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                    สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 
           กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ 

 

          



 
 

คํานํา 
 
 การจัดทํารายงานผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 รอบคร่ึงป 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) เปนการรวบรวม ตรวจสอบ 
วิเคราะห สรุป และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป  
พ.ศ. 2562 ของหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ในระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31  
มีนาคม 2562)  เพ่ือทราบความคืบหนา แนวโนมความสําเร็จ ปญหา/อุปสรรค ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา อีกท้ังกระตุนเตือนหนวยงานใหเรงดําเนินการใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายเม่ือส้ินสุด 
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 
 
        สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 
 

          



 
 

สารบัญ 
 

           
                                       หนา 

  
คํานํา 

 

บทนํา              
 

สรุปภาพรวมผลการดําเนินงาน           1 
 

ปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะจากการประเมินผล        7 
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562  
 
ผลการดําเนินงาน วิเคราะห ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ  
และคาดการณแนวโนมแตละดาน        

ดานท่ี 1  มหานครปลอดภัย        9 
ดานท่ี 2  มหานครสีเขียว สะดวกสบาย      67 
ดานท่ี 3  มหานครสําหรับทุกคน       89 
ดานท่ี 4  มหานครกระชับ              115 
ดานท่ี 5  มหานครประชาธิปไตย             126 
ดานท่ี 6  มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู           135 
ดานท่ี 7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร            144 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          



 
 

บทนํา 
 
 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 ไดกําหนดกรอบการดําเนินงาน 
ใหหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครแปลงไปสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของหนวยงานเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนากรุงเทพมหานครใหสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมาย โดยใชโครงสราง
และเปาหมายตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561-2565) เปนหลัก 
และไดพัฒนาเปาหมายและโครงการ/กิจกรรมใหเปนไปตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
และสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผน
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) รวมถึงการสนับสนุนเปาหมายการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป 
(พ.ศ. 2556-2575) รวมถึงนโยบายผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  ซึ่งกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
ไว 7 ดาน คือ ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย  ดานท่ี 2 มหานครสีเขยีว สะดวกสบาย  ดานท่ี 3 มหานคร
สําหรับทุกคน  ดานท่ี 4 มหานครกระชับ  ดานท่ี 5 มหานครประชาธิปไตย  ดานท่ี 6  มหานคร 
แหงเศรษฐกิจและการเรียนรู  และดานท่ี 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร  
 

 สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลรับผิดชอบในการจัดทําและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ-
กรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562  ไดตรวจ ติดตามความกาวหนาในการดําเนินการตามแผน
ดังกลาวในรอบคร่ึงปงบประมาณ (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) โดยรวบรวมผลการดําเนินงาน
จากหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบ วิเคราะหผลการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตร 
การพัฒนา สรุป และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป 
พ.ศ. 2562 รอบคร่ึงปงบประมาณ (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)  ซึ่งผลการดําเนินงาน
สวนใหญอยูระหวางดําเนินการ และเมื่อส้ินสุดแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 
คาดวา การดําเนินงานจะสัมฤทธ์ิผลไดตามเปาหมายท่ีกําหนด

          



   
 

สรุปภาพรวมผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจําป พ.ศ. 2562 

รอบครึ่งปงบประมาณ (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) 
 

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
กรุงเทพมหานครไว 7 ดาน  ประกอบดวย 28 มิติ 46 เปาหมาย 106 เปาประสงค 276 ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงานหลัก  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ดานท่ี 1  มหานครปลอดภัย  ประกอบดวย 6 มิติ 15 เปาหมาย 41 เปาประสงค   
119 ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 
  ดานท่ี 2  มหานครสีเขียว สะดวกสบาย  ประกอบดวย 4 มิติ 5 เปาหมาย 12 เปาประสงค 
23 ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 
  ดานท่ี 3  มหานครสําหรับทุกคน  ประกอบดวย 4 มิติ 9 เปาหมาย 16 เปาประสงค   
57 ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 
  ดานท่ี 4  มหานครกระชับ  ประกอบดวย 1 มิติ 2 เปาหมาย 2 เปาประสงค 14 ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงานหลัก 
  ดานท่ี 5  มหานครประชาธิปไตย  ประกอบดวย 5 มิติ 5 เปาหมาย 8 เปาประสงค   
9 ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 
  ดานท่ี 6  มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู  ประกอบดวย 3 มิติ 3 เปาหมาย   
9 เปาประสงค 16 ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 
  ดานท่ี 7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร  ประกอบดวย 5 มิติ 7 เปาหมาย 18 
เปาประสงค 38 ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 
ซ่ึงสัดสวนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครจําแนกรายไดสามารถแสดง 
ไดตามแผนภาพดานลางนี้ 

แผนภาพแสดงสัดสวนตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก 
ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 จําแนกตามดาน 

119 ตัวชี้วัด 
(43.12%) 

23 ตัวชี้วัด 
(8.33%) 

57 ตัวชีวัด 
(20.65%) 

14 9 ตัวชี้วัด 
(5.07%) 

9 ตัวชี้วัด 
(3.26%) 

16 ตัวชี้วัด 
(5.80%) 

38 ตัวชี้วัด 
(13.77 %) 

มหานครปลอดภัย 

มหานครสีเขียว 

มหานครสําหรับทุกคน 

มหานครกระชับ 

มหานครประชาธิปไตย 

มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู 

การบริหารจัดการเมืองมหานคร 

          



   
 

 
จากโครงสรางของแผนดังกลาวขางตนเม่ือพิจารณาถึงการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติในรอบครึ่งป 

งบประมาณ (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)  พบวา มีการนําตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพ-
มหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 ไปดําเนินการท้ังสิ้น 241 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 87.32 และไมไดดําเนินการ 
35 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 12.68  สําหรับตัวชี้วัดท่ีมีการดําเนินการนั้นสวนใหญอยูระหวางดําเนินการ จะมีเพียง  
47 ตัวชี้วัด ท่ีดําเนินการบรรลุผลและยังคงมีการดําเนินการอยู คิดเปนรอยละ 17.03 ซ่ึงสรุปผลการดําเนินงาน
ไดดังนี้ 
 

  ผลการดําเนินการตัวชี้วัด 

ดาน 
ตัวชี้วัดผล ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

การดําเนินงานหลัก บรรลุผล อยูระหวาง ไมบรรลุผล  
   ดําเนินการ   
มหานครปลอดภัย 119 35 

(รอยละ 29.41) 

73 
(รอยละ 61.34) 

 11 
(รอยละ 9.24) 

มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 23 1 
(รอยละ 4.35) 

20 
(รอยละ 86.96) 

- 2 
(รอยละ 8.69) 

มหานครสําหรับทุกคน 57 7 
(รอยละ 12.29) 

46 
(รอยละ 80.70) 

- 4 
(รอยละ 7.01) 

มหานครกระชับ 14 - 
 

13 
(รอยละ 92.86) 

- 1 
(รอยละ 7.14) 

มหานครประชาธิปไตย 9 - 3 
(รอยละ 33.33) 

- 6 
(รอยละ 66.67) 

มหานครแหงเศรษฐกิจ 
แหงการเรียนรู 

16 - 
 

15 
(รอยละ 93.75) 

- 1 
(รอยละ 6.25) 

การบริหารจัดการเมืองมหานคร 38 4  
(รอยละ 10.53) 

24  
(รอยละ 63.16) 

- 
 

10  
(รอยละ 26.31) 

                     รวม 276  47 194  - 35 
คิดเปนรอยละ 100 17.03   70.29 -  12.68 

 
ท้ังนี้ จากตารางดังกลาวขางตนจะพบวา ตัวชี้วัดท่ีดําเนินการท้ังหมดจํานวน 241 ตัวชี้วดั มีตัวชี้วัด 

ท่ีบรรลุผลการดําเนินงานแลวในชวงระยะเวลาครึ่งปงบประมาณ จํานวน 47 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 19.50 
ของตัวชี้วัดท่ีมีการดําเนินการท้ังหมด และคิดเปนรอยละ 17.03 ของตัวชี้วัดตามแผนท้ังหมด  โดยภาพรวม
ของการบรรลุผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําป พ.ศ. 2562  สามารถแสดงไดตามแผนภาพดานลางนี้ 
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35 ตัวชี้วัด 
(12.68 %) 

47 ตัวชี้วัด 
(19.50%) 194 ตัวชี้วัด 

(80.50%) 

241 ตัวชี้วัด 
(87.32%) 

ไมดําเนินการ ดําเนินการ บรรลุผล อยูระหวางดําเนินการ 

แผนภูมิแสดงภาพรวมการบรรลุผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 

 
 
 

นอกจากตัวชีว้ัดผลการดําเนินงานหลักตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 แลว 
หนวยงานของกรุงเทพมหานครยังไดกําหนดตัวชี้วัดสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครตามภารกิจ
ของหนวยงาน/นโยบายผูบรหิารกรุงเทพมหานครอีก จํานวน 50 ตัวชีว้ัด ใน 5 ดาน  
 

 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินการตัวชี้วัด 
 

ดาน 
สนับสนุน ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

(เพ่ิมตามภารกิจ บรรลุผล อยูระหวาง ไมบรรลุผล  
 ของหนวยงาน/ 

นโยบาย ผว.กทม.) 
 ดําเนินการ   

มหานครปลอดภัย 35 8 
(รอยละ 22.86) 

27 
(รอยละ 77.14) 

-  - 

มหานครสําหรับทุกคน 4 3 
(รอยละ 75) 

 1 
(รอยละ 25) 

-  - 

มหานครกระชับ 1 - 1 
(รอยละ 100) 

-  - 

มหานครประชาธิปไตย 2  - 2 
(รอยละ 100) 

-  - 
 

การบริหารจัดการเมืองมหานคร  8 - 8 
(รอยละ 100) 

-  - 

                     รวม 50  11 39 -  - 
คิดเปนรอยละ 100 22.00 78.00 0  0 
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สรุปภาพรวมการดําเนนิการพัฒนากรุงเทพมหานครในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในรอบครึง่ปงบประมาณ 

(1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ประกอบดวย การดําเนินตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักตามแผนปฏิบัติ-
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 และตัวชี้วัดสนับสนุน (ตัวชี้วัดเพ่ิมตามภารกิจของหนวยงาน/
ตัวชี้วัดสนับสนุนตามนโยบายผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) มีจํานวนท้ังสิ้น 326 ตัวชี้วัด บรรลุผลการดําเนินงาน 
58 ตัวชี้วัด อยูระหวางดําเนินการ 233 ตัวชีว้ัด และไมไดดําเนินการ 35 ตัวชี้วัด ซ่ึงเปนตัวชี้วดัผลการดําเนินงานหลัก 
คาดวาเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แลว จะดําเนินการไดบรรลุผลสัมฤทธิ์ทุกตัวชี้วัด   

ท้ังนี้ จากภาพรวมของผลการดําเนินงานดังกลาวขางตนเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีการนําตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานหลักตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครแปลงไปสูการปฏิบัติมากท่ีสุดไดแก ดานมหานคร
แหงเศรษฐกิจและการเรียนรู โดยมีสัดสวนการนําตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป  
พ. ศ. 2562 ไปดําเนินการรอยละ 93.75 รองลงมาคือ ดานมหานครสําหรับทุกคน มีสัดสวนการนําตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 ไปดําเนินการรอยละ 92.98  สวนดานท่ีมี
การนําตัวชี้วัดฯ ไปสูการปฏิบัตินอยท่ีสุด ไดแก ดานมหานครประชาธิปไตย โดยมีสัดสวนอยูท่ีรอยละ 33.33  
และเม่ือพิจารณาถึงการบรรลุผลการดําเนินงานพบวา ในรอบครึ่งปงบประมาณดานท่ีมีสัดสวนการบรรลุผล 
การดําเนินงานมากท่ีสุด ไดแก ดาน มหานครปลอดภัย โดยมีจํานวนตัวชี้วัดท่ีบรรลุผลการดําเนินงาน 35 ตัวชี้วัด  
จากตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักท่ีนํามาดําเนินการท้ังหมด 108 ตัวชีว้ัด คิดเปนรอยละ 32.40 ของตัวชี้วัด
ท่ีนํามาดําเนินการท้ังหมด 108 ตัวชี้วัด และคิดเปนรอยละ 29.41 ของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักท่ีกําหนดไว 
ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 จํานวน 119 ตัวชี้วัด สวนดานท่ียังคงไมบรรลุ 
ผลการดําเนินงาน ไดแก ดานมหานครกระชับ  มหานครประชาธิปไตย และดานมหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู  
ซ่ึงสามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกเปนรายดานพอสังเขปไดดังนี้ 

ดานมหานครปลอดภัย  กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 119 ตัวชี้วัด หนวยงาน 
นําไปดําเนินการท้ังสิ้น 108 ตัวชี้วัด ซ่ึงบรรลุผล 35 ตัวชีว้ัด คิดเปนรอยละ 29.41  โดยมิติท่ี 1.6 ปลอดโรค
คนเมือง อาหารปลอดภัย บรรลุผลมากท่ีสุด 19 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 15.97  ผลการดําเนินงานสําคัญคือ 
1) การดําเนินการเรื่องการจัดการมูลฝอยจากตนทาง โดยดําเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายและการนําขยะ
กลับไปใชประโยชน  2) การดูแลคุณภาพน้ําและการนําน้ําท่ีผานการบําบัดกลับมาใชใหม  3) การตรวจวัดมลพิษ
จากยานพาหนะในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พบวา มียานพาหนะท่ีปลอยมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานลดลง
จากเปาหมายท่ีกําหนดไว ลดลงรอยละ 2 สามารถดําเนนิการไดลดลงรอยละ 2.33  4) การใหบริการทางการแพทย
และสาธารณสุขท่ีเทาเทียมกัน มีคุณภาพ และมาตรฐาน มีการสงตอผูปวยระหวางหนวยงานดานการพยาบาล
และการสงตอผูปวยและผูสูงอายุท่ีตองไดรับการดูแลตอเนื่องท่ีบานผาน BMA Home Ward Referral Center 
ในภาพรวมดําเนินการไดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนด 
  การดําเนินงานท่ีตองไดรับการผลักดันใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฯ 
เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ คือ 1) การกอสรางโรงควบคุมคุณภาพน้ําเพ่ิมเติม ซ่ึงยังไมมีความคืบหนา สงผลให 
ขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสียคงท่ีตลอดหลายปท่ีผานมา ขณะท่ีปริมาณน้ําเสียมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป  
2) การใหความชวยเหลือฉุกเฉินเม่ือเกิดอุบัติเหตุและเจ็บปวยข้ันวิกฤติ ซ่ึงดําเนินการใหผูปวยไดรับบริการ 
ทางการแพทยข้ันสูงภายใน 10 นาที เพียง 2,722 คน จากผูปวยท่ีขอรับบริการ 10,415 คน คิดเปน 
รอยละ 26.14  3) การสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารพัฒนามาตรฐานอาหารใหปราศจากเชื้อโรค 
และสารปนเปอนท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  4) การพัฒนาระบบฐานขอมูลดานสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร
และขอมูลอาคารเพ่ือนํามาใชลดความเสี่ยงเพ่ือความปลอดภัยในการใชอาคาร 
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ดานมหานครสีเขียว สะดวก สบาย  กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 23 ตัวชี้วัด  

หนวยงานนําไปดําเนินการท้ังสิ้น 21 ตัวชีว้ัด บรรลุผล 1 ตวัชี้วัด คิดเปนรอยละ 4.35  ผลการดําเนินงาน 
ท่ีสําคัญคือ 1) จํานวนสวนสาธารณะหลักเพิ่มขึ้นเปน 39 แหง จากเปาหมายท่ีกําหนดไว 38 แหง   
2) การสงเสริมการสัญจรทางน้ํา โดยปรับปรุงทาเรือเดิม 27 ทา และกอสรางทาเรือใหม 1 ทา  
  การดําเนินงานท่ีตองไดรับการผลักดันฯ คือ 1) การจัดระเบียบปายโฆษณา ซ่ึงเปนอุปสรรค
ทําใหการจัดระเบียบเมืองของกรุงเทพมหานครไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร โดยจากการตรวจสอบถนน 154 เสน 
พบปายโฆษณาผิดกฎหมายจํานวน 26,130 ปาย จึงตองเรงกวดขันและดําเนินการอยางเขมงวด  2) การเชื่อมโยง
โครงขายถนนโดยกอสรางปรบัปรุงถนนสายหลัก สะพานขามทางแยก อุโมงคลอดใตทางแยก จํานวน 22 โครงการ 
ซ่ึงในระยะครึ่งปฯ ดําเนินการแลวเสร็จเพียง 1 โครงการเทานั้น    

ดานมหานครสําหรับทุกคน  กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 57 ตัวชี้วัด หนวยงาน 
นําไปดําเนินการท้ังสิ้น 53 ตัวชี้วัด บรรลผุล 7 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 12.29  โดยผลการดําเนินงานสําคัญ 
คือ 1) การสํารวจอาคารของกรุงเทพมหานครและจัดทําฐานขอมูลเพ่ือเตรียมปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูสูงอายุและคนพิการแลวเสร็จ  2) การรับเด็กท่ีประสงคจะเขารับศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ- 
มหานครไดครบทุกคน  3) การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษา  4) เครือขายความรวมมือกับภาคสวน
ตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัยแกประชาชนเพ่ิมข้ึนเกินเปาหมาย  นอกจากนี้ยังมี
ผลสําเร็จของตัวชี้วัดท่ีหนวยงานกําหนดเพ่ิมตามภารกิจเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานคร
ใหครอบคลุมยิ่งข้ึน คือ 1) ผูปวยและผูสูงอายุใน Home Ward ไดรับการเฝาระวังภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน
จากผูดูแล (Carergiver)  2) โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครมีระบบเชื่อมโยงการดูแลรักษาผูสูงอายุท่ีอยู 
ในภาวะพ่ึงพิงอยางบูรณาการระหวางตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ท้ังในมิติสุขภาพและสังคมครบท้ัง 9 โรงพยาบาล   
  การดําเนินงานท่ีตองไดรับการผลักดันฯ คือ 1) การออกแบบกอสรางหรือออกแบบปรับปรุง
สิ่งอํานวยความสะดวกใหแกผูสูงอายุและคนพิการ  2) การผลักดันใหผูปวยทุพพลภาพ ผูสูงอายุติดเตียงไดรับ
การดูแลพยาบาลท่ีบานเพิ่มข้ึน เปนตัวชี้วัดท่ีไมไดมีการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สงผล 
ตอความท่ัวถึงในการดูแลผูปวยทุพพลภาพและผูสูงอายตุิดเตยีงของกรุงเทพมหานคร  3) การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ซ่ึงโดยภาพรวมมีผลคะแนนการทดสอบในระดับประถมศึกษาลดลงคิดเปน 
รอยละ 2.93 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 ลดลงคิดเปนรอยละ 4.1 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 ลดลงคิดเปนรอยละ 5.00 
  ดานมหานครกระชับ  กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 14 ตัวชี้วัด หนวยงานนําไป
ดําเนินการ 13 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 92.86 ซ่ึงอยูระหวางดําเนินการ  คาดวาเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 การดําเนินงานสวนใหญจะบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนด เนื่องจากตัวชี้วัดสวนใหญมีลักษณะ
เปนงานประจํา โดยเฉพาะการปรับปรงุขอมูลแผนท่ีเชิงเลขมาตราสวน 1 : 4,000 และการลงจุดตําแหนงพ้ืนท่ี
ท่ีมีการกอสรางอาคารและตําแหนงอาคารท่ีมีการออกเลขรหัสประจําบาน จะมีเพียง 1 ตัวชี้วัด คือ ความหนาแนน
ของประชากร ท่ีอาจจะไมเปนไปตามเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 
เนื่องจากจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรมีแนวโนมลดลงตอเนื่อง แมวามีประชากรแฝงเขามาใชพ้ืนท่ี
ศูนยกลางเมืองเพ่ิมข้ึน แตไมสะทอนภาพการขยายตัวของการใชประโยชนท่ีดินอยางแทจริง   

ดานมหานครประชาธิปไตย  กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 9 ตัวชี้วัด หนวยงาน 
นําไปดําเนินการเพียง 3 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 33.33  ผลการดําเนินงานสําคัญท่ีบรรลุเปาหมายแลว 
แตยังมีการดําเนินการตอเนื่อง คือ ภารกิจท่ีไดรับการถายโอนตามกฎหมายกระจายอํานาจ ซ่ึงกรุงเทพมหานคร 
ไดดําเนินการแลวท้ัง 46 ภารกิจ คิดเปนรอยละ 100  สวนตัวชี้วัดท่ีไมไดดําเนินการ 6 ตัวชี้วัดนั้น เนื่องจาก  
1) หนวยงานไมไดบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน  2) ปญหาอํานาจ หนาท่ีตามกฎหมาย   
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3) ยังไมมีการจัดตั้งประชาคมเขต โดยมีภารกิจท่ีตองเรงขับเคลื่อน คือ การสรางการรับรูและการมีสวนรวม 
ในการติดตาม ตรวจสอบ และผลักดันวิสัยทัศน 

ดานมหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู  กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 16  
ตัวชี้วัด  หนวยงานนําไปดําเนินการ 15 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 93.75 ซ่ึงอยูระหวางดําเนินการ  สําหรับ
ตัวชี้วัดท่ีไมไดดําเนินการ 1 ตัวชี้วัด เนื่องจากไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
  การดําเนินการท่ีตองไดรับการผลักดันฯ คือ 1) สนับสนุนผูประกอบการใหมีความรู ทักษะ 
ในการบริหารจัดการธุรกิจ โดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสรางสรรคและเพ่ิมมูลคาสินคา  2) สงเสริม 
และพัฒนาการผลิตสินคาใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน  3) สงเสริมสถานท่ีจําหนายและจัดแสดงสินคา เพ่ิมชองทาง
การตลาด  4) สงเสริมผูประกอบการเขารวมกิจกรรมการคาระดับนานาชาติ  นอกจากนี้การดําเนินงาน 
ดานการทองเท่ียวจําเปนตองพัฒนาแหลงทองเท่ียว  สิ่งอํานวยความสะดวก  การดูแลความปลอดภัยจากมิจฉาชีพ 
การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการทองเท่ียวท่ีทันสมัย  รวมถึงการสรางและพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว
ใหเปนมืออาชีพเพ่ือสรางศักยภาพการแขงขันและเตรียมความพรอมในการเปนศูนยกลางการจัดประชุม 
และนิทรรศการระดับภูมิภาค 
  ดานการบริหารจัดการเมืองมหานคร  กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 38 ตัวชี้วัด 
หนวยงานนําไปดําเนินการ 28 ตัวชี้วัด บรรลุผล 4 ตวัชี้วัด คิดเปนรอยละ 10.53  ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 
และสงผลตอเปาหมาย ไดแก 1) การพิจารณา การตรวจรางกฎหมาย ขอบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง 
ซ่ึงเปนการผลักดันใหเกิดการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย ขอบัญญัติ และระเบียบตาง ๆ ใหสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน  2) การดําเนินการเก่ียวกับคดีแพงและคดีอาญาในศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกาท่ีเก่ียวของ
กับกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย  3) การสรางฐานขอมูลตัวชี้วัดเพ่ือการพัฒนาเมือง   
4) การจัดทํารายงานทางการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในเวลา  
3 เดือน นับวาประสบความสําเร็จแบบกาวกระโดด  5) รายงานทางการเงินการบัญชีของกรุงเทพมหานครไดรับ
การรับรองการตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือผูตรวจบัญชีท่ีไดรับอนุญาต 
  การดําเนินการท่ีตองไดรับการผลักดันฯ คือ 1) การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ใหมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุน และสนับสนนุการบริหารท้ังในดานการจดัทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ
และการวางแผนระบบทดแทนตําแหนงท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบครึ่งป 
งบประมาณแรกยังไมมีการดําเนินการอยางจริงจัง แตมีการดําเนินการในรอบครึ่งปงบประมาณหลัง ดังนั้น 
จึงควรดําเนินการอยางตอเนื่องในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอไป  2) การสรางความเชื่อม่ันของประชาชน
ตอภาพลักษณของบุคลากรในดานความเปนมืออาชีพและคุณธรรม จริยธรรม  
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แผนภูมิแสดงการบรรลุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. 2562 จําแนกรายดาน 
 

 
 
ปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะจากการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป  
พ.ศ. 2562 รอบครึ่งปงบประมาณ (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) 
 ปญหาการจัดทําแผน   

1)  หนวยงานไมไดนําแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 ไปสูการปฏิบัติ 
อยางครบถวน  
 2)  หนวยงานเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป  
พ.ศ. 2562 
 ปญหาการติดตามประเมินผล   

1) การกําหนดโครงการ/กิจกรรม มาตรการ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักของแผนปฏิบัติราชการ 
กรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 ไมสอดคลองกัน ทําใหการดําเนินงานไมสงผลสัมฤทธิ์ในทุกระดับ 
จึงไมสะทอนเปาหมายของแผน 

2)  ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ  
3)  สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลมีภารกิจจําเปน เรงดวน สงผลกระทบตอการประเมินผล 

และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานฯ ซ่ึงเปนภารกิจหลักของสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 
4)  การประเมินผลในทุกระดับขาดความครบถวน ชัดเจน และถูกตอง สงผลใหการประเมิน 

ในภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปลาชา 
 
 

7 

35 

1 
7 

0 0 0 
4 

73 

20 

46 

13 

3 

15 
24 

11 
2 4 1 6 

1 
10 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

บรรลุผล 

อยูระหวางดําเนินการ 

ไมบรรลุผล 

ไมไดดําเนินการ 

          



   
 

 
 ปญหาดานบุคลากร   

1)  เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการประเมินและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามกรุงเทพมหานคร
ประจําปไมเขาใจการรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป 
และไมใหความใสใจในการตรวจสอบขอมูลผลการดําเนินงานใหครบถวน ถูกตองกอนสงขอมูลผลการดําเนินงาน
ใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการในภาพรวม 

2)  การปรับเปลี่ยนบุคลากรซ่ึงรับผิดชอบในการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ-
กรุงเทพมหานครประจําปทุกปสงผลใหการประเมินผลและการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานลาชา ทําให 
ตองใชเวลาในการประสานและแกไข 
 

ขอเสนอแนะ 
 1)  ทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน ตลอดจนตรวจสอบความครบถวนกอนสงใหหนวยงานนําไปสูการปฏิบัติ 

2)  ผูบริหารหนวยงานควรใหความสําคัญและกํากับดูแลการนําแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจําปไปสูการปฏิบัติ ตลอดจนรายงานขอมูลผลการดําเนินงานใหถูกตอง ครบถวน 
 3)  การกําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมของหนวยงานตองสอดคลองและสงผลสัมฤทธิ์ตอแผนปฏิบัติราชการ-
กรุงเทพมหานครประจําปและการพัฒนากรุงเทพมหานคร  
 4)  การจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําปและแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงานตองคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนฯ เปนสําคัญ 
 5)  เพ่ือใหการประเมินผลและจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปเปนไป 
อยางตอเนื่อง ควรจัดเจาหนาท่ีชุดเดิมดําเนินการเปนการพัฒนาองคความรูและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
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ผลการดําเนินงานแตละดาน 
 

ดานที่ 1  มหานครปลอดภัย 
 

  ผลการดําเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
จํานวนตวัชี้วดั ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

ผลการดําเนนิงานหลัก บรรลุผล อยูระหวาง ไมบรรลุผล  

   ดําเนนิการ   

1.1  ปลอดภัยมลพิษ 22 8 13 - 1 
1.2  ปลอดอาชญากรรม 14 7 7  -  - 
1.3  ปลอดอุบัติเหต ุ 4 - 2 - 2 
1.4  ปลอดภัยพิบัต ิ 20 1 14 - 5 
1.5  ปลอดอุบัติภยัจากสิ่งกอสราง 3 -  3 - - 
1.6  ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 56  19 34  - 3 

                     รวมท้ังสิ้น 
119 

 35  73 -  11 
คิดเปนรอยละ 29.41   61.34 -  9.24  

 

ในรอบครึ่งปงบประมาณฯ ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว จํานวน 119 
ตัวชี้วัด หนวยงานไดนําไปสูการปฏิบัติจํานวน 108 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 90.76  ซ่ึงสวนใหญอยูระหวาง
ดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดท่ีไมไดดําเนินการ เนื่องจาก 1) หนวยงานไมไดบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําป 
ของหนวยงาน 2) ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ 3) จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 4) รอการศึกษา
ทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และ 5) ไมผานบอรด IT 

นอกจากนีห้นวยงานยังไดกําหนดตัวชี้วัดสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ตามภารกิจของหนวยงาน/นโยบายผูบริหารกรุงเทพมหานคร จํานวน 35 ตัวชี้วัด ดําเนินการไดบรรลุผล 8 ตัวชี้วัด 
และอยูระหวางดําเนินการ 27 ตัวชี้วัด  

 

 จํานวนตวัชี้วดั ผลการดําเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
สนบัสนนุภารกิจ ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 
ของหนวยงาน/ บรรลุผล อยูระหวาง ไมบรรลุผล  

 นโยบายผูบริหาร  ดําเนนิการ   

1.1  ปลอดภัยมลพิษ 6 2 4  -  -  
1.2  ปลอดอาชญากรรม 1 -  1  - -  
1.3  ปลอดอุบัติเหต ุ 6 -  6  - -  
1.4  ปลอดภัยพิบัต ิ 5  1 4  -  -  
1.6  ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 17  5  12 -   - 

                     รวมท้ังสิ้น 
35 

 8 27  -   - 
คิดเปนรอยละ  22.86 77.14  -   - 

   

 ภาพรวมการดําเนินงานดานท่ี 1 ประกอบดวยตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน 
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครใหครอบคลุมและครบถวนตามภารกิจของกรุงเทพมหานคร
ยิ่งข้ึน รวมท้ังสิ้น 154 ตัวชี้วัด  บรรลุผล 43 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 27.92  อยูระหวางดําเนินการ 100 
ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 64.94  ไมบรรลผุล  และไมไดดําเนินการ 11 ตัวชีว้ัด ซ่ึงเปนตัวชี้วัดผลการดําเนนิงานหลัก 
คิดเปนรอยละ 7.14   

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน ปรากฏตามตาราง 
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ดานที่ 2  มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
 

  ผลการดําเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
จํานวนตวัชี้วดั ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

