหรือนักลงทุน

เข้าถึงและ

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านธุรกิจและการลงทุน

ของกรุงเทพมหานคร

(P121, P202)

ร้อยละ 20 สนค. -

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การต่อยอดความเป็นเมือง

ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 6.1 เมืองแห่งโอกาสทาง

เศรษฐกิจและการลงทุน

คนในกรุงเทพมหานครได้รับโอกาสทาง

เศรษฐกิจและการลงทุน

KR 2 : ผู้ประกอบการท่ีจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจ

ในเขตพ้ืนท่ี กรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน

(P121, P123, P210)

ร้อยละ 5 สนค. -

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การต่อยอดความเป็นเมือง

ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 6.1 เมืองแห่งโอกาสทาง

เศรษฐกิจและการลงทุน

คนในกรุงเทพมหานครได้รับโอกาสทาง

เศรษฐกิจและการลงทุน

KR 3 : ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

มีรายได้เพ่ิมข้ึน

(P029, P030, P038 – P040, P042, P122, 

P123, P124, P129, P142, P159, P181, 

P188, P206)

ร้อยละ 20 สพส. -

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การต่อยอดความเป็นเมือง

ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 6.2  เมืองแห่งการท่องเท่ียว

ระดับโลก

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียวท่ี

มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย

KR : กรุงเทพมหานครมีรายได้จากการ

ท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน

(P030, P036, P116, P121, P124, P129, 

P196, P203)

ร้อยละ 3

ของรายได้จากปีท่ีผ่านมา

สวท. -

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การต่อยอดความเป็นเมือง

ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 6.3 เมืองแห่งการจัดประชุม

นิทรรศการ

กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการ    จัด

ประชุม นิทรรศการ การแสดงสินค้า และการ

ท่องเท่ียวเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจหรือให้รางวัล

แก่พนักงาน (MICE)

KR : กรุงเทพมหานครได้รับการเลือกให้เป็น

สถานท่ี   ส าหรับจัดการประชุม นิทรรศการ 

การแสดงสินค้า       และการท่องเท่ียวเพ่ือ

สร้างแรงบันดาลใจหรือให้รางวัล    แก่พนักงาน

 (MICE) เพ่ิมข้ึน

(P121)

อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี สวท. -



ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์ย่อย Objective Key Result (KR) ค่าเป้าหมาย หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน

ตารางสรุป OKRs ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานตรประจ าปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพใน

การบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 7.1 กฎหมาย กรุงเทพมหานครมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ

ท่ีสามารถรองรับภารกิจท่ีเปล่ียนแปลงได้ และ

สามารถให้ข้อมูล ค าปรึกษาด้านกฎหมายแก่

หน่วยงานภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

KR 1 : ทบทวนและจัดท าข้อเสนอร่างแก้ไข

กฎหมายกฎ ระเบียบของกรุงเทมพมหานครให้

ทันสมัยสามารถบังคับใช้ได้

(P061) 

9 ด้าน สกค. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพใน

การบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 7.1 กฎหมาย กรุงเทพมหานครมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ

ท่ีสามารถรองรับภารกิจท่ีเปล่ียนแปลงได้ และ

สามารถให้ข้อมูล ค าปรึกษาด้านกฎหมายแก่

หน่วยงานภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

KR 2 : พัฒนาคลังความรู้และค าปรึกษาด้าน

กฎหมาย (Knowledge Stock)

(P061)

1 ระบบ สกค. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพใน

การบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 7.2 การบริหารและ

ประเมินผลแผน

กรุงเทพมหานครสามารถขับเคล่ือนแผนอย่าง

บูรณาการ และยกระดับระบบการบริหาร

จัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานครท่ีมี

ประสิทธิภาพ

KR 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคล่ือนภารกิจ

ของกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องในแต่ละ

ประเด็นหรือพ้ืนท่ี

(P045, P046, P054, P056)

ร้อยละ 100 ของ OKRs สยป. ทุกหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพใน

การบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 7.2 การบริหารและ

ประเมินผลแผน

กรุงเทพมหานครสามารถขับเคล่ือนแผนอย่าง

บูรณาการ และยกระดับระบบการบริหาร

จัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานครท่ีมี

ประสิทธิภาพ

KR 2 : ยกระดับระบบการบริหารจัดการ

แผนพัฒนากรุงเทพมหานครท่ีสามารถติดตาม 

ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินตาม

ยุทธศาสตร์และนโยบายของ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อย่างครบถ้วน