ผลการดําเนนิงานหลัก บรรลุผล อยูระหวาง ไมบรรลุผล  

   ดําเนนิการ   

2.1  ภมูิทัศนสวยงาม 5 - 5  - - 
2.2  พ้ืนท่ีสวนสาธารณะ พ้ืนท่ีสเีขียว 
กระจายท่ัวทุกพ้ืนท่ี 

4 1 3  - - 

2.3  ระบบขนสงมวลชนท่ัวถึง สะดวก 
ประหยดั การจราจรคลองตัวและมี
ทางเลือก 

12 - 10 - 2 

2.4  การใชพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
และพลังงานทางเลือก 

2 - 2 - - 

                     รวมท้ังสิ้น 
23 

1 20 - 2 
คิดเปนรอยละ 4.35 86.96 - 8.69 

 

กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 23 ตัวชี้วัด และหนวยงานนาํไปสูการปฏิบัติ จํานวน 21 ตัวชี้วัด  
คิดเปนรอยละ 91.30 ซ่ึงสวนใหญอยูระหวางดําเนินการและตัวชี้วัดท่ีไมไดดําเนินการ 2 ตัวชี้วัด คือ รอยละ
ของผูสัญจรดวยจักรยาน เนื่องจากหนวยงานไมไดสํารวจขอมูลผูสัญจรดวยจักรยานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
และถนน/ทางแยกท่ีนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดระบบจราจร ไมไดรับงบประมาณ   
 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก ปรากฏตามตาราง 
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ดานที่ 3  มหานครสําหรับทุกคน 
 

  ผลการดําเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
จํานวนตัวชี้วัด ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน บรรลุผล อยูระหวาง ไมบรรลุผล  

 หลัก  ดําเนนิการ   

3.1  การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก 
สวัสดิการและการสงเคราะห และการดูแล
สุขภาพใหกับผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส 

21 1 18  - 2 

3.2  เมืองแหงโอกาสทางเศรษฐกิจ ;  
การสรางโอกาสทางอาชีพและรายได 
ท่ีมั่นคง 

7 1 6  -  - 

3.3  การศึกษาสําหรับทุกคน 24 3 19 - 2 
3.4  สังคมพหุวัฒนธรรม 5 2 3 - - 

                     รวมท้ังสิ้น 
57 

7 46 - 4 
คิดเปนรอยละ 12.29 80.70 - 7.01 

 

กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 57 ตัวชี้วัด และหนวยงานนําไปสูการปฏิบัติท้ัง 53 ตัวชี้วัด คิดเปน
รอยละ 92.98 ซ่ึงบรรลุผล 7 ตัวชี้วัด อยูระหวางดาํเนินการ 46 ตัวชี้วัด และไมไดดําเนินการ 4 ตัวชี้วัด 
ในเปาประสงคท่ี 3.1.1.1 คือ รอยละของสัญญาณไฟจราจรท่ีมีทางขามมีการติดตั้งดวงโคมพรอมอุปกรณ 
เสียงประกอบทางขามสําหรับคนพิการ ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ  เปาประสงคท่ี 3.1.3.2 คือ รอยละ
ของผูปวยทุพพลภาพและผูสูงอายุติดเตียงไดรับการดูแลพยาบาลท่ีบานเพ่ิมข้ึน หนวยงานไมไดบรรจุในแผน 
ปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน และเปาประสงคท่ี 3.3.2.3 จํานวน 2 ตัวชี้วัด คือ รอยละของนักเรียน 
มีคะแนน IQ และ EQ ไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน กทม. ไมสามารถวัด IQ และ EQ ได ตองใชผูเชี่ยวชาญ 
ในการวัด  และระดับของคุณภาพหองเรียนเทคโนโลยี (Technology Classroom) ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
 นอกจากนี้หนวยงานยังกําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมตามภารกิจของหนวยงาน จํานวน 4 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 
ท่ีบรรลุผล คือ 1) รอยละของโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครมีระบบเชื่อมโยงการดูแลรักษาผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะ
พ่ึงพิงอยางบูรณาการระหวางตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ท้ังในมิติสุขภาพและสังคม  2) ความสําเร็จของ
สถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีมีบริการแพทยแผนไทย/แพทยทางเลือก  และ 3) รอยละของผูปวย 
และผูสูงอายุใน Home Ward ไดรับการเฝาระวังภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอนจากผูดูแล (Caregiver)   
และผูระหวางดําเนินการ คือ ประชาชนไดรับความรูดานพหุวัฒนธรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

89 

          



 
 

 
 จํานวนตวัชี้วดั ผลการดําเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
สนบัสนนุภารกิจ ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 
ของหนวยงาน/ บรรลุผล อยูระหวาง ไมบรรลุผล  

 นโยบายผูบริหาร  ดําเนนิการ   

3.1  การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก 
สวัสดิการและการสงเคราะห และการดูแล
สุขภาพใหกับผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส 

3 3 - - - 

3.4  สังคมพหุวัฒนธรรม 1 - 1 - - 
                     รวมท้ังสิ้น 

4 
3 1 - - 

คิดเปนรอยละ 75.00 25.00 - - 
   

ภาพรวมการดําเนินงานดานท่ี 3 ประกอบดวยตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนบัสนุน 
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครใหครอบคลุมและครบถวนตามภารกิจของกรุงเทพ-
มหานคร รวมท้ังสิ้น 61 ตัวชี้วัด บรรลุผลตามเปาหมาย 10 ตัวชี้วัด อยูระหวางดําเนินการ 47 ตัวชี้วัด  
และไมไดดําเนินการ 4 ตัวชี้วัด  การดําเนินการตามแผนฯ มีโครงการสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
86 โครงการ/กิจกรรม  
 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก ปรากฏตามตาราง 
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ดานที่ 4  มหานครกระชับ 
 

  ผลการดําเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
จํานวนตวัชี้วดั ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

ผลการดําเนนิงานหลัก บรรลุผล อยูระหวาง ไมบรรลุผล  

   ดําเนนิการ   

4.1  กรุงเทพมหานครเติบโต 
อยางเปนระเบียบตามผังเมืองรวม 

14 - 13  - 1 

                     รวมท้ังสิ้น 
14 

- 13 - 1 
คิดเปนรอยละ - 92.86 - 7.14 

 

กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 14 ตัวชี้วัด และหนวยงานนําไปสูการปฏิบัต ิ13 ตัวชี้วัด ซ่ึงอยูระหวาง
ดําเนินการ คิดเปนรอยละ 92.86  และไมไดดําเนินการ 1 ตวัชี้วัด คือ จาํนวนครั้งในการออกสํารวจและตรวจสอบ
การใชประโยชนท่ีดินพ้ืนท่ีเกษตรกรรมใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรการทางผังเมือง หนวยงานไมไดบรรจุ
ในแผนปฏิบตัิราชการประจําปของหนวยงาน  

นอกจากนีห้นวยงานยังไดกําหนดตัวชี้วัดสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ตามภารกิจของหนวยงาน/นโยบายผูบริหารกรุงเทพมหานคร 1 ตัวชี้วัด คือ รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
ตรวจสอบอาคารผิดกฎหมายและการใชประโยชนท่ีดินท่ีไมเปนไปตามกฎหมายและมาตรการทางผังเมือง  
ซ่ึงอยูระหวางการดําเนินการ 
 

 จํานวนตวัชี้วดั ผลการดําเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
สนบัสนนุตามภารกิจ ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

ของหนวยงาน/ บรรลุผล อยูระหวาง ไมบรรลุผล  

 นโยบายผูบริหาร  ดําเนนิการ   

4.1  กรุงเทพมหานครเติบโต 
อยางเปนระเบียบตามผังเมืองรวม 

1 - 1  - - 

                     รวมท้ังสิ้น 
1 

- 1 - - 
คิดเปนรอยละ - 100 - - 

 

 ภาพรวมการดําเนินงานดานท่ี 4 ประกอบดวยตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน 
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครใหครอบคลุมและครบถวนตามภารกิจของกรุงเทพมหานคร 
รวมท้ังสิ้น 15 ตัวชี้วัด อยูระหวางดําเนินการ 14 ตัวชี้วัด และไมไดดําเนินการ 1  ตัวชี้วัด  โดยมีโครงการสําคัญ
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 13 โครงการ  
 

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน ปรากฏตามตาราง 
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ดานที่ 5  มหานครประชาธิปไตย 
 

  ผลการดําเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
จํานวนตวัชี้วดั ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

ผลการดําเนนิงานหลัก บรรลุผล อยูระหวาง ไมบรรลุผล  

   ดําเนนิการ   

5.1  มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ 2 - 1 - 1 
5.2  เมืองธรรมาภิบาล 3 - 1 - 2 
5.3  กระจายอํานาจสูประชาชน 2 - 1 - 1 
5.4  การเมืองสีขาว 1 - - - 1 
5.5  พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อน
วิสัยทัศน 

1 - - - 1 

                     รวมท้ังสิ้น 
9 

- 3 - 6 
คิดเปนรอยละ - 33.33 - 66.67 

 

กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 9 ตัวชี้วัด ในรอบครึ่งปงบประมาณฯ อยูระหวางดําเนินการ 3 ตัวชี้วัด 
ใน 3 เปาประสงค ดังนี้ เปาประสงคท่ี 5.1.1.2 สรางองคการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร คือ 
แผนงานเชิงบูรณาการดานการบริหาร-จัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซ่ึงอยูระหวางดําเนินการ
สํารวจจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เปาประสงคท่ี 5.2.1.2 เพ่ิมบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเมืองและการใชงบประมาณแบบมีสวนรวม คือ รอยละ 5 ของชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชน  และเปาประสงคท่ี 5.3.1.2 เพ่ิมอํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานครในการทํากิจการสาธารณะ 
คือ รอยละของภารกิจท่ีไดรับการถายโดนตามกฎหมายการกระจายอํานาจท่ีกรุงเทพมหานครสามารถดําเนินการได  
และตัวชี้วัดท่ีไมไดดําเนินการ 6 ตัวชี้วัด เนื่องจากหนวยงานไมไดบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน  

นอกจากนีห้นวยงานยังไดกําหนดตัวชี้วัดสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ตามภารกิจของหนวยงาน/นโยบายผูบริหารกรุงเทพมหานคร 2 ตัวชี้วัด คือ รอยละความสําเร็จของการจัด 
หรือเขารวมกิจกรรมท่ีจัดข้ึนระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปริมณฑลและรอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
สัมมนาใหความรู  ซ่ึงท้ัง 2 ตัวชี้วัด อยูระหวางการวางแผนและกําหนดชวงเวลาในการดําเนินโครงการ 
 

  ผลการดําเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
จํานวนตวัชี้วดั ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

ผลการดําเนนิงานหลัก บรรลุผล อยูระหวาง ไมบรรลุผล  

   ดําเนนิการ   

5.1  มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ 2 - 2 - - 
                     รวมท้ังสิ้น 

2 
- 2 - - 

คิดเปนรอยละ - 100 - - 
 

 ภาพรวมการดําเนินงานดานท่ี 5 ประกอบดวยตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน 
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครใหครอบคลุมและครบถวนตามภารกิจของกรุงเทพมหานคร 
รวมท้ังสิ้น 11 ตัวชี้วัด อยูระหวางดําเนินการ 5 ตัวชี้วัด และไมไดดําเนินการ 6 ตัวชี้วัด  โดยมีโครงการสําคัญ
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 6 โครงการ/กิจกรรม  
 

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน ปรากฏตามตาราง 
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ดานที่ 6  มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู 
 

  ผลการดําเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
จํานวนตวัชี้วดั ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

ผลการดําเนนิงานหลัก บรรลุผล อยูระหวาง ไมบรรลุผล  

   ดําเนนิการ   

6.1  เมืองแหงโอกาสทางธุรกิจ 
และการลงทุน 

10 - 9 - 1 

6.2  เมืองแหงนักทองเท่ียวระดับโลก 4 - 4 - - 
6.3  เมืองแหงการจัดประชุม นิทรรศการ        
และการจัดงานนานาชาต ิ

2 - 2 - - 

                     รวมท้ังสิ้น 16 - 15 - 1 
คิดเปนรอยละ - 93.75 - 6.25 

 

กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 16 ตัวชีว้ัด หนวยงานนําไปสูการปฏิบัติ 15 ตวัชี้วดั คิดเปนรอยละ 93.75 
สวนใหญอยูระหวางดําเนินการ และตัวชี้วัดท่ีไมไดดําเนินการ 1 ตัวชี้วัด เนื่องจากไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
คือ มีรายงานผลการวิเคราะหทางเศรษฐกิจและแผนการสงเสริมการแขงขันและการลงทุนทางเศรษฐกิจ  ท้ังนี้
มีโครงการสําคัญสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 63 โครงการ/กิจกรรม  
 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก ปรากฏตามตาราง 
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ดานที่ 7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
 

  ผลการดําเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
จํานวนตวัชี้วดั ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

ผลการดําเนนิงานหลัก บรรลุผล อยูระหวาง ไมบรรลุผล  

   ดําเนนิการ   

7.1  กฎหมาย 4 - 3 - 1 
7.2  การบริหารแผนและประเมินผล 4 - 3 - 1 
7.3  การบริหารทรัพยากรบุคคล 6  - - - 6 
7.4  การคลังและงบประมาณ 20 4 14 - 2 
7.5  เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 - 4 - - 

                     รวมท้ังสิ้น 
38 

4 24 - 10 
คิดเปนรอยละ 10.53 63.15 - 26.32 

 

กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 38 ตัวชี้วัด นําไปสูการปฏิบัติ 28 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 73.68 
ซ่ึงบรรลุผล 4 ตัวชี้วัด คือ มีคูมือประกอบการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแบบมุงเนนผลงาน จัดทํา
รายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครไดภายในกําหนด  รายงานทางการเงินการบญัชีของกรุงเทพมหานคร
ไดรับการรับรองการตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือผูตรวจบัญชีท่ีไดรับอนุญาต และมีนโยบาย 
การคลังท่ีชัดเจน  อยูระหวางดําเนินการ 24 ตัวชี้วัด และไมไดดําเนินการ 10 ตัวชี้วัด  
 นอกจากนี้หนวยงานยังไดกําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเพ่ือสนับสนุนใหมีการดําเนินงานครอบคลุมภารกิจ 
ของกรุงเทพมหานครจํานวน 8 ตัวชี้วัด ซ่ึงอยูระหวางดําเนินการท้ัง 8 ตัวชี้วัด  
 

  ผลการดําเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
จํานวนตวัชี้วดั ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

ผลการดําเนนิงานหลัก บรรลุผล อยูระหวาง ไมบรรลุผล  

   ดําเนนิการ   

7.2  การบริหารแผนและประเมินผล 2  2   
7.4  การคลังและงบประมาณ 6  6   

                     รวมท้ังสิ้น 
8 

 8   
คิดเปนรอยละ  100   

 

 ภาพรวมการดําเนินงานดานท่ี 7 ประกอบดวยตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน 
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครใหครอบคลุมและครบถวนตามภารกิจของกรุงเทพ- 
มหานคร รวมท้ังสิ้น 46 ตัวชี้วัด บรรลุผลตามเปาหมาย 4 ตัวชี้วัด อยูระหวางดําเนินการ 32 ตัวชี้วัด  
และไมไดดําเนินการ 10 ตัวชี้วัด  โดยมีโครงการสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานซ่ึงอยูระหวางดําเนินการ 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก ปรากฏตามตาราง 
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 มิติที่ 1.1  ปลอดมลพิษ  (4 เปาหมาย  9 เปาประสงค  22 ตัวชี้วัด  51 โครงการ  4,869.41 ลานบาท)  

 เปาหมายที่ 1.1.1  แหลงน้ําสาธารณะทั้งแมน้ําสายหลักและคูคลองตาง ๆ มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 4  (1 เปาประสงค  7 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 1.1.1.1  คุณภาพแหลงน้ําธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น  (7 ตัวชี้วัด)  

 1)  รอยละของปริมาณน้ําเสียชุมชนที่ระบบบําบัด รอยละ 45  รอยละ 43.11    อยูระหวางกอสรางโครงการบําบัดน้ําเสียเพิ่มเติม 4

 น้ําเสียสามารถรองรับได  โครงการ คือ โครงการบําบัดน้ําเสียมีนบุรี คลองเตย

 ธนบุรี และบึงหนองบอน และรอขอมูลปริมาณน้ําเสีย

 เทียบกับปริมาณการใชน้ําประปาปปจจุบันจากการประปา

 นครหลวง ทั้งนี้ในปจจุบันกรุงเทพมหานครมีขีด

 ความสามารถในการบําบัดน้ําเสียจากโรงควบคุมคุณภาพน้ํา

 ขนาดใหญ 8 แหง และขนาดชุมชน 12 แหง รวมสูงสุด

 ไมเกิน 1,136,800 ลูกบาศกเมตรตอวัน ซึ่งหากเทียบ

 ปริมาณน้ําเสียทั้งหมดในเขตกรุงเทพมหานครกับปริมาณ

    การใชน้ําประปาที่ผานมา 2,637,009 ลูกบาศกเมตรตอวัน

10

ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562

รอบครึ่งปงบประมาณ (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)

ผลการดําเนินการ

 ดานที่ 1  มหานครปลอดภัย    ประกอบดวย  6 มิติ  15 เปาหมาย  41 เปาประสงค  119 ตัวชี้วัดหลัก
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 2)  รอยละของจุดตรวจวัดของน้ําคลองและแมน้ํา รอยละ 51  รอยละ 50.82    ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําในแมน้ําเจาพระยาและคลอง

 เจาพระยามีคาเฉลี่ยของคาออกซิจนละลายน้ํา (DO)   สายหลักในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหวางเดือนตุลาคม

 ไมนอยกวา 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร  2561-กุมภาพันธ 2562 พบวา จุดตรวจวัดมีคาเฉลี่ย

 ผานเกณฑมาตรฐานของคาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ไมนอย

 กวา 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร จํานวน 155 จุด จากจุดตรวจวัด

       ทั้งหมด 305 จุด

 3)  รอยละของจุดตรวจวัดของน้ําคลองและแมน้ํา รอยละ 2 รอยละ 9.18    ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําในแมน้ําเจาพระยาและคลอง

 เจาพระยามีคาเฉลี่ยของคาปริมาณความสกปรก   สายหลักในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหวางเดือนตุลาคม

 ในรูปสารอินทรีย (BOD) ไมเกิน 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร  2561-กุมภาพันธ 2562 พบวา จุดตรวจวัดมีคาเฉลี่ย

 ผานเกณฑมาตรฐานของคาปริมาณความสกปรกในรูป

 สารอินทรีย (BOD) ไมเกิน 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร จํานวน 

  28 จุด จากจุดตรวจวัดทั้งหมด 305 จุด

 4)  รอยละของจุดตรวจวัดของน้ําคลองและแมน้ํา รอยละ 2 รอยละ 8.85   ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําในแมน้ําเจาพระยาและคลอง

 เจาพระยามีคาเฉลี่ยของคาแอมโมเนียไนโตรเจน  สายหลักในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหวางเดือนตุลาคม

 (NH3N) ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร  2561-กุมภาพันธ 2562 พบวา จุดตรวจวัดมีคาเฉลี่ย

 ผานเกณฑมาตรฐานของคาแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N)

 ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร จํานวน 27 จุด จากจุดตรวจวัด

  ทั้งหมด 305 จุด

 5)  รอยละของปริมาณน้ําฝนที่ผานการบําบัดถูกนํา รอยละ 6.2 รอยละ 6.75   ปริมาณน้ําที่ผานการบําบัดถูกนํากลับไปใชในกิจกรรมของเมือง

 กลับมาใชประโยชน  เชน รดน้ําตนไม ลางถนน/ทางเทา ลางเครื่องจักร ฯลฯ 

  ระหวางเดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 รวม 

ผลการดําเนินการ



 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 10,877,219 ลูกบาศกเมตร จากปริมาณน้ําที่ผานการบําบัด

 ของโรงควบคุมคุณภาพขนาดใหญ 8 แหง ทั้งสิ้น 

  161,095,445 ลูกบาศกเมตร

 6)  จํานวนผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อสงเสริมนวัตกรรม 1 เรื่อง รอยละ 70  อยูระหวางศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย

 การจัดการคุณภาพน้ํา  ของโรงควบคุมคุณภาพน้ําทุงครุใหสามารถรับภาระสารอินทรีย

 ไดเพิ่มมากขึ้น ดวยการเก็บขอมูลและทดลองใสตัวกลาง

  (PVA Gel) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสีย

 7)  ปริมาณน้ําเสียเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับ ไมเกิน  /  -  อยูระหวางประสานขอขอมูลปริมาณน้ําเสียเทียบกับปริมาณ

 ปฐาน (ป 2545) รอยละ 2.72  การใชน้ําประปาปปจจุบันจากการประปานครหลวง

 ตามหลักวิชาการ  (3 เปาประสงค  10 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 1.1.2.1  การจัดการมูลฝอยที่ตนทางอยางมีประสิทธิภาพ  (5 ตัวชี้วัด)

 8)  รอยละของมูลฝอยที่สามารถนํากลับไปใช รอยละ 10  รอยละ 7.61    มูลฝอยที่นํากลับมาใชประโยชนเพิ่มขึ้นตั้งแตเดือนตุลาคม

 ประโยชนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2560  2561-มีนาคม 2562 ปริมาณเฉลี่ย 2,604.23 ตัน/วัน

 9)  รอยละของปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บไดลดลง รอยละ 3 รอยละ 0.16     มูลฝอยที่นําเขากําจัดที่ปลายทางตั้งแตเดือนตุลาคม 2561-

 เมื่อเทียบกับป 2560   มีนาคม 2562 มีปริมาณเฉลี่ย 10,509.95 ตันตอวัน

 10)  รอยละจํานวนชุมชน สถานศึกษา ปรับเปาเปน   /    อยูระหวางกําหนดแผนการลงพื้นที่ชุมชน สถานศึกษา 

 สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่มี รอยละ 6  สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มี

 การจัดการมูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2560 (แผนรอยละ 6.2)  การจัดการมูลฝอย โดยเพิ่มเขตละ 1 ชุมชน

12

 เปาหมายที่ 1.1.2  กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหลงกําเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิดจนถึงการกําจัดอยางถูกตอง 

ผลการดําเนินการ
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 11)  รอยละของมูลฝอยอันตรายที่สามารถคัดแยกได รอยละ 4 รอยละ 39.98     มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกไดจากแหลงกําเนิดตั้งแตเดือนตุลาคม

 จากแหลงกําเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2560  2561-มีนาคม 2562 รวม 412.91 ตัน จากเปาหมาย

  1,032.72 ตัน

 12)  รอยละของมูลฝอยอิเล็กทรอนิกสที่สามารถ รอยละ 4 รอยละ 48.47     มูลฝอยอิเล็กทรอนิกสที่คัดแยกไดจากแหลงกําเนิดตั้งแต

 คัดแยกไดจากแหลงกําเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ  เดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 รวม 69.56 ตัน

 กับป 2560     จากเปาหมาย 143.52 ตัน

 13)  รอยละของเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับมูลฝอยตกคาง รอยละ 100 รอยละ 100     

 ไดรับการแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด       

 14)  รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดการ รอยละ 95   /    อยูระหวางรวบรวมผลสํารวจความพึงพอใจ

 มูลฝอยของกรุงเทพมหานคร    

 15)  รอยละของมูลฝอย ของเสียอันตราย มูลฝอย รอยละ 100 รอยละ 100   รวบรวมมูลฝอยของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อเขาสูระบบ

 ติดเชื้อไดรับการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ  กําจัดไดปริมาณ 3,285.93 ตัน/วัน

 16)  รอยละของมูลฝอยที่กลับไปใชประโยชน รอยละ 10 รอยละ 7.48  มูลฝอยที่บําบัดแลวนํากลับไปใชประโยชนที่ศูนยกําจัดมูลฝอย

 ที่ศูนยกําจัดมูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2560  (1,580 ตัน/วัน)  ได 1,181.47 ตัน/วัน แบงเปน 1) แปรรูปเปนไฟฟา

 (1,436 ตัน/วัน)  484.58 ตัน/วัน  2) เศษวัสดุกอสราง 0.30 ตัน/วัน และ

  3) แปรรูปเปนปุย 696.59 ตัน/วัน

 17)  รอยละของปริมาณไขมันที่จัดเก็บไดนําไปกําจัด รอยละ 5 รอยละ 1.90  ไขมันที่จัดเก็บไดนําไปกําจัดและแปรรูปอยางถูกสุขลักษณะ

 และแปรรูปอยางถูกสุขลักษณะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ (43,584  ได 16,548 ลูกบาศกเมตร

 ป 2560 (41,509 ลูกบาศกเมตร) ลูกบาศกเมตร)

 เปาประสงคที่ 1.1.2.2 การจัดการมูลฝอยที่กลางทางอยางมีประสิทธิภาพ  (2 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 1.1.2.3 การจัดการมูลฝอยที่ปลายทางอยางมีประสิทธิภาพ  (3 ตัวชี้วัด)

ผลการดําเนินการ



 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ    

 เปาหมายที่ 1.1.3  กรุงเทพมหานครมีฝุนละอองอยูในเกณฑมาตรฐาน  (3 เปาประสงค  3 ตัวชี้วัด)  

 เปาประสงคที่ 1.1.3.1  ลดจํานวนยานพาหนะที่ปลอยมลพิษเกินมาตรฐาน  (1 ตัวชี้วัด)  

 18)  รอยละของจํานวนยานพาหนะที่ปลอยมลพิษ ลดลง  ลดลง    ตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะประเภทรถสองแถว

 ทางอากาศเกินมาตรฐานลดลงเมื่อเทียบกับปฐาน รอยละ 2 รอยละ 2.33  รวมกับ ขสมก. รถโดยสารสาธารณะรวมกับกรมการขนสง

 (ป 2559)  (รอยละ 23.39) หรือไมเกิน หรือ  ทางบก และรถราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 

 รอยละ 21.39 รอยละ 21.06  6,614 คัน เกินมาตรฐาน 1,393 คัน

 เปาประสงคที่ 1.1.3.2  ปรับปรุงระบบการจัดการขอมูลคุณภาพอากาศใหครอบคลุมพื้นที่  (1 ตัวชี้วัดหลัก)

 19)  รอยละความสําเร็จของการเชื่อมโยงขอมูล/ รอยละ 80  รอยละ 10    อยูระหวางจัดทํารายละเอียดขอบเขตของงานตามโครงการ

 สารสนเทศผานระบบบริหารจัดการขอมูลคุณภาพ   พัฒนาระบบขอมูลการจัดการคุณภาพอากาศ

 อากาศ  

 เปาประสงคที่ 1.1.3.3  ควบคุมฝุนจากกิจกรรมการกอสราง  (1 ตัวชี้วัด)  

 20)  รอยละของแหลงกําเนิดฝุนละอองไดรับ รอยละ 15 รอยละ 5.77  ติดตาม ตรวจสอบโครงการกอสรางอาคารฯ ระหวางเดือน

 การควบคุม  มีนาคม-มิถุนายน 2562 จํานวน 3 โครงการ จากที่กําหนด

       ในแผนปฏิบัติงานจํานวน 52 โครงการ

 เปาหมายที่ 1.1.4  กรุงเทพมีระดับเสียง คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) อยูในเกณฑมาตรฐาน  (2 เปาประสงค  2 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 1.1.4.1  กรุงเทพมหานครมีระดับเสียงอยูในเกณฑมาตรฐาน  (1 ตัวชี้วัด)   

 21)  รอยละของจํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับมลภาวะ ลดลง     /  สนอ. จะดําเนินการตัวชี้วัดนี้ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ทางเสียงลดลง รอยละ 5  

 เปาประสงคที่ 1.1.4.2  บูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกกรุงเทพมหานคร  (1 ตัวชี้วัด)

 22)  แผนบูรณาการการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 1 แผน   /    อยูระหวางรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด

 ของกรุงเทพมหานครประจําป 2563   หัวขอและรายละเอียดประกอบการจัดทําแผน

8 13  - 1  

14

ผลการดําเนินการ

                       รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.1  ทั้งสิ้น 22 ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 เปาหมายที่ 1.2.1  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  (1 เปาประสงค  5 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 1.2.1.1  เสริมสรางความปลอดภัยเพื่อลดความลอแหลมของสภาพแวดลอมตอการเกิดอาชญากรรม  (5 ตัวชี้วัด)  

 1)  จุดเสี่ยงภัยที่ไดรับการลดเงื่อนไขความลอแหลม รอยละ 80  รอยละ 51.95    สํานักเทศกิจและสํานักงานเขตรวมกันกําหนดพื้นที/่จุดเสี่ยง

 ตอการเกิดอาชญากรรม  ตอการเกิดอาชญากรรม จํานวนทั้งสิ้น 1,155 จุด ดังนี้

 จุดติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟาสองสวาง 61 จุด จุดติดตั้ง/ซอมแซม

 กลอง CCTV 249 จุด จุดติดตั้งปายประชาสัมพันธเตือนภัย

 อาชญากรรม 624 จุด จุดตัดตนไม 106 จุด จุดทําความ

 สะอาด 114 จุด อื่น ๆ 1 จุด จากรายงานผลการดําเนินงาน

 50 สํานักงานเขต ระหวางเดือนตุลาคม 2561-กุมภาพันธ 

 2562 พบวา พื้นที/่จุดเสี่ยงฯ ที่ไดรับการลดเงื่อนไขความ

  ลอแหลม จํานวน 600 จุด

 2)  จํานวนกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 2,000 กลอง  /  อยูระหวางผูรับจางดําเนินการตามสัญญา

 ดานความปลอดภัยที่ไดรับการติดตั้ง/บํารุงรักษาตอป (รอยละ 40)

 3)  รอยละความสําเร็จของการติดตั้งไฟฟาสองสวาง รอยละ 80 ของ รอยละ 99.49     -  รวบรวมขอมูลจากสํานักงานเขต

 เปาหมายตามแผน   -  จัดทําบัญชีจุดที่จะดําเนินการติดตั้งและซอมแซม

 4)  ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัย รอยละ 80  รอยละ 76.77    สํานักเทศกิจสํารวจความเชื่อมั่นของประชาชนฯ โดยเก็บขอมูล

 ในชีวิตและทรัพยสิน  จากประชาชนกลุมตัวอยางที่พักอาศัยหรือสัญจรในพื้นที่ซึ่ง

 กรุงเทพมหานครกําหนดเปนจุดเสี่ยงภยและเก็บขอมูลจาก

 การทอดแบบสอบถามผานเว็บไซตของสํานักเทศกิจ รวมทั้ง

   ผานระบบการสแกน QR Code จํานวน 877 ชุด ระหวาง

ผลการดําเนินการ

 มิติที่ 1.2  ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด  (2 เปาหมาย  4 เปาประสงค  14 ตัวชี้วัด  38 โครงการ  7 กิจกรรม  2,819.70 ลานบาท)



 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 วันที่ 1 ตุลาคม 2561-12 มีนาคม 2562 พบวา ประชาชน

 มีความเชื่อมั่น โดยมีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมาก

 5)  รอยละความสําเร็จของการติดตั้งและบํารุงระบบ รอยละ 100 รอยละ 60  อยูระหวางผูรับจางดําเนินการตามสัญญา

 บริหารจัดการกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)  

 เปาหมายที่ 1.2.2  เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพ ผูติดทุกคนเขาสูระบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม  (3 เปาประสงค

 9 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 1.2.2.1  เพิ่มระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวังยาเสพติด  (6 ตัวชี้วัด)  

 6)  จํานวนชุมชนมีความสามารถในการปองกันแกไข 1,000 ชุมชน 1,451 ชุมชน     ประเมินสถานะหมูบาน/ชุนชนที่ดําเนินการปองกันและแกไข

 ปญหายาเสพติด  ปญหายาเสพติดตามเกณฑของกรุงเทพมหานครอยางนอย

   6 ใน 10 ขอ รอบที่ 1

 7)  ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝา รอยละ 25 รอยละ 38.97     พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร

 ระวังยาเสพติด  ที่ปฏิบัติงานในสังกัดศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง จํานวน 

 272 คน มีอาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานดานการปองกัน

 และแกไขปญหายาเสพติด/สารเสพติด จํานวน 106 คน

 โดยมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนการดําเนิน

 งานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและสารเสพติด

  ในชุมชน

 8)  ชุมชนรวมใจระวังภัยยาเสพติดไดรับการสนับสนุน รอยละ 65  รอยละ 44.77    ดําเนินการคนหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติดในชมุชน ดูแลหรือสง

 และสามารถขับเคลื่อนงานแกไขปญหายาเสพติด  เขารบการบําบัดและติดตามชวยเหลือผูเสพ/ผูติดยาเสพติด

 ในชุมชน รวมทั้งเฝาระวังในชุมชนจํานวน 925 ชุมชน

  ของเปาหมายที่กําหนดไว 2,066 ชุมชน

16

ผลการดําเนินการ



17

 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 9)  อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัย ปรับเปน รอยละ 72.47     อาสาสมัครฯ จํานวน 8,088 คน จากอาสาสมัครฯ 11,160

 และยาเสพติดในชุมชนมีการดําเนินกิจกรรมเฝาระวัง รอยละ 60      คน รวมดําเนินการเฝาระวังภัยและการแพรระบาดของยา

 ภัยและยาเสพติดตามภารกิจ (แผนรอยละ 40)  เสพติด โดยคนหา ติดตาม ดูแล ชวยเหลือผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 

 และใหความรูดานยาเสพติดและประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร

   เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด

 10)  จํานวนของสถานประกอบการที่รวมดําเนินการ 75 แหง 30 แหง  -  คัดเลือกสถานประกอบการ  

 -  ประสานกําหนดวันดําเนินการรวมกันระหวางสํานักงานเขต

 และสถานประกอบการ

 -  ลงพื้นที่สถานประกอบการเพื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัด

 กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สนับสนุนการใชสื่อ 

       และใหความรูเกี่ยวกับการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดแกพนักงาน

 11)  จํานวนของสถานศึกษาที่รวมดําเนินการ 34 แหง 34 แหง   จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ ในสถาบันการศึกษา

 34 แหง ประกอบดวย อาจารย นักศึกษาจากสถาบัน 

    อุดมศึกษา

 เปาประสงคที่ 1.2.2.2  สรางความภาคภูมิใจในตนเองและความเขมแข็งทางจิตใจแกเด็ก เยาวชน และประชาชนในการปองกันการใชยาและสารเสพติด  (1 ตัวชี้วัด)

 12)  จํานวนของโรงเรียนที่รวมดําเนินการ 109 แหง 61 แหง  จัดกิจกรรมใหความรูดานการปองกันแกไขปญหายาและสาร

 เสพติดในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และติดตาม 

 ผลการดําเนินงานการใชแบบประเมินภูมิคุมกันยาเสพติด

 และสารเสพติดสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนผานสื่อ

       เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการดําเนินการ



 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 เปาประสงคที่ 1.2.2.3  บําบัดรักษาฟนฟู ติดตามดูแลผูเสพผูติดยา/สารเสพติดใหสามารถกลับไปดําเนินชีวิตไดตามปกติในสังคม  (2 ตัวชี้วัด)

 13)  รอยละการบําบัดของผูที่เขาโปรแกรมการบําบัด > รอยละ 65 รอยละ 66.48     บําบัดรักษาแบบครบกําหนดผูติดยา/สารเสพติด ทั้งในระบบ

 รักษาแบบครบกําหนด  สมัครใจและระบบบังคับบําบัด จํานวน 2,549 คน จาก

   ผูที่เขาโปรแกรมการบําบัดรักษาแบบครบกําหนด 3,834 คน

 14)  รอยละของผูผานการบําบัดรักษาตามโปรแกรม > รอยละ 65 รอยละ 76.17     ผูผานการบําบัดรักษาและไดรับการจําหนายจากระบบบําบัด

 ไดรับการติดตามหลังการบําบัดตามเกณฑที่กําหนด     รักษา 1,599 คน ไดรับการติดตามจํานวน 1,218 คน 

7 7    

 เปาหมายที่ 1.3.1  ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร  (2 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 1.3.1.1  ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย  (2 ตัวชี้วัด)  

 1)  รอยละของจุดเสี่ยงภัยที่ไดรับการปรับปรุงตามแผน รอยละ 90 รอยละ 70  สํานักการจราจรและขนสงดําเนินการดังนี้

 1. คัดเลือกจุดเสี่ยงโดยใชขอมูลจุดเสี่ยง อางอิงจากฐานขอมูล

 ของหนวยงานที่เกี่ยวของป พ.ศ. 2561 และจุดเสี่ยงที่ไดรับ

 แจงหรือตรวจพบใหมในป พ.ศ. 2562 จํานวนไมนอยกวา

 5 จุด

 2. ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและวิเคราะหสาเหตุของอุบัติเหตุ 

 ออกแบบและเสนอแนะมาตรการในการแกไขปญหา โดย

 ติดตั้งปาย สัญญาณไฟจราจร หรือติดอุปกรณความปลอดภัย

 3. จัดเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณจุดสี่ยงที่ไดรับ

       การคัดเลือก ทั้งกอนและหลังการดําเนินการ

18

ผลการดําเนินการ

                    รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.2  ทั้งสิ้น 14 ตัวชี้วัด

 มิติที่ 1.3  ปลอดอุบัติเหตุ (1 เปาหมาย  2 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด  48 โครงการ  1 กิจกรรม  2,754.72 ลานบาท)
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 2)  รอยละความสําเร็จของการวิเคราะหขอมูล รอยละ 100     /  ไมไดรับงบประมาณ

 เพื่อสนับสนุนการลดอุบัติเหตุจราจร  

 เปาประสงคที่ 1.3.1.2  ลดการกระทําผิดกฎจราจร  (2 ตัวชี้วัด)  

 3)  จํานวนการกระทําผิดกฎจราจรลดลง รอยละ 9  /   1. กรุงเทพมหานครออกประกาศ เรื่องมาตรการองคกร

 ดานความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งได

 เวียนแจงทุกหนวยงานดําเนินการตามมาตรการ 1ร 2ส 3ข

 และ 4ม

 2. จัดกิจกรรมรณรงคเพื่อสรางการตระหนักรูใหแกประชาชน

       ใชรถใชถนนอยางระมัดระวัง โดยเฉพาะชวงเทศกาล

 3. จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎและวินัยจราจรใหแกนักเรียน

 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 1,800 คน

 4. ดูแลความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกดานการจราจร

 ใหแกประชาชนตามโครงการเทศกิจอาสาพานองขามถนน

 และอาสาจราจร และอํานวยความสะดวกดานการจราจร

 บริเวณจุดเสี่ยงตอความปลอดภัยทางถนน

 4)  จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเขต 10 คน    /  หนวยงานกรุงเทพมหานครไมไดจัดเก็บขอมูลดังกลาว แตมี

 กรุงเทพมหานครไมเกิน 10 คนตอประชากร  การใชขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และมีการดําเนินการ

 100,000 คน  ตามมาตรการความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดอุบัติเหตุและ

 จํานวนผูเสียชีวิต เชน โครงการเทศกิจอาสานองขามถนน

 และอํานวยความสะดวกดานการจราจรบริเวณจุดเสี่ยงตอ

  ความปลอดภัยทางถนน  ซึ่งไมตอบตัวชี้วัด

 2  2  

ผลการดําเนินการ

                    รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.3  ทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด



 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 มิติที่ 1.4  ปลอดภัยพิบัติ  (1 เปาหมาย  5 เปาประสงค  20 ตัวชี้วัด  57 โครงการ  5 กิจกรรม  16,730.39 ลานบาท)

 เปาหมายที่ 1.4.1  กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟนคืนจากภัยพิบัต ิ (5 เปาประสงค  20 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 1.4.1.1  กรุงเทพมหานครมีความพรอมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ําฝน น้ําหนุน และน้ําหลาก เสริมสรางศักยภาพและความสามารถดานบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการ

 สาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย  (6 ตัวชี้วัด)

 1)  ความสามารถในการปองกันน้ําทวมเนื่องจาก รอยละ 90   /    ปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยาและเพิ่ม

 น้ําหลาก ที่ความสูง +3.0 ม.รทก. ไดดีขึ้น   ประสิทธิภาพการปองกันน้ําทะเลหนุนของสถานีสูบน้ํา

 (พื้นที่ริมแมน้ําเจาพระยา คลองบางกอกนอย และคลอง  ไมมีรายงานสภาพน้ําทวมขังในพื้นที่ระหวางวันที่ 1 มกราคม-

 มหาสวัสดิ)์  31 มีนาคม 2562

 2)  จัดทําแผนที่ความเสี่ยงและดัชนีความเสี่ยงในพื้นที่ รอยละ 5  /  โครงการไมผานบอรดไอที จึงไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ

 เขตจุดวิกฤต  (วัดความสําเร็จที่กระบวนการจัดทําแผนที่  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ความเสี่ยงฯ)  

 3)  ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลัก 210 นาที   /    ไมมีรายงานสภาพน้ําทวมขังในถนนสายหลักจากกอง

 กรณีฝนตก 100 มม. ตอชั่วโมง  สารสนเทศน้ํา สํานักการระบายน้ํา ระหวางวันที่ 1 มกราคม- 

    31 มีนาคม 2562

 4)  ความยาวของคลองที่ไดรับการฟนฟูใหสามารถ 32 กม.   /    ขุดลอกคลองและสรางเขื่อน ค.ส.ล. เพื่อรองรับการระบายน้ํา

 รองรับและระบายน้ําไดดี    ในคลอง รวม 20 โครงการ ดําเนินการได 16.90 กม.

 5)  จํานวนคลองหลักที่มีการจัดการสิ่งปลูกสรางรุกล้ํา 2 คลอง   /    จัดการสิ่งปูลกสรางรุกล้ําคลอง จํานวน 2 คลอง ไดแก คลอง

 และปกแนวเขตลําคลองสาธารณะ  บานหลายและคลองตาหนัง และประสานสํานักงานเขต

  ดําเนินการตามอํานาจหนาที่

20

ผลการดําเนินการ
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 6)  ความสามารถในการจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาฟนฟู 2 แหง   /    จัดหาพื้นที่ชะลอน้ํา (แกมลิง) ได 1 แหง คือ แกมลิงสวน

 ใหเปนแหลงรองรับน้ําฝนและน้ําหลากหรือพื้นที่ (รอยละ 45)  เบญจกิติ และอยูระหวางหาตัวผูรับจางเพื่อดําเนินการกอสราง

 ชะลอน้ํา (แกมลิง)  (เปาหมายแผนพัฒนา กทม. ระยะ  

 20 ป (2556-2575) ตองการพื้นที่รองรับน้ําอีกประมาณ

 6 ลาน ลบ.ม.)

 เปาประสงคที่ 1.4.1.2  ฟนฟูสภาพปาชายเลนใหมีความอุดมสมบูรณมากยิ่งขึ้น  (2 ตัวชี้วัด)

 7)  ปาชายเลนไดรับการปลูกเพิ่มเติม (ไร) (คาดการณ 1,000 ไร   210 ไร    สํานักงานเขตบางขุนเทียนดําเนินการรวมกับภาครัฐและภาค

 ป 2562-2564 สรางเขื่อน)  (3,000 ไร/3 ป   เอกชนปลูกปาชายเลนภายใตภารกิจ "ปลูกปาในใจคนตาม

 ระหวางป 2560-2562)  ศาสตรพระราชา" ในการอนุรักษและปลูกปาชายเลนทะเล

   กรุงเทพมหานครเพื่อสนองพระราชดําริดานการอนุรักษ

 และพัฒนาปาชายเลนในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

 มหาภูมิพลอดุลยเดชตามนโยบายของผูวาราชการ

 กรุงเทพมหานคร มีผูเขารวมกิจกรรมแลวไมนอยกวา 

 3,364 คน ใน 4 กิจกรรม ดังนี้

 1)  ปลูก ดูแลรักษา และฟนฟูสภาพพื้นที่ปาชายเลน

 2)  ปลูก ฟนฟู และรักษาสภาพพื้นที่ปาชายเลนรวมกับ

 ภาคสวนตาง ๆ 

 3)  ใหความรูเกี่ยวกับปาชายเลนแกผูรวมกิจกรรม

 4)  ผลิตกลาไมปาชายเลน

ผลการดําเนินการ



 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 8)  รอยละของการกอสรางแนวคันหิน (Groins) เริ่มกอสราง     /  ยังไมไดเริ่มกอสราง เนื่องจากรอ EIA ซึ่งปจจุบันแกไขรายงาน

 ปองกันการกัดเซาะชายฝง  EIA ครั้งที่ 5 ตามที่คณะกรรมการ คชก. ใหขอเสนอแนะ

      -  กอสรางเขื่อนคันหิน (Groins) ความยาว  เรียบรอย สงสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

 4.8 กิโลเมตร  และสิ่งแวดลอม (สผ.) แลว

      -  กอสรางศูนยสํารวจเฝาระวังการกัดเซาะชายฝง   

 9)  รอยละความกาวหนาของการกอสรางศูนยฝก รอยละ 20     /  ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ

 อบรมดับเพลิงและกูภัยกรุงเทพมหานคร

 10)  จํานวนครั้งของการดําเนินการฝกซอมตามแผน ปรับเปน  /  สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานสํานักงานเขต

 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับหนวยงาน 50 ครั้ง  จัดทําแผนการฝกซอมและดําเนินการฝกซอม โดยใหรายงานผล 

 ที่เกี่ยวของ (แผน 42 ครั้ง)  ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งยังไมถึงกําหนดรายงาน

 11)  รอยละความสําเร็จของการประเมินและจัด รอยละ 80  /  กําหนดชุมชนเปาหมาย 200 ชุมชน จาก 451 ชุมชน และ

 ระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัยในพื้นที่รับผิดชอบ  อยูระหวางจัดทําแผนดําเนินการ

 ของสถานีดับเพลิง

 12)  รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐาน รอยละ 80  /  ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ

 ขอมูลทั้งดานบุคลากร อุปกรณ เครื่องมือ ยานพาหนะ

 ที่เกี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 13)  รอยละความสําเร็จของการจัดตั้งคลังขอมูล รอยละ 20  /  ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ

 ดานสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครใหสามารถ

 เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานได

 14)  จํานวนสถานีดับเพลิงเพิ่มขึ้น 1 สถานี  /  โอนงบประมาณใหสํานักการโยธาดําเนินการแลว

22

 เปาประสงคที่ 1.4.1.3  เสริมสรางศักยภาพและความสามารถดานบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย  (6 ตัวชี้วัด)

ผลการดําเนินการ
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 เปาประสงคที่ 1.4.1.4  ลดความลอแหลมและความเปราะบางของชุมชน  (5 ตัวชี้วัด)  

 15)  รอยละความสําเร็จของการสรางพลังเครือขาย รอยละ 80   /    กําหนดชุมชนเปาหมายเพื่อจัดหาอาสาสมัคร 120 ชุมชน 

 ดวยการจัดหาอาสาสมัครชุมชนเพื่อรวมกันปองกัน   ดําเนินการแลว 6 ชุมชน ไดอาสาสมัครจํานวน 83 คน

 และระงับอัคคีภัยในเบื้องตน   

 16)  จํานวนชุมชนที่ไดรับการฝกอบรมความรูดาน 20 ชุมชน   /    อยูระหวางกําหนดชุมชนเปาหมายและจัดทําแผนการเขาชุมชน

 สาธารณภัยในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิง

 17)  จํานวนครั้งของการรวมตรวจสอบอาคาร 1 ครั้ง/1 เขต   /    ตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่ 12 เขต จํานวน 36 อาคาร

 สถานประกอบการตาง ๆ เพื่อสรางความปลอดภัย 

 จากอัคคีภัย  

 18)  รอยละความสําเร็จของการประชาสัมพันธ รอยละ 20   /  ประชาสัมพันธสรางความตระหนักรูในการปองกันและบรรเทา

 สรางความตระหนักรูในการปองกันและบรรเทา  สาธารณภัยแกเด็กนักเรียนในโรงเรียน 22 โรงเรียน

 สาธารณภัยแกเด็กนักเรียนและประชาชน 

 19)  รอยละความสําเร็จของการฝกอบรมและฝกซอม รอยละ 80   /  จะเริ่มดําเนินการในเดือนมีนาคม 

 อพยพหนีไฟใหกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ  

 และภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน

 เปาประสงคที่ 1.4.1.5  ผูประสบสาธารณภัยไดรับการสงเคราะหและแกไขปญหาเฉพาะหนา  (1 ตัวชี้วัด)

 20)  รอยละความสําเร็จของการใหความชวยเหลือ รอยละ 100 รอยละ 100     ไดใหความชวยเหลือผูประสบภัย ประจํางวดที่ 4 (มกราคม-

 สงเคราะหผูประสบสาธารณะภัย  กุมภาพันธ 2562) แลว รวมเปนเงิน 629,029.- บาท 

1 14  5  

ผลการดําเนินการ

                   รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.4  ทั้งสิ้น 20 ตัวชี้วัด



 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 เปาหมายที่ 1.5.1  กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยตอการใชงานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจากสิ่งปลูกสราง และมีโครงสรางที่มั่นคงปลอดภัย  (2 เปาประสงค

 3 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 1.5.1.1  ลดจํานวนอุบัติภัยจากสิ่งกอสรางประเภทอาคาร  (1 ตัวชี้วัด)

 1)  รอยละความสําเร็จของการจัดทําแผนที่แสดง รอยละ 40  รอยละ 45    อยูระหวางคัดกรองขอมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภท ที่ไดรับ

 ตําแหนงอาคารเพื่อนํามาใชในการวางแผนลด  ใบอนุญาต อ. 6 เพื่อบันทึกขอมูลในรูปแบบดิจิตอลไฟล

 ความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในการใชอาคาร   จํานวน 12 เขต

 เปาประสงคที่ 1.5.1.2  ลดจํานวนอุบัติภัยจากสิ่งกอสรางประเภทโครงสรางพื้นฐาน  (2 ตัวชี้วัด)

 2)  รอยละของความสําเร็จของการจัดทําแผนที่ที่จัดทํา รอยละ 40  รอยละ 100    ดําเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารงานโครงสรางพื้นฐาน

 เสร็จและนํามาใชในการวางแผนลดความเสี่ยง   แบบบูรณาการแลวเสร็จ โดยดําเนินการตอเนื่องจากปงบ

 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใชโครงสรางพื้นฐาน  ประมาณ พ.ศ. 2561 เปนการจัดเก็บขอมูลโครงสรางพื้นฐาน

 และการสรางใหม  และจัดทําแผนที่แสดงตําแหนงฯ ใน 2 กลุมเขต คือ กลุม

 กรุงธรเหนือและกลุมกรุงเทพใต

 3)  รอยละความสําเร็จของการปรับปรุงถนน/ทางเทา/ รอยละ 100 รอยละ 59.08  ดําเนินโครงการ/งานปรับปรุงถนน/ทางเทา/คันหิน/สะพาน/

 คันหิน/สะพาน/อุโมงค/ทอระบายน้ํา  อุโมงค/ทอระบายน้ํา จํานวน 18 รายการ แลวเสร็จ 6 

  รายการ อยูระหวางดําเนินการ 12 รายการ

 3    
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 มิติที่ 1.5  ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งกอสราง  (1 เปาหมาย  2 เปาประสงค  3 ตัวชี้วัด  30 โครงการ  6 กิจกรรม  1,033.88 ลานบาท)

ผลการดําเนินการ

                     รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.5  ทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 เปาหมายที่ 1.6.1  คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไมมีภาวะเจ็บปวยจากโรคไมติดตอเรื้อรังและโรคจากการประกอบอาชีพ  (5 เปาประสงค

 15 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 1.6.1.1  สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี  (8 ตัวชี้วัด)

 1)  รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่มีระดับ ปรับเปน   /   -  ดําเนินการถอดบทเรียนปที่ผานมา

 ความรูความตระหนักในประเด็นสุขภาพสําคัญ > รอยละ 80  -  อยูระหวางจัดกิจกรรมตามสถานที่ตาง ๆ เพื่อรณรงค

(ตามแผน  และใหความรูแกทุกกลุมเปาหมาย เชน ผูสูงอายุ เยาวชน

> รอยละ 65)  วัยทํางาน สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

 โรคติดตอที่สําคัญและภัยสุขภาพแกศูนยบริการสาธารณสุข

  สถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ

 2)  รอยละความครอบคลุมสื่อประชาสัมพันธ > รอยละ 40 รอยละ 58.33     อยูระหวางประสานจางเหมาจัดพิมพ รวบรวมและเรียบเรียง

 ในเรื่องโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัย  ขอมูลการจัดพิมพหนังสือการดูแลสุขภาพสําหรับประชาชน

       เพื่อจัดทําตนฉบับหนังสือ

 3)  เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ- รอยละ 90   /    ดําเนินการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 410 โรงเรียน

 มหานครและนอกสังกัดไดรับการเฝาระวังภาวะ  นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร (สพฐ.) 55 โรงเรียน และโรงเรียน

 โภชนาการ  เอกชน 110 โรงเรียน

 4)  รอยละของผูเขารวมโครงการอวนลงพุง ปรับเปน  /  โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ

 มีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม รอยละ 75  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนและบุคลากรโรงพยาบาล

(ตามแผน  สํานักการศึกษา ที่มีน้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐานที่มีภาวะเสี่ยง

 รอยละ 80)  ตอการเกิดโรค เชน โครงกรอวนจา พี่ลากอน (Bye Bye  

  My Fat) โครงการโรงพยาบาลหุนดี (You R what you E)

ผลการดําเนินการ

 มิติที่ 1.6  ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย  (6 เปาหมาย  19 เปาประสงค  56 ตัวชี้วัด  90 โครงการ  38 กิจกรรม  5,928.33 ลานบาท)



 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 เปาหมายที่ 1.6.1  คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไมมีภาวะเจ็บปวยจากโรคไมติดตอเรื้อรังและโรคจากการประกอบอาชีพ  (5 เปาประสงค

 15 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 1.6.1.1  สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี  (8 ตัวชี้วัด)

 1)  รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่มีระดับ ปรับเปน   /   -  ดําเนินการถอดบทเรียนปที่ผานมา

 ความรูความตระหนักในประเด็นสุขภาพสําคัญ > รอยละ 80  -  อยูระหวางจัดกิจกรรมตามสถานที่ตาง ๆ เพื่อรณรงค

(ตามแผน  และใหความรูแกทุกกลุมเปาหมาย เชน ผูสูงอายุ เยาวชน

> รอยละ 65)  วัยทํางาน สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

 โรคติดตอที่สําคัญและภัยสุขภาพแกศูนยบริการสาธารณสุข

  สถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ

 2)  รอยละความครอบคลุมสื่อประชาสัมพันธ > รอยละ 40 รอยละ 58.33     อยูระหวางประสานจางเหมาจัดพิมพ รวบรวมและเรียบเรียง

 ในเรื่องโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัย  ขอมูลการจัดพิมพหนังสือการดูแลสุขภาพสําหรับประชาชน

       เพื่อจัดทําตนฉบับหนังสือ

 3)  เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ- รอยละ 90   /    ดําเนินการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 410 โรงเรียน

 มหานครและนอกสังกัดไดรับการเฝาระวังภาวะ  นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร (สพฐ.) 55 โรงเรียน และโรงเรียน

 โภชนาการ  เอกชน 110 โรงเรียน

 4)  รอยละของผูเขารวมโครงการอวนลงพุง ปรับเปน  /  โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ

 มีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม รอยละ 75  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนและบุคลากรโรงพยาบาล

(ตามแผน  สํานักการศึกษา ที่มีน้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐานที่มีภาวะเสี่ยง

 รอยละ 80)  ตอการเกิดโรค เชน โครงกรอวนจา พี่ลากอน (Bye Bye  

  My Fat) โครงการโรงพยาบาลหุนดี (You R what you E)
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ผลการดําเนินการ

 มิติที่ 1.6  ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย  (6 เปาหมาย  19 เปาประสงค  56 ตัวชี้วัด  90 โครงการ  38 กิจกรรม  5,928.33 ลานบาท)



 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูที่มีน้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน

 โครงการวัยทํางานสดใสใสใจสุขภาพ ฯลฯ

 5)  ผูสูงอายุไดรับการฝกทักษะการดูแลสุขภาพ 18,000 ราย/ป 19,299 ราย  ใหบริการสงเสริมปองกันโรคในชองปาก ตรวจ และฝกทักษะ

 ชองปาก  การทําความสะอาดชองปากรบุคคล

 6)  ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับการตรวจสุขภาพ 25,500 ราย/ป 15,428 ราย  ใหบริการสงเสริมปองกันโรคในชองปาก ตรวจ และฝกทักษะ

 ชองปากและฝกทักษะการทําความสะอาดชองปาก  การทําความสะอาดชองปากรบุคคล อายุระหวาง 45-49 ป

 7)  รอยละของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพ- > รอยละ 80 รอยละ 89.97   รอบประเมินที่ 1 เดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 

 มหานครที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน  อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงาน จํานวน

 11,581 คน ไดรับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน

  จํานวน 10,419 คน

 8)  จํานวนเครือขายที่เพิ่มขึ้น 12 เครือขาย 11 เครือขาย  

 เปาประสงคที่ 1.6.1.2  ดูแลชวยเหลือกลุมเสี่ยงที่พบภาวะซึมเศราเขาสูระบบบริการ  (1 ตัวชี้วัด)  

 9)  กลุมเสี่ยงซึมเศราไดรับการดูแล > รอยละ 65 รอยละ 100   ใหบริการคัดกรองภาวะซึมเศราของผูรับบริการในคลินิก

 ครอบครัวอบอุนและใหคําปรึกษาเพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดี

 ในครอบครัว มีผูรับบริการ 2,804 คน พบกลุมเสี่ยง

    ซึมเศราและไดรับการดูแลชวยเหลือ จํานวน 289 คน

 เปาประสงคที่ 1.6.1.3  คัดกรองและลดปจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบตอโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง  (3 ตัวชี้วัด)  

 10)  ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไปไดรับการคัดกรอง 250,000 ราย  95,612 ราย    ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป ไดรับการคัดกรองโรคเบาหวาน

 โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง (สํานัก  และโรคความดันโลหิตสูงจากสํานักอนามัย จํานวน 81,392

 การแพทย 80,000 ราย/สํานักอนามัย  ราย สํานักการแพทย จํานวน 14,220 ราย

 175,000 ราย)  
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ผลการดําเนินการ
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 11)  รอยละของผูปวยโรคเบาหวานที่ไดรับ > รอยละ 70 รอยละ 35  ผูมารับบริการรักษาโรคเบาหวาน 16,521 คน ไดรับ

 การดูแลตามเกณฑ  การดูแลตามเกณฑ 5,783 คน

 12)  รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ไดรับ > รอยละ 70 รอยละ 36  ผูมารับการรักษาโรคความดันโลหิตสูง 17,121 คน

 การดูแลตามเกณฑ  ไดรับการดูแล ตามเกณฑ 6,164 คน

 เปาประสงคที่ 1.6.1.4  สตรีในชวงอายุ 30-70 ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี  (2 ตัวชี้วัด)  

 13)  สตรีในชวงอายุ 30-70 ป ไดรับการตรวจ 17,500 ราย  7,522 ราย    สํานักการแพทย 1,650 ราย

 คัดกรองมะเร็งเตานม (สํานักการแพทย 5,000  สํานักอนามัย 5,872 ราย

 ราย/สํานักอนามัย 12,500 ราย)

 14)  สตรีในชวงอายุ 30-60 ป ไดรับการตรวจ 17,500 ราย  9,631 ราย    สํานักการแพทย 4,727 ราย

 คัดกรองมะเร็งปากมดลูก (สํานักการแพทย  สํานักอนามัย 4,904 ราย

 10,000 ราย/สํานักอนามัย 7,500 ราย)   

 15) รอยละสถานประกอบการที่ไดรับการสนับสนุน ปรับเปน   /    -  จัดทําสื่อประชาสัมพันธเพื่อสนับสนุนการดําเนินการเชิงรุก

 ในการเสริมความรูความเขาใจเพื่อการปฏิบัติงาน รอยละ 60  ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 ดานอาชีวอนามัยอยางถูกตองเหมาะสม (ตามแผน  -  จัดกิจกรรมซักซอมและเตรียมความพรอมการดําเนินงาน

รอยละ 20)  ดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการคุมครองผูบริโภค

 ของกรุงเทพมหานคร กลุมเปาหมายคือเจาหนาที่ฝาย 

 สิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลสังกัดสํานักงานเขต

 -  อยูระหวางรวบรวมผลการตรวจประเมินสถานประกอบการ

 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่มี

 ความเสี่ยงสูง กลุมเปาหมายคือ กิจการสวนสนุก 48 แหง

 และสถานประกอบกิจการผลิตน้ําแข็งในพื้นที่ กทม. 71 แหง

ผลการดําเนินการ

 เปาประสงคที่ 1.6.1.5  สงเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม อาคารสถานที่และอาชีวอนามัยของผูประกอบการอาชีพเพื่อใหมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย   (1 ตัวชี้วัด)



 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 เปาประสงคที่ 1.6.2.1  ปองกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหมในกลุมเปาหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูง รวมทั้งกลุมเยาวชน  (4 ตัวชี้วัด)  

 16)  ผูติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ที่มารับบริการ ณ ศูนย > รอยละ 80 รอยละ 99.15   ผูติดเชื้อเอชไอวีที่เขาเกณฑการรักษาของศูนยบริการ

 บริการสาธารณสุขไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัส  สาธารณสุขนํารอง 8 แหง จํานวนทั้งหมด 234 คน

 มีผูติดเชื้อเอชไอวีที่เขาเกณฑการรักษาไดรับยาตานไวรัส

  จํานวน 232 คน

 17)  รอยละของหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อเอชไอวีไดรับ รอยละ 100   /    ติดตามการรายงานกิจกรรมการปองกันการติดเชื้อเอดส

 การดูแลรักษาตามนโยบายปองกันการถายทอดเชื้อ       จากแมสูลูกจากศูนยบริการสาธารณสุช ไมพบขอมูล

 เอชไอวีจากแมสูลูก  หญิงตั้งครรภที่ตรวจพบเชื้อเอชไอวี

 18)  อัตราการใชถุงยางอนามัยครั้งสุดทายเมื่อมี รอยละ 30  รอยละ 75.9    สํารวจขอมูลการใชถุงยางอนามัยฯ ใน 4 กลุม ดังนี้

 เพศสัมพันธในกลุมพฤติกรรมเสี่ยงสูง  1)  กลุมพนักงานบริการทางเพิศหญิง รอยละ 80.40

 2)  กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย รอยละ 80.20

 3)  กลุมชายพนักงานบริการทางเพศชาย รอยละ 95.70

   4)  กลุมผูใชสารเสพติด รอยละ 31.10

 19)  อัตราการใชถุงยางอนามัยครั้งสุดทายเมื่อมี รอยละ 30   /    อยูระหวางสํารวจขอมูล

 เพศสัมพันธในเด็กนักเรียน   

 เปาประสงคที่ 1.6.2.2  คนหาและรักษาผูปวยวัณโรคใหหายขาด  (1 ตัวชี้วัด)

 20)  ผลสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรค > รอยละ 87 รอยละ 93.91   รักษาผูปวยวัณโรคจํานวนทั้งหมด 345 คน รักษาได

 สําเร็จจํานวน 324 คน  ดําเนินการใน 2 หนวยงาน :

 สํานักอนามัย  รักษาผูผวยวัณธรคปอด/นอกปอด รายใหม/

 กลับเปนซ้ํา ทั้งเสมหะพบเชื้อ เสมหะไมพบเชื้อ จํานวน

28

ผลการดําเนินการ

 เปาหมายที่ 1.6.2  โรคติดตอที่สําคัญในเมืองไดรับการเฝาระวังและควบคุมไมใหระบาดไปในวงกวาง  (4 เปาประสงค  9 ตัวชี้วัด)
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 180 คน  รักษาสําเร็จ 169 คน

 สํานักการแพทย  รักษาวัณโรคปอดรายใหมที่ขึ้นทะเบียน

   รักษา 165 คน  รักษาหายและครบ 155 ราย

 เปาประสงคที่ 1.6.2.3  พัฒนาระบบกลไกการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดตอที่สําคัญ  (3 ตัวชี้วัด)

 21)  อัตราการปวยโรคไขเลือดออก ไมเกิน รอยละ 53.27  พบจํานวนผูปวยไขเลือดออกจํานวน 3,027 คน

เปอรเซนไทล

ที่ 80 ของขอมูล

5 ปยอนหลัง

(= 312.62)

 22)  ดัชนีลูกน้ํายุงลายของกลุมเปาหมายอยูในเกณฑ รอยละ 70  รอยละ 32.30  สุมสํารวจดัชนีลูกน้ํายุงลายในกลุมเปาหมาย : ชุมชน

 ที่กําหนด  สถานศึกษา และสถานพยาบาล รวมจํานวนทั้งสิ้น 969 แหง

 พบคาดัชนีลูกน้ํายุงลายอยุในเกณฑที่กําหนด

   จํานวน 313 แหง

 23)  อัตราปวยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ไมเกิน 843.58  ขอมูลผูปวยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ไขหวัดใหญ)

 (ไขหวัดใหญ) เปอรเซนไทล  จํานวน 47,936 คน มีอัตราการปวย 843.58

ที่ 80 ของขอมูล

5 ปยอนหลัง

 (= 872.684)

 เปาประสงคที่ 1.6.2.4  เฝาระวังและควบคุมโรคติดตอจากสัตว  (1 ตัวชี้วัด)  

 24)  อัตราปวยโรคพิษสุนัขบา ไมเกิน 0.02    /

 รายตอประชากร

 แสนคน (20 ราย)

ผลการดําเนินการ



 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 เปาหมายที่ 1.6.3  คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่เทาเทียม มีคุณภาพ และมาตรฐาน  (1 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 1.6.3.1  พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ  (4 ตัวชี้วัด)

 25)  รอยละของความสําเร็จในการผานการตรวจ รอยละ 100   /    อยูระหวางการสํารวจเพื่อตออายุการรับรองจากสถาบัน

 ประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล   รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) หรือ สรพ.

 26)  ความพึงพอใจของผูปวยตอการใหบริการ รอยละ 80 รอยละ 94.32     สํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของโรงพยาบาล

 บริการของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร  สังกัดกรุงเทพมหานคร แบงเปน 2 ประเภท คือ ประเภท

    ผูปวยนอก รอยละ 92.90 และผูปวยใน รอยละ 95.73

 27)  รอยละของศูนยบริการสาธารณสุขที่เขาสู รอยละ 45 รอยละ 48.39     ศูนยบริการสาธารณสุขที่ผานการประเมินและรับรองคุณภาพ

 กระบวนการรับรองคุณภาพกับ สรพ. (จํานวน 31 ศูนย) (15 ศูนย)   จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)

 หรือ สรพ. จํานวน 4 ศูนย คือ ศบส. 9  ศบส. 39  ศบส. 40

     และ ศบส. 62

 28) รอยละผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่นํา รอยละ 30 รอยละ 100  อยูระหวางนําผลงานนวัตกรรมที่จะนําไปใชงานจริง 

 ไปใชในการปฏิบัติงาน (4 เรื่อง)  จํานวน 7 ผลงาน ดังนี้

 1. Safety Restrain โรงพยาบาลกลาง

 2. ฉลากยาใชงายใสใจผูสูงอายุ โรงพยาบาลสิรินธร

 3. อุปกรณชวยจัดทาถายภาพรังสีขอเขาหลังผาตัด 

 โรงพยาบาลการุณยรัศมิ์

 4. อมแลวชาพาสบาย โรงพยาบาลกลาง

 5. High Alert Drug Card โรงพยาบาลสิรินธร

30

ผลการดําเนินการ
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 6. เงือกนอยปกปองลูกรัก โรงพยาบาลลาดกระบัง

 กรุงเทพมหานคร

  7. Y for bladder irrigation โรงพยาบาลราชพิพัฒน

 เปาประสงคที่ 1.6.3.2  สงเสริมการเขาถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  (6 ตัวชี้วัด)  

 29)  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพ รอยละ 50   /    อยูระหวางดําเนินโครงการจํานวน 6 โครงการ ดังนี้

 โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูงและระดับ  1. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคโรงพยาบาลตากสิน

 ตติยภูมิระดับสูง  2. โครงการกอสรางอาคารชั่วคราวโรงพยาบาลลาดกระบัง

 กรุงเทพมหานคร

 3. โครงการกอสรางอาคารเวชภัณฑกลางและหนวยงาน

 สนับสนุนโรงพยาบาลราชพิพัฒน

 4. โครงการกอสรางอาคารจอดรถยนต 10 ชั้น โรงพยาบาล

 สิรินธร

 5. โครงการเปดใหบริการ OPD ชั่วคราว โรงพยาบาลบางนา

  6. โครงการกอสรางโรงพยาบาลคลองสามวา

 30)  ความสําเร็จในการสงตอระหวางโรงพยาบาล ปรับเปน รอยละ 92.12     ดําเนินการสงตอผูปวย 4 กลุมโรคสําคัญ จํานวน 203 ราย 

 ในสังกัดสํานักการแพทย รอยละ 80  โดยสงตอสําเร็จ 187 ราย

(ตามแผน

 รอยละ 90)  

 31)  ความสําเร็จในการสงตอระหวางโรงพยาบาล รอยละ 90 รอยละ 100     ศูนยบริการสาธารณสุขสงตอผูปวยไปยังโรงพยาบาลสังกัด

 กับศูนยบริการสาธารณสุข   สํานักการแพทยไดครบทั้ง 136,289 ราย

ผลการดําเนินการ



 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 32)  รอยละของผูปวยและผูสูงอายุที่ไดรับการสง ปรับเปน รอยละ 89.36     ดําเนินการสงตอผูปวยและผูสูงอายุที่ตองการไดรับการดูแล

 ตอจาก BMA Home Ward Referral Center > รอยละ 85   ตอเนื่องที่บานผานศูนยสงตอเพื่อการพยาบาลตอเนื่องที่บาน

 ไดรับการพยาบาลตอเนื่องที่บานตามเกณฑ (ตามแผน  (BMA Home Ward Referral Center) จํานวน 5,976 ราย

 > รอยละ 80)  ไดรับการพยาบาลตอเนื่องที่บานตามเกณฑ 5,340 ราย

 33)  รอยละของศูนยบริการสาธารณสุขและ > รอยละ 80  รอยละ 75.13    จัดกิจกรรมพัฒนาและขยายเครือขายระบบสงตอผูปวยและ

 โรงพยาบาลในเครือขายสามารถเขาถึงบริการ   ผูสูงอายุตอเนื่องที่บาน (BMA Home Ward Referral  

 และประสานงานผานศูนยสงตอเพื่อการพยาบาล  Center) ในการพยาบาลผูปวยและผูสูงอายุระยะยาว

 ตอเนื่องที่บาน  (Long Term Care) ระหวางศูนยบริการสาธารณสุข

 และโรงพยาบาลภาคีเครือขายเพื่อนําเสนอผลการดําเนินงาน

 ระบบสารสนเทศ  มีสถานพยาบาลเขารวมทั้งสิ้น 145 แหง 

 ไดแก ศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง และโรงพยาบาล

  ในเครือขาย 77 แหง

 34)  จํานวนของศูนยบริการสาธารณสุข ศูนยบริการ 3 แหง 9 แหง   อยูระหวางดําเนินการดังนี้

 สาธารณสุขสาขา สํานักอนามัย ไดรับการปรับปรุง  1. ปรับปรุงสถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด (บานพิชิตใจ)

 พัฒนาดานกายภาพ  2. กอสรางโรงจอดรถยนต ศูนยบริการสาธารณสุข 44 

 ลําผักชี หนองจอก

 3. ปรับปรุงหองน้ําศูนยบริการสาธารณสุข 59 ทุงครุ

 4. ปรับปรุงอาคารศูนยบริการสาธารณสุข 59 ทุงครุ สาขา

 ทุงครุ 2

 5. โครงการกอสรางอาคารสํานักงานชันสูตรและศูนยบริการ

 สาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค

32

ผลการดําเนินการ
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 6. โครงการกอสรางศูนยบริการสาธารณสุข 39 ราษฎรบูรณะ

 7. โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการสาธารณสุข 47

 คลองขวาง

 8. โครงการกอสรางศูนยบริการสาธารณสุข 30 (แหงใหม)

 9. โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงคศูนยบริการ

  สาธารณสุข 8 บุญรอด รุงเรือง

 เปาหมายที่ 1.6.4  ประชาชนไดรับบริการชวยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บปวยขั้นวิกฤต  (2 เปาประสงค  3 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 1.6.4.1  เพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึงเพื่อชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน  (2 ตัวชี้วัด)  

 35)  รอยละของผูปวยวิกฤตฉุกเฉินที่ขอรับบริการ รอยละ 30 รอยละ 26.14  -  ผูปวยที่ขอรับบริการทางการแพทยฉุกเฉินขั้นสูงจํานวน 

 ทางการแพทยฉุกเฉินขั้นสูง (Advance) สามารถ  10,415 ราย ไดรับบริการทางการแพทยขั้นสูง ภายใน 10 

 ไดรับบริการภายใน 10 นาที และสวนของขั้น  นาที จํานวน 2,722 ราย

 พื้นฐาน (Basic) สามารถรับบริการภายใน 15 นาท)ี รอยละ 63 รอยละ 67.65   -  ผูปวยที่ขอรับบริการทางการแพทยฉุกเฉินขั้นพื้นฐานจํานวน

 10,497 ราย ไดรับบริการทางการแพทยขั้นพื้นฐาน ภายใน

    15 นาที จํานวน 7,101 ราย

 36)  จํานวนจุดจอดรถพยาบาลที่เพิ่มทั้งสิ้น 1 จุด 1 จุด   อยูระหวางขอใชพื้นที่จุดจอดคลองสามวา

 เปาประสงคที่ 1.6.4.2  เพิ่มประสิทธิภาพเครือขายอาสาสมัครของมูลนิธิ  (1 ตัวชี้วัด)    

 37)  มีระบบการพัฒนาบุคลากรอาสาสมัครมูลนิธิ มีระบบ   

 โดยเครือขายเปนเจาภาพหลักในการพัฒนา  

 ฝกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระบบบริการ  

 การแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

ปรับเปน

ผลการดําเนินการ



 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 37)  มีระบบการพัฒนาบุคลากรอาสาสมัครมูลนิธิ มีระบบ  /  อยูระหวางศึกษาขอมูล หลักสูตรเพื่อจัดทําโครงการสนับสนุน

 โดยเครือขายมีสวนรวมในการพัฒนาฝกอบรม  การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานผูปฏิบัติการเบื้องตน

 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย  สังกัดเครือขายในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน หลักสูตร FR2

 ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร  24 ชั่วโมง

 เปาหมายที่ 1.6.5  ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปอนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  (2 เปาประสงค  9 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 1.6.5.1  ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน  (5 ตัวชี้วัด)

 38)  รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน รอยละ 100  รอยละ 42.75    สถานประกอบการอาหารทั้งหมด จํานวน 19,270 ราย

 ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน  ไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร

 อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี   ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จํานวน 8,238 ราย

 39)  รอยละของตัวอยางอาหารที่ไดรับการสุมตรวจ รอยละ 60   /    อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ

 ไมพบการปนเปอนเชื้อโรค  กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กรณีผูเสนอราคาอุทธรณ 

  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ

 40)  รอยละของตัวอยางอาหารที่ไดรับการสุมตรวจ รอยละ 90 รอยละ 99.83   สุมเก็บตัวอยางอาหารจํานวน 50,730 ตัวอยาง นํามาตรวจ

 ไมพบการปนเปอนสารเคมีอันตราย  วิเคราะหโดยชุดทดสอบเบื้องตนหาสารเคมีปนเปอนในอาหาร

 ไดแก บอแรกซ ฟอรมาลีน สารกันรา สารฟอกขาว สีสังเคราะห

 ในอาหารหามใสสี กรดแรอิสระ (น้ําสมสายชูปลอม)

 ยาฆาแมลง ไดโอเดท และสารโพลาร  ไมพบการปนเปอน

  จํานวน 50,646 ตัวอยาง

 41)  ผูบริโภคมีความรูในการเลือกซื้ออาหาร รอยละ 60  /  

 และทราบถึงสิทธิของผูบริโภค

34

ผลการดําเนินการ
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 42)  เจาหนาที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รอยละ 70  /  

 อาหารปลอดภัย

 เปาประสงคที่ 1.6.5.2  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดบริโภคเนื้อสัตวปลอดภัย  (4 ตัวชี้วัดหลัก)

 43)  รอยละของสัตวที่ผานการตรวจสุขภาพกอน > รอยละ 93 รอยละ 99.99     สัตวที่ไดรับการแจงขออนุญาตทําการฆาตามกฎหมาย จํานวน

 เขาฆาและผานการตรวจเนื้อหลังฆาเพื่ออนุญาต  561,957 ตัว ผานการตรวจสุขภาพกอนฆาและตรวจเนื้อสัตว

 ใหนําเนื้อนั้นไปจําหนายตามกฎหมาย  เพื่ออนุญาตใหนําสัตวนั้นไปจําหนายไดตามกฎหมาย จํานวน

  561,955 ตัว

 44)  รอยละของตัวอยางสัตวปกที่ไดรับการสุม > รอยละ 95 รอยละ 100     สุมตรวจสัตวปกเพื่อหาเชื้อโรคไขหวัดนก จํานวน 2,898

 ตรวจไมพบเชื้อโรคไขหวัดนก   ตัวอยาง ตรวจไมพบเชื้อโรคไขหวัดนก

 45)  รอยละของตัวอยางเนื้อสัตวที่ไดรับการสุมตรวจ > รอยละ 70 รอยละ 93     สุมตรวจตัวอยางเนื้อสัตวได จํานวน 1,258 ตัวอยาง ไมพบ

 ไมพบเชื้อโรคอาหารเปนพิษ (S. Aureas และหรือ   เชื้อโรคอาหารเปนพิษ จํานวน 1,170 ตัวอยาง

 Salmonella spp.)

 46)  รอยละของตัวอยางเนื้อสัตวที่ไดรับการสุมตรวจ > รอยละ 85 รอยละ 99.24     สุมตรวจตัวอยางเนื้อสัตวได จํานวน 794 ตัวอยาง ไมพบ

 ไมพบยาตานจุลชีพตกคาง  ยาตานจุลชีพ จํานวน 788 ตัวอยาง

 เปาหมายที่ 1.6.6  คนกรุงเทพฯ มีวิถีชีวิตแบบตื่นตัวและกระตือรือรน  (4 เปาประสงค  10 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 1.6.6.1  สนับสนุนใหคนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือรน  (4 ตัวชี้วัด)  

 47)  รอยละของชาว กทม. มีดัชนีมวลกาย (BMI) รอยละ 53  รอยละ 40.23    จัดเก็บคาดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนยเยาวชนและศูนยกีฬา

 อยูในเกณฑมาตรฐาน  จํานวน 20,573 คน ผูที่มีดัชนีมวลกายอยูในเกณฑน้ําหนัก

   ปกติ จํานวน 8,276 คน 

ผลการดําเนินการ



 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 48)  รอยละของชาว กทม. ออกกําลังกาย รอยละ 74   /    อยูระหวางกําหนดกลุมตัวอยางที่จะใชในการจัดเก็บขอมูลผูใช

 ตามเกณฑเมืองไทยแข็งแรง  บริการดานกีฬาของกรุงเทพมหานครที่ออกกําลังกายตามเกณฑ

 เมืองไทยแข็งแรงในศูนยกีฬาและศูนยเยาวชน

 49)  จํานวนของประชาชนที่เขารวมกิจกรรม 670,000 ราย   /    ประสานศูนยเยาวชนสังกัดสํานักงานนันทนาการและสงเสริม

 นันทนาการของ กทม. เพิ่มขึ้นตอป  การเรียนรู ศูนยกีฬาสังกัดกองการกีฬาและศูนยเยาวชน

 กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุน) ในการรายงานสถิติประชาชน

   ที่เขารวมกิจกรรมนันทนาการ 

 50)  จํานวนครั้งในการประชาสัมพันธการใหบริการ 15 ครั้ง   /    อยูระหวางกําหนดจัดประชุมเพื่อกําหนดรูปแบบการประชา

 กีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครตอป  สัมพันธ

 เปาประสงคที่ 1.6.6.2  ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานของศูนยกีฬา ศูนยเยาวชน ลานกีฬา  (3 ตัวชี้วัด)  

 51)  รอยละของความสําเร็จเฉลี่ยในการกอสราง/ รอยละ 91  รอยละ 10    ปรับปรุงศุนยเยาวชน จํานวน 9 แหง อยูระหวางคณะ

 ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ   กรรมการคํานวณราคากลาง

 52)  รอยละของผูใชบริการในสถานที่บริการดานกีฬา ปรับเปน รอยละ 88.43     จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ 7 ครั้ง มีผูเขารวมทดสอบ

 ของกรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพทางกายภาพ รอยะ 88.43  จํานวน 432 คน ผานเกณฑการทดสอบ จํานวน 382 คน

 ตามเกณฑมาตรฐาน (ตามแผน

 รอยละ 87.50)

 53)  รอยละของสถานบริการดานกีฬาและนันทนาการ รอยละ 77   /    -  กิจกรรมประเมินมาตรฐานศูนยกีฬากรุงเทพมหานคร  

 ของ กทม. อยูในเกณฑมาตรฐาน  อยูระหวางเวียนแจงเกณฑการประเมินมาตรฐานศูนยกีฬาฯ

 -  กิจกรรมประเมินมาตรฐานศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร  

  อยูระหวางจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน

36
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 เปาประสงคที่ 1.6.6.3  พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมใหมีความหลากหลายและตรงกับความตองการของประชาชน  (1 ตัวชี้วัด)

 54)  จํานวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มี 1 กิจกรรม   /    ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานครและศูนยกีฬากรุงเทพมหานคร

 ความหลากหลายและสอดคลองกับความตองการ  จัดทําแบบสํารวจความตองการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

 เพิ่มขึ้นตอป  ในศูนยเยาวชนฯ และศูนยกีฬาฯ

 เปาประสงคที่ 1.6.6.4  สงเสริมการเลนกีฬาเพื่อความเปนเลิศและกีฬาเพื่ออาชีพ  (2 ตัวชี้วัด)

 55)  จํานวนครั้งในการจัดการแขงขันกีฬาหรือสง 16 ครั้ง   /    จัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร

 นักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครเขารวมการแขงขัน  เขารวมการแขงขันกีฬาเพื่อความเปนเลิศและอาชีพ

 กีฬาเพื่อความเปนเลิศและ/หรืออาชีพตอป  

 56)  จํานวนทุนการศึกษาที่ กทม.  มีใหกับผูที่มี 52 ทุน  /    เยาวชนเขารวมโครงการโดยสงผลงานแลว จํานวน 12 ราย 

 ความสามารถโดดเดนดานกีฬาและนันทนาการ  

18 34  3

35 73  11                   รวมตัวชี้วัดดานที่ 1  ทั้งสิ้น  119 ตัวชี้วัด

                    รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.6  ทั้งสิ้น  56 ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินการ



ตัวชี้วัดสนับสนุน คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 มิติที่ 1.1  ปลอดมลพิษ  (2 เปาหมาย  3 เปาประสงค  6 ตัวชี้วัด)                                                                 

 เปาหมายที่ 1.1.3  กรุงเทพมหานครมีฝุนละอองอยูในเกณฑมาตรฐาน  

 เปาประสงคที่ 1.1.3.2  ปรับปรุงระบบการจัดการขอมูลคุณภาพอากาศใหครอบคลุมพื้นที่  (2 ตัวชี้วัด)

 1)  จํานวนถนนอากาศสะอาด เขตละ 1 ถนน  เขตละ 1 ถนน    ถนนที่ผานเกณฑประเมินผลการดําเนินโครงการถนนอากาศ

 (50 เขต) (33 เขต)  สะอาด ดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการถนนอากาศ

  สะอาด อยางนอย 4 กิจกรรม

 2)  จํานวนผูรับรูขอมูลคุณภาพอากาศของกรุงเทพ- ปรับเปนไมนอย 365,548 ราย     มีผูรับรูขอมูลคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครผานชองทาง

 มหานครผานชองทางการสื่อสารในรูปแบบ กวา 4,000 ราย/ป  การสื่อสารในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิตอบผานชองทางเฟสบุค

 เทคโนโลยีดิจิตอล (แผนไมนอยกวา  กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง จํานวน 2,781 ราย

2,000 ราย/ป)  และเว็บไซตของกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง จํานวน 

   362,767 ราย 

 เปาหมายที่ 1.1.4  กรุงเทพมหานครมีระดับเสียง คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) อยูในเกณฑมาตรฐาน

 เปาประสงคที่ 1.1.4.1  กรุงเทพมหานครมีคุณภาพเสียงอยูในเกณฑมาตรฐาน  (3 ตัวชี้วัด)   

 3)  รอยละของยานพาหนะที่มีมลพิษทางเสียง รอยละ 92  รอยละ 98.07  ตรวจวัดระดับเสียงจากรถสองแถว 27 คัน ผานเกณฑ 27 คัน

 ผานเกณฑมาตรฐานภายในป 2562  รอยละ 100 และเรือในคลอง กทม. 62 ลํา ผานเกณฑ 25

  ลํา รอยละ 96.15 ผานเกณฑเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 98.07

 4)  รอยละขอมูลระดับเสียงที่มีการตรวจวัด รอยละ 90   /    อยูระหวางสํารวจจุติดตั้งเครื่องวัดเสียงชั่วคราว จํานวน 9 จุด

 ผานเกณฑมาตรฐาน  แตประสบปญหาจุดติดตั้งที่ปลอดภัยตอการสูญหายไมมี

   กระแสไฟฟา

38

 ตัวชี้วัดสนับสนุนตามภารกิจของหนวยงาน/นโยบายผูบริหาร กทม.  ประกอบดวย  5 มิติ  9 เปาหมาย  15 เปาประสงค  35 ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินการ
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ตัวชี้วัดสนับสนุน คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 5)  รอยละโครงการกอสรางอาคารที่ไดรับ รอยละ 15  รอยละ 5.77    คณะทํางานการติดตามตรวจสอบโครงการกอสรางอาคาร

 การควบคุมเสียง   ใหเปนไปตามมาตรการควบคุมฝุนละอองในรายงาน

 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมรวมกันออกปฏิบัติงาน

 ตามแผนปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบโครงการกอสราง

 อาคารฯ ระหวางเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2562 จํานวน 3

 โครงการ จากที่กําหนดในแผนปฏัติงานทั้งหมด 52 โครงการ

 เปาประสงคที่ 1.1.4.2  บูรณาการทํางานรวมกับหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกกรุงเทพมหานคร  (1 ตัวชี้วัด)

 6)  ความสําเร็จของการสรางเครือขายความรวมมือ 3 คเรือขาย 3 เครือขาย   1. เครือขายคณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาฝุนละออง

 จัดการคุณภาพอากาศและเสียง  ขนาดเล็ก (PM2.5)

 2. เครือขายคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินโครงการ

 ถนนอากาศสะอาดของกรุงเทพมหานคร

 3. เครือขายคณะทํางานติดตามตรวจสอบโครงการกอสราง

 อาคารใหเปนไปตามมาตรการควบคุมฝุนละอองและเสียง

 ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในพื้นที่

 กรุงเทพมหานคร

2 4                            รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.1  ทั้งสิ้น 6 ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินการ



ตัวชี้วัดสนับสนุน คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 มิติที่ 1.2  ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด  ( 1 เปาหมาย  1 เปาประสงค  1 ตัวชี้วัด)  

 เปาหมายที่ 1.2.1  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

 เปาประสงคที่ 1.2.1.1  เสริมสรางความปลอดภัยเพื่อลดความลอแหลมของสภาพแวดลอมตอการเกิดอาชญากรรม  (1 ตัวชี้วัด)

 7)  รอยละความสําเร็จของการแกไขกลองโทรทัศน รอยละ 100  รอยละ 60    อยูระหวางผูรับจางดําเนินการตามสัญญา

 วงจรปด (CCTV) ใหสามารถใชการไดภายใน 24 ชม.

 ภายใน 24 ชม. เมื่อไดรับการแจงหรือตรวจพบ

 การแจงหรือตรวจพบ   

 1    

 มิติที่ 1.3  ปลอดอุบัติเหตุ  (1 เปาหมาย  2 เปาประสงค  6 ตัวชี้วัด)     

 เปาหมายที่ 1.3.1  ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

 เปาประสงคที่ 1.3.1.1  ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย  (1 ตัวชี้วัด)

 8)  รอยละของจํานวนปายหรือเครื่องหมายจราจร รอยละ 100  รอยละ 65    อยูระหวางผูรับจางดําเนินการตามสัญญา

 ที่ไดรับการติดตั้ง/ปรับปรุงและบํารุงรักษา

 เปาประสงคที่ 1.3.1.2  ลดการกระทําผิดกฎจราจร  (5 ตัวชี้วัด)

 9)  รอยละของผูเขารับการอบรมที่ผานเกณฑ   รอยละ 30    จัดทําโครงการเสริมสรางการเรียนรูดานการจราจรในเด็ก

 การทดสอบความรูเกี่ยวกับกฎจราจร วินัยจราจร  โดยอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎและวินัยจราจรใหแกนักเรียน

 และความปลอดภัยในการใชรถใชถนน  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 1,800 คน โดยจางบริษัท

 ยูพีดีเซ็นเตอรจํากัดดําเนินการ ซึ่งอยูระหวางตรวจรางสัญญา

40

                        รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.2  ทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินการ
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ตัวชี้วัดสนับสนุน คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 10)  จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงคเพื่อสราง  2 ครั้ง    จัดกิจกรรมรณรงคเสริมสรางวินัยและจิตสํานึกของประชาชน

 การตระหนักรูในการใชรถใชถนนอยางระมัดระวัง  เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณจุดเปลี่ยนถายการเดินทางและบริเวณ

 ที่มีประชาชนสัญจรเปนจํานวนมากในชวงเทศกาลปใหม

 และเทศกาลสงกรานต

 11)  รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ รอยละ 30  -  เวียนแจงทุกหนวยงานดําเนินการตามมาตรการ 1ร 2ส

 ตามมาตรการองคกรดานความปลอดภัยทางถนน  3ข และ 4ม

 ของกรุงเทพมหานคร

 12)  จํานวนครั้งในการออกตรวจความปลอดภัย 2 ครั้ง 2 ครั้ง  จัดชุดสายตรวจปฏิบัติการทางน้ําดูแลความปลอดภัยทางน้ํา

 ทางน้ําของสํานักเทศกิจ ตอวันทําการ ตอวันทําการ  ใหแกประชาชนและนักทองเที่ยวบริเวณแมน้ําเจาพระยา

 ตั้งแตสะพานกรุงธน-สะพานกรุงเทพ วันละ 2 ครั้ง ชวงเชา

 เวลา 07.00-09.30 น. และชวงเย็น เวลา 15.00-17.30 น.