1 ระบบ สยป. -

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพใน

การบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 7.3 การบริหารทรัพยากร

บุคคล

กรุงเทพมหานครมีการบริหารก าลังคนท่ี

เหมาะสม และมีระบบการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้

บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ

ในการปฏิบัติงาน

KR 1 : ปรับปรุงการบริหารจัดการก าลังคนให้

มีความคล่องตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง

ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานท่ีได้รับการ

ปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจ 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

สกก. -

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพใน

การบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 7.3 การบริหารทรัพยากร

บุคคล

กรุงเทพมหานครมีการบริหารก าลังคนท่ี

เหมาะสม และมีระบบการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้

บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ

ในการปฏิบัติงาน

KR 2 : บูรณาการระบบการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีความยืดหยุ่น คล่องตัว 

และส่งเสริมให้เกิดความเป็นมืออาชีพ และมี

คุณธรรม

(P58, P107, P151)

ระบบ HIIS

(Human Resource Innovation and 

Information System)

สกก. -

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพใน

การบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 7.4 การคลังและงบประมาณ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงิน

การคลังท้ังในระยะส้ันและระยะยาว พร้อมท้ัง

มีการบริหารงบประมาณเชิงรุกท่ีสามารถ

ขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

KR 1 : รักษาวินัยในการจัดหารายได้ การ

บริหารสินทรัพย์ การจัดท างบประมาณ การใช้

จ่ายงบประมาณ และการบริหารหน้ี ให้มี

ประสิทธิภาพ และด าเนินการตามกรอบความ

ย่ังยืนทางการคลังอย่างเคร่งครัด

(P107, P110, P113)

ร้อยละ 100 สนค. ทุกหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพใน

การบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 7.4 การคลังและงบประมาณ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงิน

การคลังท้ังในระยะส้ันและระยะยาว พร้อมท้ัง

มีการบริหารงบประมาณเชิงรุกท่ีสามารถ

ขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

KR 2 : ขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองด้วยการ

บริหารงบประมาณเชิงรุก

มีแผนการบริหารงบประมาณเชิงรุก สงม. ทุกหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพใน

การบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 7.4 การคลังและงบประมาณ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงิน

การคลังท้ังในระยะส้ันและระยะยาว พร้อมท้ัง

มีการบริหารงบประมาณเชิงรุกท่ีสามารถ

ขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

KR 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความ

คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้และมี

ประสิทธิภาพ  

(P25, P46, P55, P107)

โครงการ/กิจกรรมได้รับการตรวจสอบตาม

แผนการตรวจสอบประจ าปี ร้อยละ 100

สตน. ทุกหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพใน

การบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ

และนวัตกรรม

กรุงเทพมหานครมีการยกระดับสู่ดิจิทัลภาครัฐ 

เพ่ือบริหารงานยืดหยุ่น คล่องตัว และ

ครอบคลุมทุกหน่วยงานบริการของ

กรุงเทพมหานคร

KR 1 : พัฒนาระบบบริการสาธารณะท่ีสะดวก 

เข้าถึงง่าย 

ในรูปแบบออนไลน์ เพ่ืออ านวยความสะดวก

ให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจ พร้อมท้ัง

สามารถเข้าถึงข้อมูล และตรวจสอบการ

ด าเนินงานของกรุงเทพมหานครได้อย่างเปิดเผย

(P020, P058)

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการร้อย

ละ 80

สยป. หน่วยงานระดับส านัก



ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์ย่อย Objective Key Result (KR) ค่าเป้าหมาย หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน

ตารางสรุป OKRs ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานตรประจ าปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพใน

การบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ

และนวัตกรรม

กรุงเทพมหานครมีการยกระดับสู่ดิจิทัลภาครัฐ 

เพ่ือบริหารงานยืดหยุ่น คล่องตัว และ

ครอบคลุมทุกหน่วยงานบริการของ

กรุงเทพมหานคร

KR 2 : เปล่ียนสู่ระบบดิจิทัลภาครัฐ 

เพ่ือบริหารงานยืดหยุ่น คล่องตัว และคลอบ

คลุมทุกหน่วยงานบริการของกรุงเทพมหานคร

(P001, P019, P20, P051, P052, P058, 

P068, P070, P097, P107, P109, P117, 

P175, P183) 

อย่างน้อย 10 ภารกิจ สยป. หน่วยงานระดับส านัก

09.01.23