 (เฉพาะวันทําการ) ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2561-8 มีนาคม

 2562 รวมทั้งสิ้น 216 ครั้ง นอกจากนี้ไดจัดชุดสายตรวจ

 เทศกิจอํานวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในชวง

 เวลาเรงดวนบริเวณทาเรือ 6 แหง ไดแก ทาชาง ทาวังหลัง

 ทาพระจันทร ทาสะพานพุทธ ทาดินแดง และทาน้ําราชวงศ

 ทาละ 2 คน

 13)  จํานวนครั้งในการออกปฏิบัติหนาที่เทศกิจจราจร 2 ครั้ง/วัน/จุด 2 ครั้ง/วัน/จุด  จัดเจาหนาที่เทศกิจใหบริการบริเวณรอบสํานักเทศกิจ 5 จุด

 ตามโครงการเทศกิจอาสาพานองขามถนน/อาสา  ไดแก บริเวณทางเขาสํานักเทศกิจ ประตูทางเขาสํานักเทศกิจ

 จราจร  ประตูทางออกสํานักเทศกิจ หนาโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส

 และประตูทางออกวัดประยุรวงศาวาส  และบริเวณทางแยก

ผลการดําเนินการ



ตัวชี้วัดสนับสนุน คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 ถนนเทศบาลสาย 1 ตัดกับถนนประชาธิปก วันละ 2 ครั้ง

 ชวงเชาเวลา 06.45-09.00 น. และชวงบายเวลา 15.30-

 17.00 น. (เฉพาะวันทําการ) ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2561

   ถึง 28 กุมภาพันธ 2562 รวมทั้งสิ้น 1,020 ครั้ง

 6    

 มิติที่ 1.4  ปลอดภัยพิบัติ  (1 เปาหมาย  2 เปาประสงค  5 ตัวชี้วัด)   

 เปาหมายที่ 1.4.1  กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟนคืนจากภัยพิบัติ

 เปาประสงคที่ 1.4.1.1  กรุงเทพมหานครมีความพรอมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ําฝน น้ําหนุน และน้ําหลาก เสริมสรางศักยภาพและความสามารถดานบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการ

 สาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย  (4 ตัวชี้วัด)

 14)  รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไขปญหา รอยละ 100 รอยละ 100   จัดเตรียมติดตั้งและตรวจสอบ สนับสนุนซอมและบํารุงรักษา

 น้ําทวมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  เครื่องสูบน้ํา เครื่องผลักดันน้ํา และเครื่องจักรกล 

 และสนับสนุนเครื่องสูบน้ําแกสํานักงานเขต

 15)  งานกอสราง Water bank ธนาคารน้ําใตดิน 5 จุด   /    -  แลวเสร็จ 1 จุด คือ งานกอสรางบอหนวงน้ําใตดินบริเวณ 

  สน.บางเขน

    -  อยูระหวางดําเนินการ 3 จุด คือ บริเวณถนนอโศกดินแดง 

  ปากซอยสุทธิพร บริเวณถนนศรีนครินทรตัดกับถนน

 กรุงเทพกรีฑา และบริเวณรัชดาภิเษก ฝงถนนวิภาวดีรังสิต

 -  ยกเลิก 1 จุด คือ งานกอสรางบอหนวงน้ําใตดินหมูบาน

 เศรษฐกิจ เนื่องจากติดอุปสรรคการกอสราง

42

                       รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.3  ทั้งสิ้น 6 ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินการ
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ตัวชี้วัดสนับสนุน คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 16)  งานกอสรางแกมลิงเก็บน้ําตามศาสตรพระราชา 6 จุด  /  -  แลวเสร็จ 3 จุด คือ แกมลิงบึงประชานิเวศน แกมลิง

 บึงเสือดํา และแกมลิงบึงรางเข

 -  อยูระหวางดําเนินการ 3 จุด คือ แกมลิงบึงสาธารณะ

  ลาดพราว 71 แกมลิงบึงหมูบานเฟรนดชิพ และแกมลิง

 สวนเบญจกิติ

 17)  เพิ่มทอระบายน้ําขนาดเล็ก Pipe Jacking 10 เสนทาง  /  -  แลวเสร็จ 1 เสนทาง คือ กอสรางระบบระบายน้ํา

 เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช

 และถนนเจริญกรุง

  -  อยูระหวางดําเนินการ 9 เสนทาง

 เปาประสงคที่ 1.4.1.3  เสริมสรางศักยภาพและความสามารถดานบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย  (1 ตัวชี้วัด)

 18)  การกอสรางสถานีดับเพลิงเพิ่มขึ้น 5 สถานี   /    โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงพหลโยธิน โครงการกอสราง

 สถานีดับเพลิงเฉลิมพระเกียรติ (ผเขตประเวศ) โครงการ

 กอสรางสถานีดับเพลิงดอนเมือง โครงการกอสรางสถานี

 ดับเพลิงรมเกลา และโครงการกอสรางสถานีดับเพลิง

  ราษฎรบูรณะ

1 4    

 มิติที่ 1.6  ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย  (4 เปาหมาย  7 เปาประสงค  17 ตัวชี้วัด)

 เปาหมายที่ 1.6.2  โรคติดตอที่สําคัญในเมืองไดรับการเฝาระวังและควบคุมไมใหระบาดไปในวงกวาง  (3 เปาประสงค  8 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 1.6.2.1  ปองกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหมในกลุมเปาหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูง รวมทั้งกลุมเยาวชน  (3 ตัวชี้วัด)

 19)  รอยละของชายมีเพศสัมพันธกับชาย รอยละ 80  รอยละ 21.49    ตั้งเปาหมายไวจํานวน 37,000 คน เขาถึงความรู

 เขาถึงขอมูลความรูและอุปกรณปองกัน   และอุปกรณปองกันจํานวน 7,950 คน

                      รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.4  ทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินการ



ตัวชี้วัดสนับสนุน คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 20)  จํานวนพนักงานบริการหญิง-ชายที่เขารวม 400 คน  /  เตรียมการจัดกิจกรรมและจะประเมินผลภายหลัง

 กิจกรรม  การจัดกิจกรรม

 21)  รอยละของพนักงานบริการหญิง-ชาย รอยละ 50  /  เตรียมการจัดกิจกรรมและจะประเมินผลภายหลัง

 ที่เขารวมกิจกรรมไดรับการตรวจเลือดหาเชื้อ  การจัดกิจกรรม

 HIV โดยความสมัครใจ  

 เปาประสงคที่ 1.6.2.3  พัฒนาระบบกลไกการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดตอทีสําคัญ  (4 ตัวชี้วัด)

 22)  รอยละของผูเขารวมกิจกรรมเสริมสราง รอยละ 80   /    สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธใหความรูเรื่องโรคติดตอ

 ความรูเรื่องโรคติดตอที่สําคัญตามฤดูกาล   และภัยสุขภาพในสถานการณฝุน PM2.5 เกินคามาตรฐาน

 23)  รอยละความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน รอยละ 60   /    กําหนดการฉีควัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญระหวาง

 ปองกันโรคไขหวัดใหญ   เดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน 2562

 และผลิตภัณฑเสริมไอโอดีนในครัวเรือน  

 24)  รอยละของการไดรับรายงานผูปวยไข รอยละ 50 รอยละ 71.91   รายงานผูปวยไขเลือดออกจํานวนทั้งหมด 3,022 รายงาน

 เลือดออก ภายใน 3 วัน  ไดรับการวิเคราะหความครบถวน ถูกตอง ทันเวลาของ

 รายงานผูปวยไขเลือดออก และสรุปรายงานผลจํานวน 

  2,173 ราย

 25)  รอยละของทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่ รอยละ 70 รอยละ 86.18   ตรวจสอบขอมูลจากเหตุการณที่มีผูเสียชีวิตและระบาด

 เร็วดําเริรการสอบสวนโรคไขเลือดออกกรณี  ในพื้นที่ทั้งหมด 2,120 เหตุการณ ดําเนินกากรสอบสวน

 ผูปวยเสียชีวิตและมีการระบาดเปนกลุมกอน  ไดจํานวน 1,827 เหตุการณ

 เปาประสงคที่ 1.6.2.4  เฝาระวังและควบคุมโรคติดตอจากสัตว  (1 ตัวชี้วัด)

 26)  จํานวนสุนัขและสัตวเลี้ยงที่ไดรับการฉีด 170,000 ตัว  97,567 ตัว    

 วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  
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ตัวชี้วัดสนับสนุน คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 เปาหมายที่ 1.6.3  คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่เทาเทียม มีคุณภาพ และมาตรฐาน  (1 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 1.6.3.1  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสูความเปนเลิศทางการแพทย  (4 ตัวชี้วัด)

 27)  รอยละความสําเร็จในการยกระดับศูนย > รอยละ 85   /    -  แตงตั้งคณะกรรมการศูนยความเปนเลิศทางการแพทย

 ความเปนทางการแพทยดานโรคเฉพาะทางที่มี  สํานักการแพทย และคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย

 คุณภาพผานเกณฑของสํานักการแพทย ตั้งแต  ความเปนเลิศทางการแพทย สํานักการแพทย มีแผนเตรียม

 ระดับ 3 ขึ้นไป  จัดตั้งศุนยความเปนเลิศทางการแพทยเพิ่ม 1 แหง คือ

 ศูนยโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลสิรินธร

  -  จัดประชุมคณะกรรมการศูนยความเปนเลิศทางการแพทย

 โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย

 -  เตรียมขอมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

 ศุนยความเปนเลิศทางการแพทย โรงพยาบาลสังกัดสํานัก

 การแพทย เรื่องความพรอมของการจัดตั้งศูนยโรระบบ

 ทางเดินหายใจ โรงพยาบาลสิรินธร

 -  กําหนดการออกตรวจประเมินศูนยความเปนเลิศ

  ของคณะกรรมการฯ 

 28)  รอยละของผูปวยที่มีความพึงพอใจระดับ "มาก" > รอยละ 85 รอยละ 97.35     -  สํารวจความพึงพอใจในบริการของศูนยความเปนเลิศ

 ในบริการรักษาพยาบาลของศูนยความเปนเลิศ   ทางการแพทย  

 ทางการแพทยของกรุงเทพมหานคร  

 29)  จํานวนแนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best 2 เรื่อง 2 เรื่อง     กําหนดหัวขอวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)  

 Practice) ของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย  จํานวน 2 เรื่อง คือ

ผลการดําเนินการ



ตัวชี้วัดสนับสนุน คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

  1. วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศในการดําเนินงานดานคลินิกผูสูงอายุ

 สํานักการแพทยยตามเกณฑคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ ฉบับ

 เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา พระบรมราชินีนาถ

 2. วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศดานอนามัยสิ่งแวดลอมโรงพยาบาล

 สังกัดสํานักการแพทยตามเกณฑ Bangkok GREEN &

 CLEAN Hospital Plus

 30)  รอยละของศูนยบริการสาธารณสุขที่เขารวม รอยละ 80 รอยละ 99.1     ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ

 โครงการและผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด   ชันสูตรโรคของศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย

 ที่เขารวมโครงการผานเกณฑการประเมินตามมาตรฐาน

  ที่กําหนด

 เปาหมายที่ 1.6.4  ประชาชนไดรับบริการชวยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บปวยขั้นวิกฤต  (2 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 1.6.4.1  เพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึงเพื่อชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน  (3 ตัวชี้วัด)  

 31)  ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร รอยละ 75   /    ดําเนินโครงการหลักดานการพัฒนาบุคลากร โดยการฝกอบรม

 ในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร  เพื่อพัฒนาบุคลากร รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน

 (รายงานผลการประเมินโครงการฯ)  การปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 3 โครงการ

 1. โครงการอบรมฟนฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉินการแพทย

 จํานวน 2 รุน เมื่อวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 และ

 เมื่อวันที่ 15-17 มกราคม 2562

 2. โครงการอบรมฟนฟูวิชาการพยาบาลกูชีพ

 3. โครงการพัฒนาวิชาการพยาบาลจายงานศูนยรับแจงเหตุ

 กําหนดจัดโครงการในเดือนมิถุนายน 2562
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ตัวชี้วัดสนับสนุน คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 32)  ผลสําเร็จในการซอมแผนปฏิบัติการทาง รอยละ 80  /  -  ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการระบบบริการ

 การแพทยในเหตุสาธารณภัย (ความรวมมือและขอ    ทางการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานครมอบหมายให

 คิดเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของ)       คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลเปนเจาภาพรวมกับศูนย

 เอราวัณดําเนินการจัดซอมแผนปฏิบัติการทางการแพทย

 ในเหตุสาธารณภัย

 -  กําหนดหัวขอการซอมแผนฯ และจัดการซอมในเดือน

 สิงหาคม 2562

 33)  รอยละความสําเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพ รอยละ 75  /  อยูระหวางดําเนินโครงการดังนี้

 การอํานวยการและสั่งการทางการแพทยในภาวะ  1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศูนยประสาน

 ฉุกเฉิน  งานและสั่งการทางการแพทยของกรุงเทพมหานคร

 2. โครงการยกระดับดานการอํานวยการและสั่งการ

 การแพทยฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร

 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบัญชาการทางการแพทย

 ฉุกเฉิน อยูระหวางศึกษารายละเอียดขอมูลการจัดทําโครงการ

 4. โครงการประชุมวิชาการทางการแพทยฉุกเฉิน จะดําเนิน

 ในเดือนกรกฎาคม 2562  ขณะนี้อยูระหวางกําหนดหัวขอ

 การประชุมวิชาการและกําหนดกิจกรรมในการประชุม

 เปาประสงคที่ 1.6.4.2  เพิ่มประสิทธิภาพเครือขายอาสาสมัครของมูลนิธิ  (1 ตัวชี้วัด)

 34)  มีระบบบริหารจัดการประสานงานเครือขาย รอยละ 90  /  จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการแพทยฉุกเฉินระดับ 

 อาสาสมัครมูลนิธิในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน  พื้นฐานและติดตามการพัฒนาการแพทยฉุกเฉินระดับพื้นฐาน 

 กรุงเทพมหานคร  

ผลการดําเนินการ



ตัวชี้วัดสนับสนุน คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 เปาประสงคที่ 1.6.5.1  ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน  (1 ตัวชี้วัด)

 35)  รอยละของสถานประกอบการที่ไดรับการตรวจ รอยละ 70 รอยละ 96.3  สถานประกอบการน้ําบริโภคในภาชนะบรรจะที่ปดสนิท

 คุณภาพน้ํา/น้ําแข็งทางหองปฏิบัติการและผาน   และน้ําแข็งที่ไดรับการตรวจวิเคราะหจํานวนทั้งหมด 27  

 เกณฑมาตรฐาน  แหง ผานเกณฑมาตรฐานจํานวน 26 แหง

5 12

8 27    
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                   รวมตัวชี้วัดดานที่ 1 ทั้งสิ้น  35 ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินการ

 เปาหมายที่ 1.6.5  ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปอนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  (1 เปาประสงค  1 ตัวชี้วัด)

                     รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.6 ทั้งสิ้น 17 ตัวชี้วัด



สรุปวิเคราะหผลดําเนินการระดับดาน   
 

 ในรอบครึ่งปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
หลักไวจํานวน 119 ตัวชี้วัด หนวยงานไดนําไปสูการปฏิบัติจํานวน 115 ตัวชีว้ัด คิดเปนรอยละ 96.64     
ซ่ึงสวนใหญอยูระหวางดําเนินการ และมีตัวชี้วัดท่ีไมไดดําเนินการมีจํานวน 4 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 3.36  
ผลการดําเนินการใน 6 มิติ ดังนี้ 
  มิติท่ี 1.1  ปลอดมลพิษ 

        กรุงเทพมหานครดําเนินการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมเพ่ือมุงสูเมืองปลอดมลพิษ ดวยการจัดการ
คุณภาพแหลงน้ําธรรมชาติในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครใหมีคุณภาพดีข้ึนผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
ในแมน้ําเจาพระยาและคลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) 
และแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) อยูในเกณฑมาตรฐาน สวนคาออกซิเจนละลายน้าํ (DO) ยังต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน การกอสรางโรงควบคุมคุณภาพน้ําเพ่ิมเติมยังไมมีความคืบหนาสงผลใหขีดความสามารถในการบําบัด 
น้ําเสียคงท่ีตลอดหลายปท่ีผานมา ขณะท่ีปริมาณน้ําเสียมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป จึงทําใหเกิดปญหาน้ําเสียสะสม 
หรืออาจกลาวไดวาน้ําเสียเกินกวาครึ่งของพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครไมผานการบําบัด สําหรับการนําน้ําท่ีผาน 
การบําบัดกลับมาใชประโยชนในกิจกรรมของเมืองสูงกวาคาเปาหมายรายป นอกจากนี้มีความพยายาม 
ในการศึกษาวิจัยการปรับปรุงระบบบําบัดน้าํเสียเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบําบัดน้าํเสีย ดานการจัดการ 
ลดและควบคุมขยะมูลฝอย มุงเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิดจนถึงการกําจัด
อยางถูกตองตามหลักวิชาการ ผลการดําเนินงานในภาพรวมอยูระหวางดําเนินการตามเปาหมายท่ีกําหนด  
โดยจัดการมูลฝอยท่ีตนทางอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการสงเสริมการคัดแยกมูลฝอยท่ีแหลงกําเนิดตามหลัก 3Rs 
มีปริมาณมูลฝอยท่ีนํากลับมาใชประโยชนเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย ปริมาณมูลฝอยท่ีจัดเก็บไดเฉลี่ยลดลง มีการสงเสริมและ
สนับสนุนการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการจัดการมูลฝอย และเพ่ิมประสิทธิภาพการคัด
แยกของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ ไขมันและสิ่งปฏิกูลท่ีแหลงกําเนิด การจัดการมูลฝอยท่ีกลางทางอยางมี
ประสิทธิภาพดวยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมูลฝอย ของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ ไขมันและ
สิ่งปฏิกูลของหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยเรื่องรองเรียนเก่ียวกับมูลฝอยตกคางไดรับการแกไขภายในระยะเวลา 
ท่ีกําหนด  สวนการจัดการมูลฝอยท่ีปลายทางอยางมีประสิทธิภาพดวยการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย 
ของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ ไขมัน และสิ่งปฏิกูลถูกตองตามหลักวิชาการ ดาํเนินการรวบรวมมูลฝอย 
ของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อเขาสูระบบกําจัด และเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัด แปรรูป มูลฝอย ไขมัน
และสิ่งปฏิกูล เพ่ือนํากลับมาใชประโยชนท่ีศูนยกําจัดมูลฝอย ดําเนินการนํามูลฝอยมาบําบัดแลวกลับไปใช
ประโยชน (แปรรูปเปนไฟฟา เศษวัสดุกอสราง และแปรรูปเปนปุย) ท่ีศูนยกําจัดมูลฝอย ดานการจัดการ
คุณภาพอากาศ ดําเนินการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พบวา มียานพาหนะ 
ท่ีปลอยมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานลดลง การปรับปรุงระบบการจัดการขอมูลคุณภาพอากาศใหครอบคลุม
พ้ืนท่ีดวยการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศผานระบบบริหารจัดการขอมูลคุณภาพอากาศยังอยูในข้ัน
เตรียมการ  สําหรับการควบคุมฝุนละอองและเสียงจากแหลงกําเนิดอยูระหวางการดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด  
สวนการจัดการเรื่องรองเรียนเก่ียวกับมลภาวะทางเสียงในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครจะดําเนินการอยางเขมงวด
และเปนระบบในป 2563  นอกจากนี้มีการดําเนินการบูรณาการการทํางานรวมกับเครือขายความรวมมือ 
การจัดการคุณภาพอากาศและเสียงของกรุงเทพมหานครระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังหนวยงานภายใน 
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และหนวยงานภายนอกกรุงเทพมหานคร มีการจัดทําแผนบูรณาการการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
ของกรุงเทพมหานครประจําป ใหสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง 
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2560 - 2564 และมีความพยายามในการเสริมสราง 
 

 มิติท่ี 1.2  ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
        มุงใหความสําคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ปราศจากยาเสพติด 
และอาชญากรรม โดยเปนการประสานการทํางานระหวางสํานักและสํานักงานเขต เพ่ือใหการปองกัน       
และการแกไขปญหาลงสูพ้ืนท่ีเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  ประกอบดวย 2 เปาหมาย 4 เปาประสงค        
14 ตัวชี้วัด 36 โครงการ/กิจกรรม  มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญโดยสรุป ดังนี้ 
        การดําเนินการดานความปลอดภัยและลดความเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม มีประเด็นสําคัญ 
ท่ีตองดําเนินการ คือ  
        -  การสํารวจจัดทําฐานขอมูลการประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงตออาชญากรรม ซ่ึงเปนการดําเนินการ
รวบรวมขอมูลท่ีจําเปน จัดเรียบอยางเปนระบบ รวมถึงการดานความรวมมือกับภาคีเครือขายจากทุกภาคสวน 
โดยตั้งเปนคณะทํางานรวมกับกรุงเทพมหานคร  
        -  การสนับสนุนดานความปลอดภัยซ่ึงเปนการปรับปรุงสภาพแวดลอมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ตอการเกิดอาชญากรรม ประกอบดวย  
    (1)  การดําเนินการแกไขสภาพแวดลอมเพ่ือลดความลอแหลมตอการเกิดอาชญากรรม  
มีจํานวนท้ังสิ้น 641 แหง/จุด และขณะนี้ไดดําเนินการเพ่ือลดเง่ือนไขความลอแหลมตอการเกิดอาชญากรรม
ไปแลว คิดเปนรอยละ 51.95 จากคาเปาหมาย รอยละ ๘๐  

  (2)  การติดตั้งและ/หรือซอมแซมไฟฟาแสงสวางในพ้ืนท่ีเสี่ยงตออาชญากรรม โดยแบงเปน 
การติดตั้งเพ่ิมไดมีเปาหมาย 500 ดวง ซ่ึงไดดําเนินการติดตั้งไปแลว 547 ดวง การซอมแซมไฟฟาแสงสวาง 
6,000 ดวง ซ่ึงไดดําเนินการซอมแซมไปแลว 5,920 ดวง คิดเปนผลการดําเนินการในภาพรวมรอยละ 99.49 
จากคาเปาหมาย รอยละ 80  

  ( 3) การติดตั้ง/บํารุงรักษากลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) และการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) มีเปาหมายท่ี 2,000 กลอง  ผลการดําเนินการขณะนี้ คิดเปนรอยละ 60   
จากคาเปาหมาย รอยละ 100  

  (4)  การเฝาระวังและตรวจตราพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม สํานักงานเขตจัดชุด 
สายตรวจเทศกิจออกตรวจตราสภาพแวดลอมและเฝาระวังความปลอดภัย เฉลี่ย 2 ครั้ง/วัน/จุด สํานักเทศกิจ
จัดเจาหนาท่ีเทศกิจออกตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีตรวจพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรมของเจาหนาท่ีเทศกิจ
ของสํานักงานเขต รวมท้ังตรวจสอบติดตามความคืบหนาการดําเนินการแกไขสภาพแวดลอมตามเง่ือนไข 
การลดความลอแหลมตอการเกิดอาชญากรรมของสํานักงานเขตเฉลี่ย 1.86 ครั้ง/เดือน/จุด  

  (5)  การใหบริการพากลับบานปลอดภัยไปกับเทศกิจ สํานักเทศกิจ และสํานักงานเขตจัดชุด 
สายตรวจเทศกิจพรอมรถสายตรวจออกปฏิบัติหนาท่ีใหบริการรับ-สงประชาชนท่ีเดินทางกลับบานในชวงเวลา
กลางคืน ระหวางเวลา 21.00-24.00 น. ในเสนทางเปลี่ยว และรถบริการสาธารณะเขาถึงยากในพ้ืนท่ี  
50 เขต สงผลใหประชาชนมีความเชื่อม่ันในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินปจจุบันถึงรอยละ 76.77 
จากคาเปาหมาย รอยละ ๘๐ 
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        -  สรางเครือขายความรวมมือแกปญหาอาชญากรรมของเมือง ขณะนี้สํานักเทศกิจอยูระหวาง 
การขออนุมัติดําเนินโครงการเครือขายความปลอดภัยในชุมชน 
        -  การดําเนินการดานการเพ่ิมการมีสวนรวมในการเฝาระวังยาเสพติดมีชุมชนท่ีผานการประเมิน 
ตามเกณฑ จํานวน 1,451 ชมุชน ชุมชนรวมใจระวังภัยยาเสพติดสามารถ จํานวน 925 ชุมชน จาก 2,066 
ชุมชน คิดเปนรอยละ 44.77 จากคาเปาหมายรอยละ 65  อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยยาเสพติด
มีการดําเนินกิจกรรมเฝาระวังภัยและยาเสพติด จํานวน 8,088 คน จากจํานวนท้ังหมด11,160 คน คิดเปน
รอยละ 72.470 จากคาเปาหมายรอยละ 60 ของสถานประกอบการท่ีรวมดําเนินการ ไดลงพ้ืนท่ีดําเนินการ
ใหคําแนะนําสถานประกอบการเก่ียวกับการจัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สนับสนุนสื่อท่ีใช 
ในการดําเนินงานและใหความรูเก่ียวกับการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดแกพนักงานสถานประกอบการ 30 แหง 
จากคาเปาหมาย 75 แหง ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวังยาเสพติดเปนการนําอาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครปฏิบัติงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยมีอาสาสมัคร จํานวน 
106 คน จากจํานวน 272 คน รวมดําเนินการ คิดเปนผลการดําเนินงานรอยละ 38.97 จากคาเปาหมาย 
รอยละ 25  
        -  การดําเนินการสรางความภาคภูมิใจในตนเองและความเขมแข็งทางจิตใจแกเด็ก เยาวชน 
และประชาชนในการปองกันการใชยาและสารเสพติดเปนการดําเนินการจัดกิจกรรมคายเสริมภูมิคุมกัน 
ยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีนักเรียนจาก 61 โรงเรียน 
เขารวมโครงการ คาเปาหมาย 109 โรงเรียน สําหรับในสวนของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา  
ไดจัดกิจกรรมจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ ในสถานศึกษา วันท่ี 27-28 กุมภาพันธ 2562  
ณ โรงแรมเอเชีย โดยมีอาจารยและนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 34 แหง เจาหนาท่ีฝายสิ่งแวดลอม     
และสุขาภิบาล 23 สํานักงานเขต แตการดําเนินกิจกรรมยังไมสามารถดําเนินการได 
        -  การดําเนินการบําบัดรักษาฟนฟู ติดตามดูแลผูเสพผูติดยา/สารเสพติดใหสามารถกลับไป 
ดําเนินชีวิตไดตามปกติในสังคม มีผูเขารับการบําบัดแบบครบกําหนด จํานวน 2,549 คน จาก 3,834 คน  
คิดเปนรอยละ 66.48 จากคาเปาหมายรอยละ 65 และไดมีการติดตามผลหลังการบําบัดสําหรับผูท่ีผาน 
การบําบัดแลวและไดรับการจําหนายจากระบบการบําบัดฯ จํานวน 1,218 คน จากจํานวนท้ังหมด  
1,599 คน คิดเปนรอยละ 76.17                                                                                                           
        เม่ือพิจารณาจากผลการดําเนินการในแตละประเด็นท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัด พบวา สวนมาก
สามารถดําเนินไดตามเปาหมายและใกลเคียงคาเปาหมาย จึงคาดการณไดวาเม่ือสิ้นปงบประมาณจะสามารถ
ดําเนินการไดครบถวนตามเปาหมายในทุกตัวชี้วัด 
 

 มิติท่ี 1.3  ปลอดอุบัติเหตุ 
        กรุงเทพมหานครดําเนินการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรเพ่ือมุงสูเมืองปลอดอุบัติเหตุ 
ดวยการปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตรายและลดการกระทําผิดกฎจราจร มุงเนนใหความสําคัญกับ 
การลดอุบัติเหตุทางถนนใหนอยลง โดยเฉพาะการตรวจสอบสภาพถนนจุดเสี่ยงอันตราย (Black Spot)  
และปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตรายตาง ๆ แตยังไมมีการใชเทคโนโลยีเพ่ือจับกุมผูฝาฝนกฎจราจรอันจะสงผลตอ
ความปลอดภัยทางถนน แตยังไมมีการดําเนินการเขตเครงครัดวินัยจราจร ไมมีการเก็บขอมูลตามตัวชี้วัดหลัก
เรื่องลดอุบัติเหตุทางถนน ไมมีการเก็บสถิติท่ีเก่ียวของกับพ้ืนท่ีและจํานวนอุบัติเหตุ ไมมีการเก็บขอมูลสถิติ   
การเสียชีวิตท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ นอกจากนี้ความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการกวดขันและรณรงค      
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ใหผูขับข่ีปฏิบัติตามกฎจราจร รวมท้ังสงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชน และเยาวชนใหมีความรูดาน
การจราจรและปองกันอุบัติเหตุยังมีนอย ท้ังนี้ ในภาพรวมของการดําเนินการยังไมสามารถแสดงผลสัมฤทธิ์ 
ตามยุทธศาสตรและภารกิจหลักเพ่ือลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร เนื่องจากตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
หลักระดับผลลัพธและผลกระทบตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกรุงเทพมหานครไมไดถูกนําไปกําหนด
และวัดผลในแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ จึงตองดําเนินการจัดเก็บขอมูลดานการจราจร  
สถิติอุบัติเหตุจราจร สถิติการกระผิดกฎจราจรตาง ๆ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และบริหารจัดการขอมูล
ดังกลาวอยางเปนระบบ รวมถึงวิเคราะหขอมูลตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานแกไขปญหาการเกิด 
อุบัติเหตุจราจรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 มิติท่ี 1.4  ปลอดภัยพิบัติ 
        กรุงเทพมหานครดําเนินการลดความเสี่ยงและฟนคืนจากภัยพิบัติเพ่ือมุงสูเมืองปลอดภัยพิบัติ 

ดวยการเตรียมความพรอมในการรับมือกับอุทกภัย ท้ังจากน้ําฝน น้ําหนุน และน้ําหลาก เสริมสรางศักยภาพ
และความสามารถดานบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย ดวยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของแนวคันก้ันน้ําและระบบการระบายน้ํา โดยการกอสรางและปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวม
บริเวณริมแมน้ําเจาพระยา คลองบางกอกนอย และคลองมหาสวัสดิ์ และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ 
การระบายน้ําโดยการกอสรางอุโมงคระบายน้ําขนาดใหญ เพ่ิมขีดความสามารถในการระบายน้ําของสถานี 
สูบน้ํา บอสูบ และประตูระบายน้ํา เพ่ิมทอระบายน้ําขนาดเล็กโดยวิธีดันทอ Pipe Jacking เพ่ือเรงระบายน้ํา 
ในถนนสายหลัก รวมท้ังขุดลอกคูคลอง เปดทางน้ําไหล และกอสรางเข่ือนเพ่ือปรับภูมิทัศนและฟนฟูคลอง 
ตาง ๆ ใหสามารถรองรับการระบายน้ําไดดียิ่งข้ึน ฟนฟูสภาพปาชายเลนใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน ดวย 
การสรางแนวปองกันการกัดเซาะชายฝงถาวร เพ่ือปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร โดยไดมีศึกษาทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และดําเนินการ
กิจกรรมเพ่ือฟนฟูสภาพปาชายเลนกันชนใหมีความอุดมสมบูรณ ดวยการอนุรักษและฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีปา 
ชายเลนบางขุนเทียนจากการมีสวนรวมของภาคีเครือขายของกรุงเทพมหานคร หนวยงานภาครัฐ เครือขาย
ชุมชนและการอนุรักษปาชายเลน รวมท้ังจัดตั้งสวนพฤกษศาสตรชายฝงทะเลบางขุนเทียน เสริมสรางศักยภาพ
และความสามารถดานบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย มีการกอสราง 
สถานีดับเพลิงเพ่ือใหกระจายครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี จัดตั้งศูนยฝกอบรมดับเพลิงและกูภัยกรุงเทพมหานคร จัดตั้ง
คลังขอมูลดานสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครใหสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานได 
สงเสริมพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีดับเพลิงและกูภัย ใหความรูดานสาธารณภัยและฝกซอมอพยพหนีไฟใหกับ
หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน ใหกับหนวยงานตาง ๆ เชน โรงเรียน ชมุชน 
หนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสํานักพระราชวัง โดยเปนการฝกอบรมใหความรูเบื้องตนดานสาธารณภัย 
เพ่ือใหสามารถปองกันและพรอมรับมือเม่ือเกิดเหตุข้ึน ลดความลอแหลมและความเปราะบางของชุมชน  
ดวยการรวมตรวจสอบระบบการปองกันภัยในอาคารท่ีรองขอใหกรุงเทพมหานครดําเนินการตรวจสอบระบบ
หรืออุปกรณตาง ๆ ภายในอาคาร ผูประสบสาธารณภัยไดรับการสงเคราะหและแกไขปญหาเฉพาะหนา  
ดวยการใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนหลังเกิดเหตุสาธารณภัยกับผูประสบสาธารณภัย 
โดยชวยเหลือใหการสงเคราะหทางการเงินไดภายใน 2 วันนับแตวันยื่นเอกสาร ประกอบเงินคาวัสดุสมทบ 
สรางหรือซอมแซมบานเรือน เงินทุนประกอบอาชีพ คาจัดการศพ และใหการสงเคราะหดานเครื่องอุปโภค
บริโภคภายใน 1 วัน นบัจากวันรับแจงเหตุ 
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 มิติท่ี 1.5  ปลอดอุบัติภัยจากส่ิงกอสราง 
         กรุงเทพมหานครดําเนินการเสริมสรางความปลอดภัยจากการใชงานอาคารสาธารณะ ปลอดภัย
จากอุบัติภัยจากสิ่งปลูกสราง และมีโครงสรางท่ีม่ันคงปลอดภัย เพ่ือมุงสูมหานครปลอดอุบัติภัยจากสิ่งกอสราง 
โดยลดจํานวนอุบัติภัยจากสิ่งกอสรางประเภทอาคาร ดวยการตรวจสอบและดําเนินการกับอาคารท่ีถูกประเมิน
วามีความเสี่ยงสูง ตรวจสอบอาคารท่ีมีการยื่นขอตรวจอาคาร 1 ครั้งตอปทุกป เสริมสรางใหอาคารสิ่งปลูกสราง
และจุดเสี่ยงมีความเสี่ยงลดลง และไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติลดลง จัดทําฐานขอมูลอาคาร 9 ประเภท 
ท่ีประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลความเสี่ยงอาคารท่ีไดรับการตรวจสอบ และจัดทําระบบขอมูลอาคารท่ีไมได 
ถูกกฎหมายตรวจสอบและเขาประเมินความเสี่ยงได การดําเนินการสวนใหญยังอยูในข้ันเตรียมการ โดยเริ่ม 
จากการจัดทําแผนท่ีแสดงตําแหนงอาคาร เพ่ือนํามาใชในการวางแผนการลดความเสี่ยงเพ่ือความปลอดภัย 
ในการใชอาคารนํารอง 12 เขต จัดเก็บขอมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภท ในรูปแบบดิจิตอลไฟล  สําหรับ 
การลดจํานวนอุบัติภัยจากสิ่งกอสรางประเภทโครงสรางพ้ืนฐาน ดวยการจัดทําฐานขอมูลโครงสรางพ้ืนฐาน
พรอมผลการประเมินความเสี่ยง พัฒนาแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินจากความเสียหายและอุบัติภัยจาก
โครงสรางพ้ืนฐาน และปรับปรุงถนน/ทางเทา/คันหิน/สะพาน/อุโมงค/ทอระบายน้ําใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 
ดําเนินการเชนเดียวกับการลดจํานวนอุบัติภัยจากสิ่งกอสรางประเภทอาคาร โดยจะเปนการนําแผนท่ีท่ีจัดทํา
แลวเสร็จมาใชในการวางแผนลดความเสี่ยงเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการใชโครงสรางพ้ืนฐานและการสรางใหม 
แผนท่ีท่ีจัดทําจะแสดงตําแหนงโครงสรางพ้ืนฐาน ถนน อุโมงคลอดทางแยก สะพานขามแยก สะพานลอยคนขาม 
สะพานขามคลอง สวนการปรับปรุงถนน ทางเทา คันหิน สะพาน อุโมงค ทอระบายน้ํา ซ่ึงสวนใหญอยูระหวาง
ดําเนินการ 
 

 มิติท่ี 1.6  ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
       มุงใหความสําคัญกับการดูแลความปลอดภัยของการบริโภคอาหารและลดความสูญเสีย 

จากโรคคนเมืองท้ังโรคติดตอและโรคไมติดตอท่ีสําคัญ เพ่ิมการเขาถึงบริการในการดูแลรักษาสุขภาพ         
เพ่ือปองกันโรคคนเมือง ประกอบดวย 6 เปาหมาย 19 เปาประสงค 56 ตัวชี้วัด 141 โครงการ/กิจกรรม     
มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญโดยสรุปดังนี้ 

       คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ไมมีภาวะเจ็บปวยจากโรค 
ไมติดตอเรื้อรังและโรคจากการประกอบอาชีพ 

        -  มีการดําเนินการตามกระบวนการท่ีกําหนดในเรื่องการใหความรู สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ
ใหความรูเรื่องโรคติดตอและสื่อสารความเสี่ยงเก่ียวกับโรคติดตอท่ีสําคัญและภัยสุขภาพในสถานการณฝุน  
PM 2.5 เกินคามาตรฐานและสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธความรูเรื่องโรคติดตอ   

        -  การจัดทําสื่ออยูระหวางประสานการจางเหมาจัดพิมพตามระเบียบพัสดุ ประสานรวบรวม  
และเรียบเรียงขอมูลการจัดพิมพหนังสือการดูแลสุขภาพสําหรับประชาชนเพ่ือจัดทําตนฉบับหนังสือ 

        -  การสงเสริมใหเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน อยูระหวางการรวบรวมผลการเฝาระวังภาวะ
โภชนาการของนักเรียนโดยการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง ประเมินภาวะโภชนาการปการศึกษา 1/2561 จํานวน
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและนอกสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีมีภาวะโภชนาการสูงดีสมสวน 
จํานวน 269,530 คน คิดเปนรอยละ 65.70 (จากจํานวนนักเรียนในโรงเรียนท่ีสังกัดกรุงเทพมหานครและ
นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียน และท้ังหมดท่ีไดรับการเฝาระวังภาวะโภชนาการและเขารวมดําเนิน 
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มาตรการปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 410 โรงเรียน นอกสังกัด
กรุงเทพมหานคร สพฐ. 55  โรงเรียน เอกชน 110 โรงเรยีน รวมจํานวนนกัเรียน 410,244 คน) 
         -  การดําเนินโครงการดัชนีมวลกาย อยูระหวางจัดทําหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการฯ        
และกําหนดการ/จัดทําทําหนังสือเชิญวิทยากร และจัดทําหนังสือขออนุญาตใชสถานท่ีการจดัอบรมเชิงปฏิบัติการฯ/
จัดทําหนังสือขอความรวมมือสงรายชื่อขาราชการเขารวมโครงการวัยทํางานสดใส ใสใจสุขภาพ ไดแก  
สวนราชการ 15 สาํนัก และสํานักงานเขต 50 เขต/ประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการรวบรวม
รายชื่อเพ่ือจัดทําคําสั่งกรุงเทพมหานคร 

        -  ผูสูงอายุและวัยทํางาน (อายุ 45-59 ป – ผูสูงอายุ) ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก     
และฝกทักษะการทําความสะอาดชองปากจํานวนกลุมเปาหมายท่ีไดรับการตรวจและฝกทักษะการทําความสะอาด
ชองปาก 19,732 คน คิดเปนรอยละ 65.77 

- อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครไดรับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
ประจําปงบประมาณ 2562 รอบประเมินท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มกราคม 2562) จํานวน    
10,419 คน จากอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานท้ังหมดจํานวน 11,581 คน คิดเปนรอยละ 89.97 

        -  จํานวนเครือขายท่ีเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมสุขภาพเพ่ิมข้ึน อยูระหวาง
ดําเนินการตรวจเยี่ยมรานยาเครือขายฯ สํานักอนามัย จํานวน 62 ราน และรานยาท่ีสมัครเปนรานยาเครือขายฯ 
สํานักอนามัย จํานวน 11 ราน สื่อสนับสนุนและสื่อความรูจากหนวยงานตาง ๆ 

        -  ใหบริการคัดกรองภาวะซึมเศราของผูรับบริการในคลินิกครอบครัวอบอุนและใหคําปรึกษา
ในการสรางสัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัว โดยมีผูรับบริการจํานวน 2,804 คน พบกลุมเสี่ยงภาวะซึมเศรา  
จํานวน 289 คน และกลุมเสี่ยงภาวะซึมเศราไดรับการดูแลชวยเหลือ จํานวน 289 คน คิดเปนรอยละ 100 

        -  คัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในกลุมประชาชนอายุ 15 ปข้ึนไป มีผูไดรับ 
การคัดกรอง รวมจํานวนท้ังหมด 95,612 ราย (สํานักอนามัย จํานวน 81,392 ราย สํานักการแพทย  
จํานวน 14,220 ราย)  

        -  การดูแลผูปวยโรคเบาหวานของศูนยบริการสาธารณสุข มีผูมารับบริการรักษาโรคเบาหวาน 
ท่ีไดรับการดูแลตามเกณฑ จํานวน 5,783 คน จากจํานวนผูมารับบริการรักษาโรคเบาหวานจํานวนท้ังหมด 
16,521 คน คิดเปนรอยละ 35  ในสวนการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงของศูนยบริการสาธารณสุข  
มีผูมารับบริการรักษาโรคความดันโลหิตสูงท่ีไดรับการดูแลตามเกณฑ จํานวน 6,164 คน จากจํานวน          
ผูมารับบริการรักษาโรคความดันโลหิตสูงจํานวนท้ังหมด 17,121 คน คิดเปนรอยละ 36 

        -  สตรีในชวงอายุ 30 – 70 ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมรวมจํานวนท้ังหมด 
7,522 ราย (สํานักอนามัย จํานวน 5,872 ราย สํานักการแพทย จํานวน 1,650 ราย) 

        -  สตรีในชวงอายุ 30 – 60 ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกรวมจํานวนท้ังหมด 
9,631 ราย (สํานักอนามัย จํานวน 4,904 ราย สํานักการแพทย จํานวน 4,727 ราย) 

        -  จัดทําสื่อประชาสัมพันธเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการเชิงรุกดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ประกอบดวย  (1) คลิปความรูเก่ียวกับอาชีวอนามัย การจัดการปญหาออฟฟศซินโดรม การดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยในการทํางานและเรื่องท่ีเก่ียวของ จํานวน 3 คลิป  (2) แผนพับ “กทม. เสริมสรางความรูเพ่ือผูบริโภค” 
3 เรื่อง ๆ ละ 10,000 แผน จํานวนรวม 30,000 แผน  (3) โปสเตอรสนับสนุนการดําเนินงานคุมครอง
ผูบริโภคของกรุงเทพมหานคร 10 เรื่อง ๆ ละ 500 แผน จาํนวนรวม 5,000 แผน  (4) หนังสือ “สงเสริม 
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร และหนวยงานกรุงเทพมหานคร : การปฏิบัติงาน
โดยใชคอมพิวเตอรและเรื่องท่ีเก่ียวของ” จํานวน 1,700 เลม  

        -  จัดกิจกรรมการซักซอมและเตรียมความพรอมการดําเนินงานดานอาชีวอนามัย          
ความปลอดภัย และการคุมครองผูบริโภคของกรุงเทพมหานครแกเจาหนาท่ีฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 
สังกัดสํานักงานเขต 

       โรคติดตอท่ีสําคัญในเมืองไดรับการเฝาระวังและควบคุมไมใหระบาดไปในวงกวาง 
       -  ผูติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ท่ีมารับบริการ ณ ศูนยบริการสาธารณสุขนํารอง 8 แหง จํานวน  

234 คน ไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัส จํานวน 232 ราย คิดเปนรอยละ 99.15  
        -  ใหคําปรึกษาและตรวจวิเคราะหหา Anti-HIV ในกลุมหญิงตั้งครรภ จํานวน 545 ราย  

และยังไมพบหญิงตั้งครรภท่ีตรวจพบเชื้อเอชไอวี 
        -  การควบคุมวัณโรคและรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 8 แหง    

พบวา อัตราผลสําเร็จในการรักษาวัณโรคปอดรายใหม (Success Rate) มีผูปวยรายใหมท่ีข้ึนทะเบียนรักษา  
จํานวน 165 ราย รักษาหายและครบ (Cure + Complete) จํานวน 155 ราย คิดเปนรอยละ 93.94 

        -  การควบคุมวัณโรคของศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย มีผลสําเร็จของการรักษา
ผูปวยวัณโรคปอด/นอกปอด, รายใหม/กลับเปนซํ้า ท้ังเสมหะพบเชื้อ เสมหะไมพบเชื้อ ไมตรวจเสมหะ  
ท่ีรักษาสําเร็จ จํานวน 180 ราย มีผลสําเร็จจากการรักษา จํานวน 169 ราย คิดเปนรอยละ 93.89 

        -  อัตราการปวยโรคไขเลือดออก ไมเกิดเปอรเซนไทลท่ี 80 ของขอมูล 5 ปยอนหลัง          
ในระยะครึ่งปงบประมาณ 2562 พบผูปวยไขเลือดออก จํานวน 3,027 ราย มีอัตราการปวยเทากับ       
รอยละ 53.27 (คาเปอรเซนไทลท่ี 80 ของขอมูล 5 ป ยอนหลัง เทากับ 312.62) 

        -  สุมสํารวจดัชนีลูกน้ํายุงลายในกลุมเปาหมาย จํานวน 969 แหง พบคาดัชนีลูกน้ํายุงลาย  
อยูในเกณฑท่ีกําหนด 313 แหง คิดเปนรอยละ 32.30 แบงเปน ชุมชน จํานวน 364 แหง พบคาดัชนีลูกน้ํา
ยุงลายอยูในเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 127 แหง สถานศึกษา จํานวน 318 แหง พบคาอยูในเกณฑท่ีกําหนด  
จํานวน 118 แหง และสถานพยาบาล จํานวน 287 แหง พบคาอยูในเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 68 แหง  

        -  อัตราปวยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ไขหวัดใหญ) พบวา มีผูปวย เทากับ 47,936 ราย  
โดยมีอัตราการปวยเทากับ 843.58 (คาเปอรเซนไทลท่ี 80 ของขอมูล 5 ปยอนหลัง เทากับ 872.684) 

        -  ใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัขและสัตวเลี้ยง จํานวน 97,567 ตัว      
และยังไมพบผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบา 

       คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีเทาเทียมกัน มีคุณภาพ 
และมาตรฐาน 

        -  การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลอยูระหวางสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องคการมหาชน) หรือ สรพ. เขาเยี่ยมสํารวจเพ่ือตออายุการรับรอง  

        -  การสํารวจความพึงพอใจของผูปวยตอการใหบริการของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในระยะครึ่งปงบประมาณ 2562 ผูมารับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของโรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 94.32 แบงเปน  (1) ความพึงพอใจผูปวยนอก รอยละ 92.90   
(2) ความพึงพอใจผูปวยใน รอยละ 95.73   
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        -  ในสวนของกระบวนการรับรองคุณภาพศูนยบริการสาธารณสุขไดจัดประชุมเพ่ือเตรียม 
ความพรอมศูนยบริการสาธารณสุขในการเขาสูกระบวนการประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล         
มีศูนยบริการสาธารณสุขท่ีเขารวม จํานวน 25 แหง ไดแก ศบส.4, 6, 7, 8, 9, 16, 21, 24, 28, 29,  
35, 38, 39, 40, 41, 45, 47, 52, 56, 58, 60, 61, 66, 67 และ 68 โดยในปงบประมาณ 2562 
ศูนยบริการสาธารณสุขท่ีผานการประเมินและรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องคการมหาชน) หรือ สรพ. จํานวน 4 แหง ไดแก ศบส. 9, 39, 40 และ 62 จากศูนยบริการสาธารณสุข   
ท่ีเขาสูกระบวนการประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลจํานวนท้ังหมด 15 แหง และจัดประชุม       
เชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนยบริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนยบริการสาธารณสุข (PHCA)  

        -  สําหรับผลงานวิจัย/Innovation/R2R ท่ีนําไปใชในการปฏิบัติงาน ดําเนินการคัดเลือก
ผลงานนวัตกรรมท่ีจะนําไปงานจริง จํานวน 7 ผลงาน ไดแก  (1) Safety Restrain โรงพยาบาลกลาง   
(2) ฉลากยาใชงายใสใจผูสูงอายุ โรงพยาบาลสิรินธร  (3) อุปกรณชวยจัดทาถายภาพรังสีขอเขาหลังผาตัด 
โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ  (4) อมแลวชาพาสบาย โรงพยาบาลกลาง  (5) High Alert Drug Card 
โรงพยาบาลสิรินธร  (6) เงือกนอยปกปองลกูรัก โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร  (7) Y for bladder 
irrigation โรงพยาบาลราชพิพัฒน  ท้ังนี้ อยูระหวางโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยนําผลงานนวัตกรรม     
ท่ีไดคัดเลือกไปงานจริง 

        -  การพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูงและระดับตติยภูมิระดับสูง          
อยูระหวางการดําเนินโครงการกอสรางอาคารสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมจํานวน 6 โครงการ  

        -  การสงตอระหวางโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย มีผูปวยไดรับการสงตอใน 4 กลุม
โรคสําคัญ ไดแก อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง ทารกคลอดกอนกําหนด และออรโธปดิกส รวมจํานวน 
203 ราย สงตอสําเร็จ จํานวน 187 ราย คิดเปนรอยละ 92.12 และสงตอไมสําเร็จ 16 ราย คิดเปนรอยละ 
7.88 

        -  การสงตอระหวางโรงพยาบาลกับศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย มีผูปวยไดรับ 
การสงตอจากศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย จํานวน 136,289 ราย โดยโรงพยาบาลสังกัดสํานัก
การแพทยสามารถรับผูปวยได จํานวน 136,289 ราย คิดเปนรอยละ 100 

        -  ศูนยบริการสาธารณสุขและสถานพยาบาลท่ีเขารวมเปนภาคีเครือขายในการสงตอผูปวย
และผูสูงอายุ มีการสงตอผูปวยและผูสูงอายุท่ีตองไดรับการดูแลตอเนื่องท่ีบานผานศูนยสงตอเพ่ือการพยาบาล
ตอเนื่องท่ีบาน (BMA Home Ward Referral Center) จํานวน 5,976 ราย ผูปวยและผูสูงอายุท่ีไดรับ 
การสงตอไดรับการพยาบาลตอเนื่องท่ีบานตามเกณฑ จํานวน 5,340 ราย คิดเปนรอยละ 89.36 

        -  ศูนยบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในเครือขาย สามารถเขาถึงบริการและประสานงาน
ผานศูนยสงตอเพ่ือการพยาบาลตอเนื่องท่ีบาน มีผลการดําเนินงานโดยสรุปดังนี้ 

           1. จัดกิจกรรมการพัฒนาและขยายเครือขายระบบสงตอผูปวยและผูสูงอายุตอเนื่องท่ีบาน 
(BMA Home Ward Referral System) ในการพยาบาลผูปวยและผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 
ระหวางศูนยบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลภาคีเครือขายเพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานระบบสารสนเทศ
การสงตอฯ เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2562 มีสถานพยาบาลเขารวม ไดแก ศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง  
และโรงพยาบาลในเครือขาย 77 แหง คิดเปนรอยละ 75.13 ของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร จํานวน
ท้ังหมด 125 แหง โดยมีผูเขารวมประชมุ 230 คน 
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           2. จัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและนําเสนอผลลัพธ “การดูแลผูปวยระยะทาย 
ท่ีบานของศูนยบริการสาธารณสุขนํารอง ปญหาและอุปสรรคในการดูแล” แบบไป-กลับ 1 วัน และศึกษาดูงาน 
การพัฒนารูปแบบการดูแลแบบประคับประคองสําหรับผูปวยและผูสูงอายุ (Advances Palliative Care for  
non-cancer & Elder Patients) แบบพักคาง 4 วัน 3 คืน ณ จังหวัดเพชรบุรี ชุมพร และสุราษฎรธานี  

        -  จํานวนของศูนยบริการสาธารณสุข ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา สํานักอนามัย ไดรับ 
การปรับปรุงพัฒนาศักยภาพ อยูระหวางการดําเนินโครงการปรับปรุงและกอสรางอาคารสถานพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร รวมจํานวน 9 โครงการ  

       ประชาชนไดรับบริการชวยเหลือฉุกเฉินเม่ือเกิดอุบัติเหตุและเจ็บปวยข้ันวิกฤต 
        -  ผูปวยท่ีไดรับบริการทางการแพทยข้ันสูง (Advanced) ภายใน 10 นาที จํานวน 2,722 

ราย คิดเปนรอยละ 26.14 ของผูปวยท่ีขอรับบริการทางการแพทยฉุกเฉินข้ันสูง จํานวน 10,415 ราย 
        -  ผูปวยท่ีไดรับบริการทางการแพทยข้ันพ้ืนฐาน (Basic) ภายใน 15 นาที จํานวน 7,101 

ราย คิดเปนรอยละ 67.65 ของผูปวยท่ีขอรับบริการทางการแพทยฉุกเฉินข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 10,497 ราย 
        -  การเพ่ิมจุดจอดรถพยาบาลใหเขาถึงพ้ืนท่ีท่ีมีสถิติเกิดเหตุบอยครั้ง อยูระหวางวิเคราะห

ขอมูลสถิติ และสรรหาพ้ืนท่ีจุดจอดในพ้ืนท่ีเกิดเหตุท่ีพบสถิติบอยครั้ง  
        -  การผลักดันเครือขายในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานครใหมีการพัฒนา

ศักยภาพใหกับผูปฏิบัติงานเบื้องตนซ่ึงเปนอาสาสมัครของมูลนิธิใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดําเนินการพัฒนา
บุคลากรอาสาสมัครมูลนิธิ โดยเครือขายมีสวนรวมในการพัฒนาฝกอบรมบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

           1. จัดโครงการอบรมหลักสูตรพ้ืนฐาน EMR 40 ชั่วโมง ในการยกระดบับุคลากรปฏิบัติ
หนาท่ีอาสาสมัครในสังกัดเครือขาย โดยฝกอบรมระหวางวันท่ี 20-22, 28-29 มีนาคม 2562  เวลา 
08.00-17.00 น. ณ หองอบรมชั้น 2 และ 3 อาคารศูนยเอราวัณ สํานักการแพทย     

   2. อยูระหวางดําเนินการศึกษาขอมูลหลักสูตรเพ่ือจัดทําโครงการสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานผูปฏิบัติการเบื้องตน สังกัดเครือขายในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน หลักสูตร  
FR 2  24 ชั่วโมง  

        -  การบริหารจัดการเครือขายอาสาสมัครของมูลนิธิในเชิงปริมาณ คุณภาพ และการประสานงาน 
โดยดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินระดับพ้ืนฐานและติดตามการพัฒนาการแพทยฉุกเฉิน
ระดับพ้ืนฐาน 

       ประชาชนบรโิภคอาหารท่ีมีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปอนท่ีเปนอันตราย 
ตอสุขภาพ 

        -  สงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัย 
ของกรุงเทพมหานคร มีสถานประกอบการอาหารท่ีไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จํานวน 8,238 ราย คิดเปนรอยละ 42.75 ของสถานประกอบการอาหาร
จํานวนท้ังหมด 19,270 ราย (ปายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร มีอายุการรับรอง 1 ป) 

        -  ในสวนตัวอยางอาหารท่ีไดรับการสุมตรวจไมพบการปนเปอนเชื้อโรค ยังไมสามารถ
ดําเนินการได เนื่องจากการจางเหมาตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหารทางหองปฏิบัติการโดยวิธีประกวดราคา 
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อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) มีผูเสนอราคา อุทธรณผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ซ่ึงขณะนี้
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

        -  สุมเก็บตัวอยางอาหารตรวจวิเคราะหโดยชุดทดสอบเบื้องตนหาสารเคมีปนเปอนในอาหาร  
ไดแก ตรวจหาบอแรกซ ฟอรมาลิน สารกันรา สารฟอกขาว สีสังเคราะหในอาหารหามใสสี กรดแรอิสระ 
(น้ําสมสายชูปลอม) ยาฆาแมลง ไอโอเดทและสารโพลาร โดยสุมเก็บตัวอยางอาหารตรวจวิเคราะห จํานวน 
50,730 ตัวอยาง ไมพบการปนเปอน จํานวน 50,646 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 99.83  

        -  สงเสริมใหผูบริโภคมีความรูในการเลือกซ้ืออาหารและทราบถึงสิทธิของผูบริโภค โดย
ดําเนินการสุมตรวจสถานประกอบการท่ีจําหนายกระเชาของขวัญในชวงเทศกาลปใหม ป พ.ศ. 2562  
ท่ีเขารวมโครงการควบคุมคุณภาพสินคาของกรุงเทพมหานคร กรณีท่ีผูบริโภคไมพึงพอใจในคุณภาพของสินคา
ในกระเชาของขวัญปใหมสามารถนํามาแลกเปลี่ยนหรือคืนไดภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 โดยผล
ดําเนินการสุมตรวจสถานประกอบการ ตั้งแตวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 
จํานวนท้ังหมด 208 แหง ไมพบวามีการรองเรียนหรือมีการนําสินคาในกระเชาของขวัญปใหมมาแลกเปลี่ยน/คืน 

        -  จัดฝกอบรมหลักสูตรวิชาการดานสุขาภิบาลอาหารใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
ดานการสุขาภิบาลอาหาร ไดแก ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภทวิชาการ ตาํแหนงนักวิชาการ
สุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการ-ชาํนาญการ และประเภทท่ัวไป ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน-
ชํานาญงาน สังกัดฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 50 สํานักงานเขต สาํนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
และกองสุขาภิบาลอาหาร สํานักอนามัย รวมจํานวน 125 คน ระยะเวลา 2 วัน แบบไป-กลับ และประเมิน
ความรูผูเขารับการฝกอบรมดานการสุขาภิบาลอาหาร โดยใชแบบประเมินความรู ความเขาใจกอนและหลัง 
การฝกอบรมในเดือนกรกฎาคม 2562 

       คนกรุงเทพฯ มีวิถีชีวิตแบบตื่นตัวและกระตือรือรน 
        -  ชาว กทม. มีดัชนีมวลกาย (BMI) อยูในเกณฑมาตรฐาน จากการจัดเก็บคาดัชนีมวลกาย 

ของสมาชิกศูนยเยาวชน และศูนยกีฬา จํานวน 20,573 คน พบวา สวนใหญเปนผูท่ีมีดัชนีมวลกายอยูในเกณฑ
น้ําหนักปกติ จํานวน 8,276 คน คิดเปนรอยละ 40.23 รองลงมา คือ มีดัชนีมวลกายอยูในเกณฑภาวะอวน
ระดับ 2 จาํนวน 4,966 คน คิดเปนรอยละ 24.14 ภาวะอวนระดับ 1 จํานวน 4,234 คน คิดเปน 
รอยละ 20.58 ภาวะอวนระดับ 3 จํานวน 1,734 คน คิดเปนรอยละ 8.43 และมีคาดัชนีมวลกาย 
อยูในเกณฑน้ําหนักนอย จํานวน 1,363 คน คิดเปนรอยละ 6.63 ตามลําดับ 

        -  ชาว กทม. ออกกําลังกายตามเกณฑเมืองไทยแข็งแรง อยูระหวางจัดทําแบบสอบถาม    
เพ่ือจัดเก็บขอมูลผูใชบริการดานกีฬาของ กทม. ท่ีออกกําลังกายตามเกณฑเมืองไทยแข็งแรงในศูนยกีฬา    
และศูนยเยาวชน และกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางท่ีจะใชในการจัดเก็บขอมูล 

        -  ในสวนของประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมนันทนาการของ กทม. เพ่ิมข้ึน/ป อยูระหวาง     
การรวบรวมสถิติประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมฯ 

        -  สําหรับการประชาสัมพันธการใหบริการกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานคร  
อยูระหวางกําหนดจัดประชุมเพ่ือกําหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ 

        -  ความสําเร็จเฉลี่ยในการกอสราง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ อยูระหวาง
ดําเนินงานตามข้ันตอนการปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ จํานวน 6 แหง 
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        -  ผูใชบริการในสถานท่ีบริการดานกีฬาของกรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐานจากการจัดกิจกรรม จํานวน 7 ครั้ง พบวา มีผูเขารวมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จํานวน 432 คน 
ผานเกณฑการทดสอบสมรรถภาพ จํานวน 382 คน คิดเปนรอยละ 88.43 

        -  การประเมินมาตรฐานศูนยกีฬากรุงเทพมหานคร อยูระหวางดําเนินงาน 
        -  การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการท่ีมีความหลากหลายและสอดคลองกับความตองการ 

อยูระหวางสํารวจความตองการของประชาชนในการจัดกิจกรรมกรรมกีฬาและนันทนาการในศูนยเยาวชน  
และศูนยกีฬา 

        -  จัดสงนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครเขารวมการแขงขันกีฬา รวมจํานวน 15 ครั้ง 
        -  ประชาสัมพันธรับสมัครเยาวชนเขารวมโครงการฯ และรับผลงานเยาวชน เพ่ือใหทุนการศึกษา

ท่ี กทม. มีใหกับผูท่ีมีความสามารถโดดเดนดานกีฬาและนันทนาการ โดยขณะนี้มีผูสงผลงานแลวจํานวน 12 ทุน 
 

ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ และคาดการณแนวโนมการพัฒนาระยะตอไปในระดับดาน  
 มิติท่ี 1.1  ปลอดมลพิษ 

       ปญหาและอุปสรรค  

• บริหารจัดการ 
(1)  ปริมาณน้ําเสียเขาระบบนอยกวาท่ีออกแบบไว เนื่องจากทอรวบรวมน้ําเสีย 

ไมครอบคลุมพ้ืนท่ีชุมชนท้ังหมด รวมท้ังบานเรือนยังไมไดตอเชื่อมทอระบายน้ําเสียเขาสูระบบรวบรวมน้ําเสีย 
(2)  กรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับการดําเนินงานบําบัดน้ําเสยีนอยกวางานดานอ่ืน ๆ 
(3)  ขาดการประชาสัมพันธ สงผลใหประชาชนขาดความรู ความเขาใจ และความ 

ตระหนัก รวมท้ังไมไดรับขอมูลขาวสารดานการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียอยางท่ัวถึง 
(4)  ขาดการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสีย เชน ขอมูล 

การเชื่อมตอทอจากบานเรือน ขอมูลแหลงกําเนิดน้ําเสีย เปนตน ซ่ึงขอมูลดังกลาวสามารถนํามาใชประกอบ 
ในการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสีย และกําหนดอัตราคาบริการ 

       (5)  การใชน้ําท่ีผานการบําบัดและผลผลิตจากการบําบัดน้ําเสียมีนอยและไมนิยม 
แพรหลาย 

(6)  ประชาชนยังขาดความเชื่อม่ันในการจัดการของกรุงเทพมหานคร โดยยังมีแนวคิด 
วากรุงเทพมหานครเก็บมูลฝอยทุกประเภทรวมกัน จึงไมจําเปนตองคัดแยกมูลฝอย 

(7)  กรุงเทพมหานครยังไมมีระบบรองรับการจัดเก็บขยะแบบแยกประเภท ขณะนี้ 
รถเก็บขนมูลฝอยของเราถาพบวามีขยะอินทรียก็จะพยายามใหแยกออกมา แตท้ังนี้ท้ังนั้นการสื่อสารทํา 
ความเขาใจกับประชาชนวาใหแยกตั้งแตตนทาง 
         (8)  การจราจรท่ีหนาแนนในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ทําใหการปลดปลอย
มลพิษทางอากาศและเสียงมากข้ึนตามไปดวย ปญหาสําคัญท่ีไมไดรับการตอบสนอง คือ กรุงเทพมหานคร 
ขาดอํานาจเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการดานคุณภาพอากาศและเสียง แมจะมีความพยายามในการขับเคลื่อน
ภารกิจนี้รวมกับหนวยงานภาคี แตยังไมสามารถจัดการปญหาคุณภาพอากาศและเสียงของกรุงเทพฯ ได 
อยางมีประสิทธิภาพ 
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• ดานกฎหมาย 
(1)  ไมมีการเขมงวดการบังคับใชกฎหมายในการจัดการแหลงกําเนิดน้ําเสีย 
(2)  ขอบัญญัติในการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียอยูระหวางพิจารณาปรับปรุง  
(3)  แนวทางของกฎหมายเก่ียวกับการใหบริการบําบัดน้ําเสียยังไมชัดเจน 
(4)  ขาดเครื่องมือทางกฎหมายในการควบคุมปริมาณมูลฝอย 

• ดานทรัพยากร 
(1)  ระบบบําบัดน้ําเสียมีไมเพียงพอรองรับปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 
(2)  มีพ้ืนท่ีกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียจํากัด 
(3)  บุคลากรท่ีมีทักษะและความรูดานเทคนิคในการดําเนินงานบําบัดน้ําเสียมีนอย 

• ดานงบประมาณ 
(1) งบประมาณท่ีไดรับมีจํากัดไมสามารถพัฒนาหรือขยายงานดานการจัดการระบบ 

รวบรวมและระบบบาํบัดน้ําเสยี 
(2) กรุงเทพมหานครยังไมมีการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย 
(3) ขาดสมรรถนะและความพรอมในการจัดทําโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน 

งบประมาณในการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียเพ่ิมเติม 
(4) ไมไดรับงบประมาณในการขยายขีดความสามารถของเครื่องมือ/อุปกรณตรวจ 

วัดคุณภาพอากาศในสถานีตรวจวัดเดิม (เพ่ิมพารามิเตอร) 

• อ่ืน ๆ  - ไมมี - 
 

       ขอเสนอแนะ  (ระบุในภาพรวมเปาประสงค) 

• บริหารจัดการ 
(1) เรงกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียเพ่ิมเติม และควรมีการประเมินผลโครงการบําบัด 

น้ําเสียเพ่ือศึกษาความคุมคาการลงทุน และการดําเนินงานใหเปนประโยชนและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค 
(2) กรุงเทพมหานครควรเรงแกไขในประเด็นการจัดลําดับความสําคัญของการบําบัด 

น้ําเสีย 
(3) ควรประชาสัมพันธและเปดโอกาสใหชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ีเขารวมรับรู 

การจัดการน้ําเสียตั้งแตตน รวมคิด ใหขอเสนอแนะ รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการจัดการน้ําเสีย รวมติดตาม
ตรวจสอบ เพ่ือปองกันปญหาความขัดแยงตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

(4) ควรมีแผนการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการน้ําเสียภาคอุตสาหกรรมและภาค 
เกษตรกรรมควบคูไปกับการจัดการน้ําเสียภาคชุมชน 

(5) ศึกษาวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิตจากการบําบัดน้ําเสียใหเปนผลิตภัณฑท่ีเปน 
ท่ีตองการของสังคม เชน น้ําสะอาด เชื้อเพลิง พลังงานไฟฟา เปนตน 

(6) กรุงเทพมหานครตองสรางความเชื่อม่ันใหเกิดกับประชาชน เพ่ือกระตุนใหชวยกัน 
คัดแยกมูลฝอยท่ีแหลงกําเนิด อาจจัดทําเปนสื่อท่ีแสดงใหเห็นการปฏิบัติงานจริงของเจาหนาท่ีกรุงเทพมหานคร
โดยใชชองทางสื่อออนไลนเปนทางนําเสนอโดยดําเนินการอยางตอเนื่อง 

(7) ควรมีการสื่อสารสรางความเขาใจใหกับประชาชนในเรื่องของการคัดแยกขยะ 
ตั้งแตตนทาง/แหลงกําเนิด 
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(8) ควบคุมยานพาหนะ (เกา) โดยการนําขอมูลการตรวจจับยานพาหนะท่ีมีผล 
การตรวจวัดเกินมาตรฐานมาใชเปนขอพิจารณาประกอบการตอทะเบียนของกรมการขนสงทางบกซ่ึงจะชวย
สงเสริมใหประชาชนดูแลบํารุงรักษาสภาพเครื่องยนตของยานพาหนะอยางสมํ่าเสมอ 

(9) แกไขปญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ีเปาหมายและพ้ืนท่ีวิกฤติ โดยสงเสริม 
การปฏิบัติตามกฎหมายและเพ่ิมประสิทธิภาพการกํากับติดตาม 

       (10)  เรงรัดการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพอากาศ โดยเปลี่ยนจากฝุนละอองขนาดเล็ก 
ไมเกิน 10 ไมครอนเปนฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 2.5 ไมครอน เพ่ือกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวน 
การผลิตของภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 2.5 ไมครอน มีผลกระทบตอสุขภาพ 
ของประชาชน 

       (11)  ปรับปรุงมาตรฐานการระบายสารพิษจากยานพาหนะใหมและมาตรฐานคุณภาพ 
เชื้อเพลิงใหเปนไปตามเกณฑ Euro 5 หรือ Euro 6 เพ่ือลดการระบายมลพิษของรถยนต 

       (12)  สงเสริมการผลิตยานพาหนะท่ีประหยัดพลังงานและระบายมลพิษต่ําและสงเสริม 
ใหเกิดการเดินทางท่ีประหยัดพลังงานและไมเกิดมลพิษเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

       (13)  พิจารณาประเด็นการพัฒนามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศและมาตรฐาน 
ควบคุมการระบายมลพิษจากแหลงกําเนิดท่ีคํานึงถึงศักยภาพการรองรับมลพิษของพ้ืนท่ีหรือคามลพิษสะสมรวม 

• ดานกฎหมาย 
(1)  กวดขันและตรวจสอบการใชกฎหมายในเรื่องการบาํบัดน้ําเสียกอนปลอยลงสู 

แหลงน้ําสาธารณะอยางจริงจัง 
(2)  เรงปรับปรุงขอบัญญัติการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียโดยเร็ว 
(3)  ควรมีการตรากฎหมายเฉพาะท่ีเก่ียวของกับการใหบริการบําบัดน้ําเสียในพ้ืนท่ี 

กรุงเทพมหานคร 

• ดานทรัพยากร  
       (1)  เรงกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียเพ่ิมเติม 
       (2)  ควรมีระบบบําบัดน้ําเสียอ่ืน ๆ นอกจากระบบสามัญ (Conventional  

Treatment) ใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
       (3)  เสริมสรางสมรรถนะและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการดําเนินงาน 

ระบบบําบัดน้ําเสียและบํารุงรักษาดวยบุคลากรของกรุงเทพมหานครเอง 
       (4)  กรุงเทพมหานครจะตองผลักดันกฎหมายในการควบคุมปริมาณมูลฝอย 

• ดานงบประมาณ 
(1) ในการจัดสรรงบประมาณควรพิจารณาจากแผนงานของกรุงเทพมหานคร 

เปนหลัก พรอมจัดสรรงบประมาณตามภาระหนาท่ีท่ีตองดําเนินการดานน้ําเสียไวใหชัดเจนเพ่ือเปน
หลักประกันวาจะไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

(2) นําหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายมาใชปฏิบัติอยางจริงจัง และผลักดันใหมี 
การจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียอยางเปนรูปธรรม 

(3) การดําเนินการโครงการบําบัดน้ําเสียท่ีมีมูลคาสูงควรใชองคกรวิชาชีพกลาง เชน  
สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย เขารวมตรวจสอบความถูกตองทุกดาน เชน การกําหนด Conceptual 
Design เพ่ือมิใหเกิดขอผิดพลาดและความลาชาในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
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• อ่ืน ๆ  - ไมมี - 
 

       คาดการณแนวโนม 
         ความทาทายของปญหามลพิษทางน้ําในปจจุบันคาดวา ผลจากการเติบโตทางดานเศรษฐกิจ 
และนโยบายการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญของรัฐบาล นอกจากจะทําใหกรุงเทพมหานครมีการขยายตัว
ของเมืองกระจายตัวออกไปตามชานเมืองอยางตอเนื่องแลว ยังจะชักนําใหประชากรแรงงานจํานวนมากเขามา
อยูอาศัยและทํางานในเมือง รวมท้ังธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีจะเกิดข้ึนตามมา ซ่ึงเม่ือจํานวนคนเมืองมากข้ึน
แนนอนวาปญหาสิ่งแวดลอมจะทวีข้ึนเปนเงาตามตัวรวมถึงปญหาน้ําเสีย แมวากรุงเทพมหานครจะเรงขยาย
ระบบบําบัดน้ําเสียเพ่ิมข้ึนแตก็คงชวยไดไมมากนัก เพราะท่ีผานมาไมไดแกปญหาน้ําเสียท่ีตนเหตุอยางแทจริง 
ซ่ึงเกิดจากการระบายน้ําท่ีไมไดรับการบําบัดลงสูแหลงน้ํา ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงควรเนนการจัดการน้ําเสีย 
ท่ีแหลงกําเนิด ดวยการเรงดําเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียตามหลักสากลท่ีวา “ผูกอมลพิษเปน 
ผูจาย (Polluter Pay Principal)” การใชมาตรการทางกฎหมายควบคุมการปลอยมลพิษทางน้ํา และการสงเสริม
การติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียในอาคารบานเรือนและสถานประกอบการ รวมถึงการใหความรูในการดูแล 
บํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียแกเอกชนและประชาชน เนื่องจากปญหาน้ําเสียมิใชเปนภาระหนาท่ีของหนวยงาน
ภาครัฐแตเพียงอยางเดียว เพราะตนเหตุของน้ําเสียเกิดจาก“คน” จึงตองเนนแกท่ี “คน”เปนสําคัญ 

        มูลฝอยทุกประเภทมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนสูงอยางตอเนื่องจากการสงเสริมทางเศรษฐกิจ สินคา
อิเล็กทรอนิกสท่ีมีอายุการใชงานสั้นลง สินคาคุณภาพต่ําท่ีนําเขาจากประเทศเพ่ือนบานและพฤติกรรมของ
ประชาชนท่ียังคงท้ิงมูลฝอยในท่ีสาธารณะทําใหการปนเปอนของมูลฝอยในสภาพแวดลอมมีอันตรายเพ่ิมข้ึน 

        การเรงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม และการเติบโตอยางรวดเร็วของภาค
อสังหาริมทรัพย  ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปจจุบัน สงผลตอสถานการณคุณภาพอากาศและเสียง 
ของกรุงเทพฯ อยางหลีกเลี่ยงไมได เชน ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) ปญหาการจราจร 
ท่ีเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และระดับเสียงริมถนนท่ีเกิน 
คามาตรฐานมาอยางตอเนื่อง เปนตน ซ่ึงสงผลกระทบตอปญหาสุขภาพในระยะยาว 
 

มิติท่ี 1.2  ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
       ปญหาและอุปสรรค   

  1. การดําเนินการในหลายเรื่องตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานภายนอกท้ังภาค 
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ดังนั้น การดําเนินการอาจไมสามารถดําเนินการไดทันเวลาท่ีกําหนด  

  2. ภารกิจลดการเกิดอาชญากรรมก็ทําไดเพียงการปรับปรุงสภาพแวดลอมแตไมสามารถ 
จับกุมผูกระทําผิดไดเนื่องจากไมมีอํานาจตามกฎหมาย  

  3. กิจกรรมบางลักษณะท่ีตองการการมีสวนรวมของอาสาสมัครก็จะประสบปญหา 
ในทางปฏิบัติเนื่องจากความไมพรอมของตัวอาสาสมัครเนื่องจากติดภารกิจสวนตัว  

  4. การดําเนินการเก่ียวกับการบําบัดรักษายาเสพติด/สารเสพติดผูเขารับการบําบัด 
ก็ไมเขารับการบําบัดอยางตอเนื่อง 
 

       ขอเสนอแนะ   
  1. ขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยอาชญากรรมยังไมเปนปจจุบันและตรงตามสถานการณจริง 
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จําเปนตองไดรับการสนับสนุนใหมีการสํารวจและวิเคราะหอยางเปนระบบเพ่ือใหสามารถนําไปใชแกไขและ 
เฝาระวังพ้ืนท่ีเสี่ยงไดตรงจุด 

  2. ดานการบริหารจัดการ ควรพิจารณากลุมเปาหมายท่ีมีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ี  
เพ่ือมิใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ 

  3. ดานกฎหมาย ทองถ่ินเองไมมีอํานาจในการดําเนินการโดยตรงกับผูกระทําผิดเก่ียวกับ 
ยาเสพติด จึงทําใหการดําเนินการเปนเพียงการเฝาระวัง สอดสองเทานั้น หารเปนไปไดควรมีการแกไขกฎหมาย
ใหทองถ่ินมีอํานาจเพ่ิมข้ึน 

 

       คาดการณแนวโนม  
        จากปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจะพบวา เปนปจจัยภายนอกเสียเปนสวนใหญท้ังการดําเนินการ

รวมกับหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน กรุงเทพมหานครไมสามารถเขาไปควบคุม 
ตัวแปรเหลานี้ได ประกอบกับการไมมีอํานาจตามกฎหมาย จึงทําไดเพียงใชการประสานงานและขอความรวมมือ 
ในขณะท่ีการดําเนินงานใดท่ีหนวยงานของกรุงเทพมหานครสามารถดําเนินการไดเองจะพบวา หนวยงานนั้น ๆ 
ไดมีความตั้งใจดําเนินการอยางเต็มท่ี ทําใหผลงานท่ีไดออกมาเปนท่ีนาพึงพอใจและมีความกาวหนาตามสมควร 
ประกอบกับเม่ือพิจารณาจากผลการดําเนินการท่ีผานมาจนถึงขณะนี้ก็พบวา การดําเนินการตามหลายตัวชี้วัด
เปนไปตามเปาหมายแมผานไปเพียงครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการดําเนินงาน จึงคาดการณไดวาเม่ือสิ้นปงบประมาณ
จะสามารถดําเนินการไดครบถวนตามเปาหมายในทุกตัวชี้วัด 
 

มิติท่ี 1.3  ปลอดอุบัติเหตุ 
  ปญหาและอุปสรรค   

• บริหารจัดการ  ไมมีการดําเนินการในบางเรื่องท่ีกําหนด เชน เขตเครงครัดวินัยจราจร 

• ดานกฎหมาย  ผูขับข่ีไมปฏิบัติตามเครื่องหมาย สัญญาณ และอุปกรณจราจร 

• ดานทรัพยากร  ยังไมมีการใชเทคโนโลยีเพ่ือจับกุมผูฝาฝนกฎจราจรอันจะสงผลตอ 
ความปลอดภัยทางถนน 

• ดานงบประมาณ  ไมไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณในการจัดทําฐานขอมูลอุบัติเหตุ 
บนถนนในเขตกรงุเทพมหานคร 

• อ่ืน ๆ  - ไมมี - 
 

       ขอเสนอแนะ   

• บริหารจัดการ  ควรมีการรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการกวดขันและรณรงค 
ใหผูขับข่ีปฏิบัติตามกฎจราจร รวมท้ังสงเสริมการมีสวนรวม ของภาคเอกชน และเยาวชนใหมีความรู 
ดานการจราจรและปองกันอุบัติเหตุ 

• ดานกฎหมาย  กําหนดบทลงโทษของผูกระทําผิดกฎจราจรใหมีความเขมงวดมากข้ึน 

• ดานทรัพยากร - ไมมี - 

• ดานงบประมาณ  สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือจับกุมผูฝาฝน 
กฎจราจร 
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• อ่ืน ๆ  สงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนใหกับประชาชน โดยเพ่ิมการรณรงค 
ประชาสัมพันธทุกชองทาง รวมท้ังขับเคลื่อนผลักดันใหเปนหลักสูตรของนักเรียน นักศึกษาอยางเปนรูปธรรม 

 

       คาดการณแนวโนม  - ไมมี - 
 

มิติท่ี 1.4  ปลอดภัยพิบัติ 
 ปญหาและอุปสรรค  - ไมมี - 

 

 ขอเสนอแนะ    - ไมมี - 
 

 คาดการณแนวโนม 
สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไวดานการปองกัน

และบรรเทา สาธารณภัยโดยเฉพาะในเรื่องการปองกันอัคคีภัย โดยมีโครงการนการปองกันและลดความเสี่ยง 
ตลอดจนการชวยเหลือเยียวยา นอกจากนี้ยังมีมาตรการในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะในชุมชนท่ีมีอุปสรรคในการเขาถึงพ้ืนท่ีเกิดเหตุของรถดับเพลิง โดยการอบรม
ใหความรูความเขาใจกับประชาชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดวยตนเอง ใหมีสติ รับรูแผนฯ  
ในทุกสถานการณ อนึ่ง ยังมีสถานการณ การควบคุมความเปนระเบียบเรียบรอยบนทางเทาและท่ีสาธารณะ 
และการลดความเสี่ยงภัยตาง ๆ ในพ้ืนท่ีเปลี่ยวใหเปนพ้ืนท่ีโปรง ตามนโยบายผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
“ผลักดันทันใจ แกไขทันที” (NOW) ตลอดจนควรใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับภัยพิบัติรูปแบบใหม ๆ อาทิ 
แผนดินไหว แผนดินถลม คลื่นยักษท่ียังไมเคยเกิดในประเทศไทยเพ่ือใหทราบถึงการปองกันตนเองและครอบครวั 
ชุมชน  
 

มิติท่ี 1.5  ปลอดอุบัติภัยจากส่ิงกอสราง 
 ปญหาและอุปสรรค   

• บริหารจัดการ  - ไมมี - 

• ดานกฎหมาย  - ไมมี - 

• ดานทรัพยากร  - ไมมี - 

• ดานงบประมาณ  - ไมมี - 

• อ่ืน ๆ   - ไมมี - 
 

 ขอเสนอแนะ   

• บริหารจัดการ  - ไมมี - 

• ดานกฎหมาย  - ไมมี - 

• ดานทรัพยากร  - ไมมี - 

• ดานงบประมาณ  - ไมมี - 

• อ่ืน ๆ   - ไมมี – 
 

       คาดการณแนวโนม 

• บริหารจัดการ  - ไมมี - 
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• ดานกฎหมาย  - ไมมี - 

• ดานทรัพยากร  - ไมมี - 

• ดานงบประมาณ  - ไมมี - 

• อ่ืน ๆ   - ไมมี - 
 

มิติท่ี 1.6  ปลอดโรคคนเมืองอาหารปลอดภัย 
 ปญหาและอุปสรรค   

  1. เกิดโรคคนเมือง เชน โรคอวน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เกิดความเครียดสะสมจาก 
การใชชีวิตท่ีตองมีการแขงขันกันอยางสูง เปนตน 

2. ผูสูงอายุตองการใหเปดสถานบริการชวงเวลาเชา 
 

       ขอเสนอแนะ   
1. เพ่ิมและรักษาพ้ืนท่ีเพ่ือการแสดงออกอยางสรางสรรค  
2. เพ่ิมบริการกีฬาและนันทนาการแบบใหมท่ีตอบสนองความตองการของผูมาใชบริการ  

    ในสถานบริการกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครไดอยางหลากหลาย 
3. พัฒนาการบริหารจัดการดานการกีฬาและนันทนาการใหมีประสิทธิภาพ 

 

       คาดการณแนวโนม   
        สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ไดทําการศึกษาภาระ

โรคจากปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพใน พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2552 พบวา มี 14 ปจจัยเสีย่งท่ีสงผลตอการปวย 
และการตาย กลาวคือ แนวโนมของประชากรไทยสูญเสียปสุข ภาวะจากปจจัยเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับโรคไมติดตอ
เรื้อรัง (non-communicable disease : NCDs) เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งภาระโรคจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล การสูบบุหรี่ การบริโภคผัก และผลไมท่ีไมเพียงพอ ภาวะอวน และการออกกําลังกายท่ีไมเพียงพอ1

การพัฒนาระบบสุขภาพเชิงรุกและการบริการเชิงรับเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพ
และเอ้ือตอการลดปจจัยเสี่ยงตอโรคสําคัญท่ีปองกันไดของประชาชนในทุกชวงวัย การกําหนดแนวทาง 
ในการบูรณาการยุทธศาสตรมิติดานสุขภาพตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ
และภาคีเครือขายจึงเปนกลไกหลักสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนางานดานสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในแตละชวงเวลาท่ีจะสงผลถึงประชาชนไดอยางชัดเจน  

        การบริหารจัดการดานกีฬามีความสําคัญมากเนื่องจากเก่ียวของกับการพัฒนาในเรื่อง
ทรัพยากรทางการกีฬาในสวนของบุคลากรวัสดุอุปกรณงบประมาณระบบกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับ  
การดําเนินการทางการกีฬาเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพซ่ึงการสรางเครือขาย
ความรวมมือภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน จึงนับไดวาเปนทางท่ีดีอยางหนึ่งในการท่ีจะทําใหกีฬาและ
นันทนาการเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตประจําวันของชาวกรุงเทพมหานคร เชน การทําขอตกลงความรวมมือ 
กับมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในอันท่ีจะนํานักศึกษาท่ีเรียนมาทางดานพลศึกษา โดยเฉพาะศาสตรในเรื่องของ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬามาใชในการฝกปฏิบัติในสถานการณจริง ซ่ึงจะชวยในการพัฒนาศักยภาพ 
 
 
1 ท่ีมาขอมูล: รายงานสุขภาพคนไทยระดับเขต พ.ศ. 2555-2560, กระทรวงสาธารณสุข 2561 
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และความสามารถของนักกีฬาใหกาวไปสูความพรั่งพรอมและมีสมรรถภาพสูงสุดสามารถสรางความเปนเลิศ
ใหแกประเทศชาติรวมท้ังพัฒนาสุขภาพและพลานามัยของประชาชนไปพรอมกันเปนตน และผลกระทบ 
ในเชิงบวกท่ีจะเกิดตามมาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน คือ ความสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 
และสติปญญา มีความรับผิดชอบ รักษาระเบียบวินัย สามัคคี มีคุณธรรม และกลาแสดงออกในเชิงสรางสรรค 
ท่ีเหมาะสมแกวัย เสริมสรางประสบการณชีวิต อันจะนําไปสูการเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพสามารถ 
ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางเปนสุข และพรอมจะเปนกําลังสาํคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
ใหเจริญกาวหนาตอไป 
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 มิติที่ 2.1  ภูมิทัศนสวยงาม  (1 เปาหมาย  2 เปาประสงค  5 ตัวชี้วัด  11 โครงการ  2 กิจกรรม  71.40 ลานบาท)  

 เปาหมายที่ 2.1.1  กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองใหแลดูสะอาด  (2 เปาประสงค  5 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 2.1.1.1  ตลาดหรือแผงคาขายที่กีดขวางทางเทา กีดขวางการจราจร และบดบังทัศนยภาพไดรับการจัดระเบียบไดครบทุกกลุมเขต (4 ตัวชี้วัด)

 1)  รอยละความสําเร็จในการดําเนินการบังคับการ รอยละ 80   /    สํานักเทศกิจรวมกับสํานักงานเขตจัดเจาหนาที่เทศกิจออกตรวจ

 ตามมาตรการและกวดขันการจัดระเบียบ  กวดขันผูคาไมใหตั้งวางและฝาฝน บริเวณจุดผอนผันที่ประกาศ

 หาบเร-แผงลอย  ยกเลิกแลว จํานวน 500 จุด (ผูคา 12,009 ราย) และจุด

 ผอนผันที่ยังไมไดยกเลิกอยางเขมงวด ผลการตรวจสอบพื้นที่

   เปาหมายโดยสํานักเทศกิจ ไมพบผูคาฝาฝน

 2)  จํานวนผูกระทําผิดในการจอดรถยนต ลดลงจาก  /  ดําเนินการกําหนดจุดกวดขันจับ ปรับฝาฝนขับรถบนทางเทา

 รถจักรยานยนต หรือขับขี่รถจักรยานยนตบนทางเทา ปงบประมาณ  จํานวน 233 จุด พบผูกระทําผิดและไดวากลาวตักเตือน 

 ลดลง  พ.ศ. 2561  1,052 ราย เปรียบเทียบปรับ 5,398 ราย จํานวนเงิน

   คาปรับ 4,154,900.- บาท

 3)  รอยละความสําเร็จในการจัดระเบียบปายโฆษณา รอยละ 90   /    ดําเนินการจัดระเบียบปายโฆษณาในที่สาธารณะบริเวณถนน

 ตามแผนการจัดระเบียบปายฯ จําแนกรายเขต  สายหลักและถนนสายรอง จํานวน 154 เสนทาง จํานวนปาย

 ผิดกฎหมายที่ตรวจพบโดยสํานักเทศกิจ 86 ปาย จํานวนปาย

  ผิดกฎหมายที่ตรวจพบโดยสํานักงานเขต 26,044 ปาย
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 ดานที่ 2  มหานครสีเขียว สะดวกสบาย    ประกอบดวย  4 มิติ  5 เปาหมาย  12 เปาประสงค  23 ตัวชี้วัดหลัก

ผลการดําเนินการ
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 4)  รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก รอยละ 80  รอยละ 78.40    กําหนดตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ ปรับในพื้นที่สาธารณะ จํานวน

 ตอการออกตรวจจุดกวดขัน ทิ้ง จับ-ปรับของ  61 จุด และดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน

 สํานักงานเขต  ที่มีตอการออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ ปรับของสํานักงานเขต

 ผลการสํารวจรอบที่ 1 พบวา ประชาชนใหคะแนนความพึงพอใจ

  ในระดับมากขึ้นไป (คาเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) จํานวน  196 ราย

 เปาประสงคที่ 2.1.1.2  นําระบบทอรอยสาย ระบบสาธารณูปโภคลงใตดิน  (1 ตัวชี้วัดหลัก)  

 5)  ความยาวของระยะทางที่ไดดําเนินการนําสาย 5 กิโลเมตร   /    ดําเนินการกิจกรรมติดตามความกาวหนาโครงการนํา

 สาธารณูปโภคตาง ๆ ลงใตดิน  สายสาธารณูปโภคลงใตดิน จํานวน 2 กลุมโครงการ

 1. โครงการนนทรี ระยะทาง 8.3 กิโลเมตร 

   2. โครงการพระราม 3 ระยะทาง 10.3 กิโลเมตร 

 5    

 เปาหมายที่ 2.2.1  กรุงเทพมหานครเปนมหานครที่รมรื่นดวยพรรณไม มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผอนเพียงพอตามมาตรฐานสากล  (2 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 2.2.1.1  พัฒนาพื้นที่สีเขียวสําหรับพักผอนหยอนใจและสรางความรมรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่  (3 ตัวชี้วัด)  

 1)  ขนาดพื้นที่ซึ่งถูกพัฒนาเปนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบ 38.7 ลาน  38.58 ลาน   

 ของสวนสาธารณะ/สวนหยอม  ตร.ม.  ตร.ม.

 (24,187.5 ไร)

 2)  ขนาดพื้นที่สีเขียวยั่งยืนของพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12.19 ลาน  10.107 ลาน    

 เพิ่มขึ้น  ตร.ม. ตร.ม.

 (7,618.75 ไร)

 3)  จํานวนสวนสาธารณะหลัก 38 แหง  39 แหง     

 มิติที่ 2.2  พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่  (1 เปาหมาย  2 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด  10 โครงการ  8 กิจกรร   491.22 ลานบาท)

                    รวมตัวชี้วัดมิติที่ 2.1  ทั้งสิ้น  5 ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินการ



ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 เปาประสงคที่ 2.2.1.2  อนุรักษ ฟนฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดลอมที่ดีของกรุงเทพมหานคร  (1 ตัวชี้วัด)  

 4)  ขนาดพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดลอมที่ดีของเมือง 188.25  153.094    

 ตอประชากรเพิ่มขึ้น ลาน ตร.ม. ลาน ตร.ม.  

 (117,655 ไร) (รอยละ 81.32)  

1 3    

 มิติที่ 2.3  ระบบขนสงมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคลองตัว และมีทางเลือก  (2 เปาหมาย  6 เปาประสงค  12 ตัวชี้วัด  55 โครงการ  40,642.14 ลานบาท)

 เปาประสงคที่ 2.3.1.1  ขยายระบบขนสงมวลชนใหครอบคลุมพื้นที ่ (2 ตัวชี้วัด)  

 1)  รอยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ใชระบบขนสง รอยละ 5   /    ในป 2562 มีผูใชบริการระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร

 มวลชนกรุงเทพมหานคร (เทียบกับ  (BTS) เฉลี่ย 6.868 แสนเที่ยวคน/วัน (ขอมูล ณ เดือนมีนาคม  

 ป 2560)  2562) เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 4.412 จากป 2560 ที่มีผูใช

   บริการฯ เฉลี่ย 6.565 แสนเที่ยวคน/วัน 

 2)  มีรายงานที่สนับสนุนการพัฒนาระบบขนสงมวลชน 1 ผลงาน  /  อยูระหวางการจัดทําแนวทางการเชื่อมตอการเดินทาง

    ดวย Sky Walk

 เปาประสงคที่ 2.3.1.2  เพิ่มเสนทางจักรยานใหมีความสะดวกและทั่วถึง  (3 ตัวชี้วัด)  

 3)  จํานวนเสนทางจักรยานที่เพิ่มขึ้นหรือไดรับ 1 เสนทาง  1 เสนทาง    จัดทําทางจักรยานในถนนที่มีการกอสรางใหม คือ โครงการ

 การปรับปรุง  กอสรางถนนศรีนครินทร-รมเกลา ชวงที่ 2 กอสรางถนน

   ศรีนครินทร-รมเกลา จากคลองหัวหมากถึงคลองลําสาลี

 4)  รอยละของผูสัญจรดวยจักรยาน รอยละ 2  /  สํานักการจราจรและขนสงไมไดสํารวจขอมูลจํานวนผูสัญจร

 (เทียบกับ  ดวยจักรยานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ. 2562

 ปกอนหนา)  
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ผลการดําเนินการ

 เปาหมายที่ 2.3.1  ประชาชนเขาถึงระบบขนสงสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทาง ไมตองพึ่งพารถสวนบุคคล  (4 เปาประสงค  8 ตัวชี้วัด)

                    รวมตัวชี้วัดมิติที่ 2.2  ทั้งสิ้น  4 ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 5)  รอยละความสําเร็จของการจัดสิ่งอํานวย รอยละ 100   /    จัดหาที่จอดรถจักรยานชนิดสําเร็จรูป เคลื่อนยายได พรอมปาย

 ความสะดวกเพื่อสนับสนุนการใชจักรยาน  สัญลักษณ 50 ชุด บริเวณเสนทางจักรยานในเขตกรุงเทพ

   มหานคร

 เปาประสงคที่ 2.3.1.3  สงเสริมการเดินทางทางน้ํา  (2 ตัวชี้วัด)  

 6)  จํานวนทาเรือโดยสารที่เพิ่มขึ้นหรือปรับปรุงทาเรือ เปดเพิ่มหรือ   /    ปรับปรุงทาเรือเดิม 27 ทา กอสรางทาเรือใหม 1 ทา

 ที่มีอยูเดิมใหเดินทางปลอดภัยสะดวกตอการใชงาน ปรับปรุงทาเรือ  ปรับปรุงทาเทียบเรือคลองภาษีเจริญ 13 ทา (ตอเนื่อง 2 ป :

ปละ 5 ทา  2562-2563) และอยูระหวางขออนุมติโครงการปรับปรุง

 ทาเทียบเรือคลอวแสนแสบ สวนตอขยาย จํานวน 15 ทา

 (ปรับปรุง 14 ทา กอสรางใหม 1 ทา)

 7)  รอยละความสําเร็จของการจัดสิ่งอํานวย รอยละ 70   /    อยูระหวางดําเนินการติดตั้งปายแนะนําทาเทียบเรือ รวม 205

 ความสะดวกเพื่อสนับสนุนการเดินทางทางน้ํา  จุด เพื่อแนะนําเสนทางจากถนนสายหลักสูทางเรือตาง ๆ

  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 เปาประสงคที่ 2.3.1.4  ผลักดันใหเกิดการปฏิรูปประสิทธิภาพและคุณภาพการดําเนินงานของรถโดยสารสาธารณะ  (1 ตัวชี้วัด)

 8)  ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 60  /  อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงปายหยุดรถโดยสารประจําทาง

 (Bus-Stop) รูปแบบใหม 500 ปาย และปรับปรุงชองทาง

 การเดินรถโดยสารดวนพิเศษ (BRT) เพื่อสนับสนุนความพึงพอใจ

   ของผูใชบริการรถประจําทาง

 เปาหมายที่ 2.3.2  การจราจรมีความคลองตัว ไมแออัด  (2 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 2.3.2.1  เพิ่มประสิทธิภาพโครงขายถนนในกรุงเทพมหานคร  (1 ตัวชี้วัด)  

 9)  ถนนมีการเชื่อมโยงโครงขายใหมีประสิทธิภาพ 2 เสนทาง  /  ดําเนินการกอสรางปรับปรุงถนนสายหลัก สะพานขามทางแยก

 มากขึ้น  อุโมงคลอดใตทางแยก โครงการตอเชื่อม/ทางเชื่อมทั้งสิ้น

ผลการดําเนินการ



ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 22 โครงการ กอสรางแลวเสร็จจํานวน 1 โครงการ อยูระหวาง

    ดําเนินการ 21 โครงการ

 เปาประสงคที่ 2.3.2.2  เพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมการจราจร  (3 ตัวชี้วัด)  

 10)  รอยละของกลอง CCTV เพื่อการจราจรที่ไดรับ รอยละ 70   /    ดําเนินการบํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)

 การติดตั้ง/บํารุงรักษา  เปนประจําทุกเดือน เพื่อการตรวจสอบและสั่งการแกไขปญหา

 การจราจร การบริหารจัดการ รวมถึงตรวจวัดและรายงาน

   สภาพการจราจร และไมไดรับงบประมาณติดตั้งใหม

 11)  ถนน/ทางแยกที่นําเทคโนโลยีมาใชในการจัด รอยละ 2 ของ     /  ไมไดรับงบประมาณในการติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณ

 ระบบจราจร จํานวนทาแยก  ไฟจราจรทางแยก แบบ Adaptive Control

ที่ควบคุม 

 สัญญาณไฟจราจร

 12)  รอยละความสําเร็จของการวิเคราะหขอมูล รอยละ 80   /    อยูระหวางการจัดทําฐานขอมูลการจราจร

 เพื่อสนับสนุนการจัดการดานการจราจร

 10  2  

 เปาหมายที่ 2.4.1  กรุงเทพมหานครเปนเมืองที่ประหยัดพลังงาน ใชพลังงานสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  (2 เปาประสงค  2 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 2.4.1.1  ลดการใชพลังงานของหนวยงานกรุงเทพมหานคร  (1 ตัวชี้วัด)  

 1)  อัตราการเพิ่มปริมาณการใชพลังงานของหนวยงาน    /    อยูระหวางรวบรวมขอมูลการรายงานผลปริมาณการใชพลังงาน

 ลดลง     จากหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร

      -  พลังงานไฟฟาไมเกินรอยละ 5   

      -  พลังงานเชื้อเพลิงไมเกินรอยละ 1  
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ผลการดําเนินการ

                  รวมตัวชี้วัดมิติที่ 2.3  ทั้งสิ้น  12 ตัวชี้วัด

 มิติที่ 2.4  การใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพพลังงานทางเลือก  (1 เปาหมาย  2 เปาประสงค  2 ตัวชี้วัด  10 โครงการ  49.86 ลานบาท)
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 เปาประสงคที่ 2.4.1.2  ประชาชนมีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน  (1 ตัวชี้วัด)

 3)  รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมตระหนัก รอยละ 80   /    อยูระหวางประมวลผลแบบสํารวจความตระหนักถึงการมี

 ถึงการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน  สวนรวมในการประหยัดพลังงาน

 2    

1 20  2                   รวมตัวชี้วัดดานที่ 2 ทั้งสิ้น  23 ตัวชี้วัด

                   รวมตัวชี้วัดมิติที่ 2.4  ทั้งสิ้น  2 ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินการ



สรุปวิเคราะหผลดําเนินการดานท่ี 2 
 

มิติท่ี 2.1  ภูมิทัศนสวยงาม 
       กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองใหแลดูสะอาด เปนเปาหมาย

สงผลตอมิติ   มี 2 เปาประสงค 5 ตัวชี้วัด 10 โครงการ/กิจกรรม โดยดําเนินการจัดระเบียบทางเทาและควบคุม
ความเปนระเบียบเรียบรอยใหเปนไปตามกฎหมาย โดยเปนการจัดระเบียบหาบเร-แผงลอยเพ่ือคืนทางเทา
ใหกับประชาชน จุดผอนผันท่ีประกาศยกเลิกแลว จํานวน 500 จุด และยังไมประกาศยกเลิกจุดผอนผัน 
จํานวน 183 จุด  มีการตรวจและกวดขันการคาหาบเร-แผงลอยบริเวณจุดกวดขันพิเศษ การกวดขันรถยนต 
รถจักรยานยนตจอดหรือขับข่ีบนทางเทา โดยจัดเจาหนาท่ีเทศกิจออกตรวจตรา กวดขันเพ่ือมิใหมีการจอด 
หรือขับข่ีรถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเลื่อนบนทางเทาในท่ีสาธารณะ  มีการสรางเครือขายในการจัดระเบียบ
เมืองของกรุงเทพมหานครดวยการจัดชุดเทศกิจออกเผยแพรประชาสัมพันธ สรางความรูความเขาใจเรื่อง 
การจัดระเบียบเมืองใหกับประชาชน  และมีการพิจารณากําหนดขอบังคับแนวทางปฏิบัติเพ่ือความเปนระเบียบ
บริเวณจุดคาขายซ่ึงจะสงเสริมเปนแหลงทองเท่ียว รวมท้ังการควบคุมความเปนระเบียบเรียบรอย ในพ้ืนท่ีสาธารณะ
ดวยการกวดขันบังคับการกับปายโฆษณาในท่ีสาธารณะ  รวมท้ังมีการติดตามความกาวหนาโครงการการนํา 
ทอรอยสายระบบสาธารณูปโภคลงใตดิน ซ่ึงมี 2 กลุมโครงการ โครงการนนทรีและโครงการพระราม 3 ขณะนี้
อยูระหวางดําเนนิการ มีการประชุมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนการติดตามและประสานงาน  ในการกําหนด
แผนและแกไขปญหาอุปสรรครวมกัน และจัดทําหลักเกณฑการใชพ้ืนท่ีทางเทาสาธารณะอยูระหวางตั้งคณะทํางานฯ 
ดําเนินการเบิกจายงบประมาณเงินอุดหนุนใหกับการไฟฟานครหลวงเปนคาติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะ 
ตามแนวเสนทางการนําสายสาธารณูปโภคลงใตดินเม่ือแลวเสร็จ  

       การดําเนินการเปนการตรวจตรา กวดขัน กําหนดขอบังคับ การสรางเครือขาย ประสานงาน 
และติดตามผลงาน ผลงานสวนใหญอยูระหวางดําเนินการ ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย และ 
เปนการสรางทัศนียภาพของเมืองใหสวยงาม สอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดไว  

       ผลการดําเนินงานของโครงการสวนใหญอยูระหวางดําเนินการ และโครงการ/กิจกรรมสามารถ
สนองตอเปาหมายได ซ่ึงคาดวาจะดําเนินการไดตามเปาหมาย ท้ังนี้เพ่ือทําใหกรุงเทพมหานครมีทัศนียภาพ    
ของเมืองใหมีระเบียบเรียบรอยแลดูสะอาดและสวยงาม 
 

มิติท่ี 2.2  พ้ืนท่ีสวนสาธารณะ พ้ืนท่ีสีเขียวกระจายท่ัวทุกพ้ืนท่ี 
 ผลการดําเนินงานสําคัญท่ีเกิดข้ึนกรุงเทพมหานครมีพ้ืนท่ีสีเขียวในรูปแบบสวนเพ่ิมข้ึนเปน 

8,113 แหง คิดเปนพ้ืนท่ี 38,583,375.63 ตารางเมตร คิดเปนสัดสวนตอประชากร 6.79 ตร.ม./คน  
หรือรอยละ 2.43 ของพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  พ้ืนท่ีดังกลาวอยูในรูปแบบพ้ืนท่ีสีเขียวยั่งยืนคิดเปนพ้ืนท่ี 
๑๐,๑๐๗,๑๘๙.๘ ตารางเมตร หรือ ๑.๗๘ ตร.ม./คนพ้ืนท่ีสวนสาธารณะหลักเพ่ิมข้ึนเปน 39 แหง กระจาย 
อยูในพ้ืนท่ี 22 เขตของกรุงเทพมหานคร คิดเปนสัดสวน 1.05 ตร.ม./คน และระหวางเดือนตุลาคม 2561- 
กุมภาพันธ 2562 มีการปลูกไมยืนตนท่ัวกรุงเทพมหานคร จํานวน 5,526 ตน พ้ืนท่ีสีเขียวซ่ึงไมใชสวน ๙ 
ประเภท ตามแผนแมบทพ้ืนท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๔๖ ไดแก สนามกีฬากลางแจง สนามกอลฟ 
แหลงน้ํา ท่ีลุม ท่ีวาง พ้ืนท่ีไมยืนตน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ จํานวน 5,057 
แหง คิดเปนพ้ืนท่ี 153,093,543.72 ตร.ม. คิดเปนสัดสวนตอประชากร 26.95 ตร.ม./คน  
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       มิติท่ี 2.2  กําหนดใหกรุงเทพมหานครมีพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ พ้ืนท่ีสีเขียวกระจายในทุกพ้ืนท่ี 
จากมาตรฐานขององคการอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) เสนอแนะใหเมืองควรมีสัดสวน 
ของพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือสุขภาพท่ีดีของประชาชนคิดเปน 9 ตร.ม./คนและจากมาตรการในการเพ่ิมและการจัดการ
พ้ืนท่ีสีเขียวในเขตชุมชนอยางยั่งยืน จัดทําโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เสนอใหชุมชนขนาดใหญ ไดแก กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
และเทศบาลนคร ควรมีพ้ืนท่ีสีเขียวยั่งยืนอยางนอย 12 ตร.ม./คน และพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการบริการสัดสวน 
อยางนอย 4 ตร.ม./คน 

       ผลจากการดําเนินงานกรุงเทพมหานครมีพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวคิดเปนรอยละ 75.44 ของพ้ืนท่ี 
สีเขียวท่ีองคการอนามัยโลกเสนอแนะ โดยมีสวนสาธารณะหลักใหบริการประชาชนจํานวน 39 แหง  
กระจายอยูในพ้ืนท่ี 22 เขตของกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 26.25 ของคาเปาหมายตามมาตรฐาน 
และพ้ืนสีเขียวยั่งยืนซ่ึงมุงเนนการเพ่ิมพ้ืนท่ีรมเงาโดยการปลูกไมยืนตนคิดเปนรอยละ 14.83 ของคาเปาหมาย 
ตามมาตรฐาน  

       จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวา แมการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวในรูปแบบสวนจะสามารถดําเนินการ 
ไดถึงรอยละ 75.44 ของพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีองคการอนามัยโลกเสนอแนะ แตเปนการเพ่ิมข้ึนในเชิงปริมาณการพัฒนา
พ้ืนท่ีสีเขียวเชิงคุณภาพยังมีไมเพียงพอ พิจารณาไดจากเมืองท่ีขาดความรมรื่นและมีสภาพความรอนสูงภายใน
เมือง ดังนั้นหนวยงานตองใหความสําคัญในการแกไขปญหาการกระจายตัวของพรรณไมเพ่ือสรางรมเงาใหแก
เมืองเปนอันดับแรกโดยการเพ่ิมปริมาณการปลูกไมยืนตนในพ้ืนท่ีสวนตางๆ ของเมืองใหมากข้ึน 

       ในสวนของสวนสาธารณะหลักซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีประชาชนจะสามามารถใชเปนพ้ืนท่ีเพ่ือการพักผอน
หยอนใจและดําเนินกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ แมจะไมมีใหบริการมากถึง 28 เขต คิดเปนเพียงรอยละ 56 
ของเขตในกรุงเทพมหานครเทานั้น แตหากพิจารณาขอมูลจากฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียวซ่ึงแสดงใหเห็นพ้ืนท่ีการใหบริการของสวนสาธารณะหลักระยะทาง 3,000 เมตร โดยรอบพ้ืนท่ีสวน
พบวามีพ้ืนท่ีท่ีเปนชองวางท่ีประชาชนยังไมสามารถเขาถึงไดคิดเปนมากกวา 92.45 ตารางเมตร หรอืรอยละ 5.89 
แตเนื่องจากหลายพ้ืนท่ีเขตมีขนาดไมกวางมากนัก การเขาถึงพื้นที่สวนขางเคียงจึงสามารถใชบริการได 
โดยไมจําเปนตองมีการสรางสวนสาธารณะหลักในทุกเขต ดังนั้นแมสวนสาธารณะหลักจะยังไมเปนไป 
ตามมาตรฐานท่ีกําหนดแตหากมีการพิจารณาสรางสวนสาธารณะหลักในพ้ืนท่ีที่ไมสามารถเขาถึงไดนา 
จะสามารถลดปญหาความไมเพียงพอไดระดับหนึ่ง 

       ในสวนของการดําเนินการตามมิติท่ี 2.2 พ้ืนท่ีสวนสาธารณะ พ้ืนท่ีสีเขียวกระจายท่ัวทุกพ้ืนท่ี 
จะสงผลตอความสําเร็จของดานมหานครสีเขียวสะดวกสบายในระดับใดไมสามารถวัดไดเนื่องจากไมมีการระบุ
แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ไว 
 

มิติท่ี 2.3  ระบบขนสงมวลชนท่ัวถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคลองตัว และมีทางเลือก 
       การดําเนินการของกรุงเทพมหานครในมิติท่ี 2.3 ระบบขนสงมวลชนท่ัวถึง สะดวก ประหยัด 

การจราจรคลองตัว และมีทางเลือก มีเปาหมายหลักคือ ประชาชนเขาถึงระบบขนสงสาธารณะ มีทางเลือก 
ในการเดินทางไมตองพึงพารถสวนบุคคล และการจราจรมีความคลองตัว ไมแออัด 

       เพ่ือบรรลุเปาหมายใหประชาชนเขาถึงระบบขนสงสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไมตอง 
พึงพารถสวนบุคคล นั้น กรุงเทพมหานครไดดําเนินการขยายระบบขนสงมวลชนใหครอบคลุมพ้ืนท่ี โดยการจราจร 
และขนสงไดดําเนินโครงการบริหารจัดการการเดินรถไฟฟา (BTS) ของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงบริษัทกรุงเทพ- 
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ธนาคมเปนผูรับผิดชอบดําเนินการเปนประจาํทุกป ไดแก โครงการระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร  
สวนตอขยายสีลม (ตากสิน-เพชรเกษม) และบริหารจัดการเดินรถ (ดําเนินการตั้งแตป 2554 ตอเนื่อง 
ถึงป 2563) และโครงการบริหารจัดการระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร (ดําเนินการตั้งแตป 2555) 
นอกจากนี้ยังอยูระหวางดําเนินการเพ่ือบริหารจัดการระบบขนสงมวลชนสวนตอขยาย ไดแก การคัดเลือก
เอกชนเขารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว และจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาและวิเคราะหโครงการรถไฟฟา
รางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา ระยะท่ี 1 (ชวงวัชรพล-ทองหลอ) ใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติการให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และจัดเตรียมเอกสารพรอมใหคําปรึกษาในการคัดเลือกเอกชน  
เขารวมลงทุนโครงการ 

       นอกจากนี้ สํานักการจราจรและขนสงไดมีแผนการดําเนินการศึกษาและจัดทํารายงาน 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสงมวลชน ดวยการศึกษาสํารวจวิจัยทางดานการจราจรและความตองการ 
ในการเดินทางภายในพ้ืนท่ีนํารองบริเวณกรุงเทพมหานครชั้นใน และโครงการจัดทําแผนพัฒนาระบบการจราจร
และขนสง ระยะ ๒๐ ป แตไมไดรับงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการในป 2562 แตท้ังนี้เพ่ือสนับสนุน 
การดําเนินงานดังกลาว สํานักการจราจรและขนสงไดดําเนินกิจกรรมการจัดทําแนวทางการเชื่อมตอการเดินทาง
ดวย Sky Walk โดยไมใชงบประมาณ เพ่ือใหเกิดแนวทางในการจัดทําเสนทางเชื่อมตอ Sky Walk จากระบบ
ขนสงมวลชนหลักสูสถานท่ีตาง ๆ รวมถึงดําเนินการกอสรางทางเดินยกระดับ (Sky Walk) ลานจอดรถแลวจร  
(Park & Ride) เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการเดินทาง  

       ในการสรางทางเลือกในการเดินทางของประชาชนนั้น กรุงเทพมหานครการดําเนินการเพ่ือเพ่ิม
เสนทางจักรยานใหมีความสะดวกและท่ัวถึง ปจจุบันกรุงเทพมหานครมีทางจักรยาน 70 แหง รวมระยะทางท้ังสิ้น 
447 กิโลเมตร (หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2559) และไดดําเนินการเพ่ือสรางเสนทางจักยานเพ่ิมเติมบริเวณ
ถนนท่ีมีการกอสรางใหมและมีทางเทากวางกวา ๑.๒๐ เมตร จํานวน 1 เสนทาง ไดแก ถนนศรีนครินทร-รมเกลา 
ชวงท่ี 2 จากคลองหัวหมากถึงคลองลําสาลี และดําเนินมาตรการเพ่ือสนับสนุนการใชจักรยานของประชาชน 
โดยสํานักการจราจรและขนสงไดจัดหาท่ีจอดรถจักรยานชนิดสําเร็จรูปเคลื่อนยายได พรอมปายสัญลักษณ  
50 ชุด สําหรับบริการประชาชนตามเสนทางจักรยานตาง ๆ นอกจากนี้สํานักการจราจรและขนสงไดดําเนิน
โครงการรถจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร (ระยะท่ี 2) โดยมีบริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัดเปนผูรับสัมปทาน  
ซ่ึงไดออกมาตรการคุมครองอุบัติเหตุแกผูขับข่ีจักรยานในโครงการจักรยานสาธารณะปนปน โดยไดทํากรมธรรม
ประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากการใชรถจักรยานของโครงการฯ ใหกับสมาชิกโครงการฯ กับบริษัท ทิพยประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) รวมกับโรงพยาบาลเครือขายจํานวน 66 แหง  และสํานักการจราจรและขนสงไดดําเนินการ
ศึกษาความเหมาะสมเพ่ือการเสนอออกขอบังคับทางจักรยาน รวมกับสํานักงานตํารวจนครบาลและสํานักงาน
เทศกิจ เพ่ือสนับสนุนใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยและความปลอดภัยแกผูใชทางจักรยาน 

       นอกจากนี้ ในการสรางทางเลือกในการเดินทางของประชาชนนั้น กรุงเทพมหานครยังไดสงเสริม
การสัญจรทางน้ํา โดยสาํนักการจราจรและขนสงไดดําเนินการปรับปรุงทาเทียบเรือคลองภาษีเจริญ 13 ทา 
(ตอเนื่อง 2 ป : 2562-2563) และอยูระหวางขออนุมัติโครงการปรับปรุงทาเทียบเรือคลองแสนแสบ 
สวนตอขยาย จํานน 15 ทา (ปรับปรุง 14 ทา กอสรางใหม 1 ทา) ท้ังนี้ไดมีการกําหนดเสนทางเดินเรือสายใหม 
เพ่ือสนับสนุนการสัญจรทางน้ําจํานวน 2 เสนทาง คือ เสนทางเดินเรือคลองแสนแสบสวนตอขยายจากทาเรือ 
วัดศรีบุญเรืองถึงสํานักงานเขตมีนบุรี และเสนทางทาเรือสะพานตากสิน-เพชรเกษม คลองภาษีเจริญ ถึงทาวัด
กําแพงบาง จากคลองบางกอกใหญ ขณะนี้อยูระหวางขออนุมัติโครงการ และสํานักการจราจรและขนสงได 
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ดําเนินการติดตั้งปายแนะนําทาเทียบเรือ รวม 205 จุด เพ่ือแนะนําเสนทางจากถนนสายหลักสูทางเรือตาง ๆ 
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ในสวนของรถโดยสารสาธารณะ ซ่ึงเปนทางเลือกหนึ่งของการเดินทางในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครนั้น สํานักการจราจรและขนสงอยูระหวางดําเนินการปรับปรุงปายหยุดรถโดยสารประจําทาง 
(Bus-Stop) รูปแบบใหม 500 ปาย กอสรางศาลาท่ีพักผูโดยสารเพ่ิมเติม และปรับปรุงชองทางการเดินรถโดยสาร
ดวนพิเศษ (BRT) เพ่ือสนับสนุนความพึงพอใจของผูใชบริการรถประจําทาง โดยจะจัดทํารายงานผล การดําเนินการ
ปลายปงบประมาณ 2562 โดยเฉพาะสวนของการปรับปรุงปายหยุดรถโดยสารประจําทาง (Bus-Stop) 
รูปแบบใหม ซ่ึงเปนโครงการใหมและไดรับความรวมมือจากภาคประชาชนในการรวมออกแบบและทดลอง 
ใชปายดังกลาว  

       ในสวนของการผลักดันใหการจราจรในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีความคลองตัว ไมแออัดนั้น 
กรุงเทพมหานครโดยสํานักการโยธามีการดําเนินการโครงการในป พ.ศ. 2562 จํานวน 22 โครงการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพถนนท่ีมีอยูเดิมโดยการกอสราง (ถนนสายหลัก สะพานขามทางแยก ทางลอด และสะพานขาม
แมน้ําเจาพระยา) เปนการเชื่อมโยงโครงขายถนนสายหลักและสายรอง เพ่ิมประสิทธิภาพถนนท่ีมีอยูเดิม 
พัฒนาโครงขายถนนตามท่ีผังเมืองกําหนด ขยายชองจราจรเพ่ือรองรับปริมาณการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร 
ท้ังนี้เพ่ือลดปญหาการจราจรติดขัด กําหนดเปาหมายใหแลวเสร็จ 5 เสนทาง/โครงการในป 2562  ปจจุบัน
ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการกอสรางถนนศรีนครินทร-รมเกลา ชวงท่ี 2 
กอสรางถนนศรีนครินทร-รมเกลา จากคลองหัวหมากถึงคลองลําสาลี และอยูระหวางดําเนินการ 21 โครงการ 
คาดวาจะแลวเสร็จเพ่ิมเติมในป พ.ศ.2562 จํานวน 5 โครงการ  

       กรุงเทพมหานครไดดาํเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบควบคุมการจราจร โดยโครงการ 
ท่ีนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค ท้ังหมดอยูในความรับผิดชอบของสํานักการจราจรและขนสง ซ่ึงดําเนินการ 
บํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) เพ่ือการตรวจสอบและสั่งการแกไขปญหาการจราจรและ 
การบริหารจัดการจราจร แตในปงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักการจราจรและขนสงไมไดรับงบประมาณ 
ในการจัดหาและปรับปรุงระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร จึงเปนเพียง 
การบํารุงรักษากลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) และระบบบริหารจัดการท่ีมีอยูเดิมเทานั้น นอกจากนี้สํานัก 
การจรจาจรและขนสงมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจบริเวณ 
ทางแยก โดยการติดตั้งชุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรไรสาย จากทางแยกท้ังหมด 509 ทางแยก (ขอมูลป 2560) 
ในปงบประมาณ พ..ศ. 2561 ติดตั้งชุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรไรสาย จํานวน 481 ทางแยก แตไมไดรับ
งบประมาณในการพัฒนาและติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรทางแยก แบบ Adaptive Control  
ในป 2562 นอกจากนี้สาํนักการจราจรและขนสงอยูระหวางการจัดทําฐานขอมูลการจราจรซ่ึงปรากฏ 
ในหนังสือสถิติการจราจร เชน ปริมาณการจราจรและอัตราเร็วในการเดินทาง สถิติอุบัติเหตุจราจร ขอมูล
สะพาน สัญญาณไฟและอุปกรณความปลอดภัย เปนตน ซ่ึงเปนฐานขอมูลท่ีมีการจัดเก็บทุกป และในป 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักการจราจรและขนสงจางท่ีปรึกษาประจําเพ่ือสํารวจออกแบบศึกษารายละเอียด 
เบื้องตน วิเคราะหและประเมินผล และนําขอมูลเหลานั้นจัดทําเปนแนวทางสําหรับการดําเนินงานการแกไข
ปญหาจราจรในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท้ังระบบในภาพรวม พ้ืนท่ีเฉพาะจุด และระบบขนสงมวลชน 
 

มิติท่ี 2.4 การใชพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก 
       กรุงเทพมหานครดําเนินการเพ่ือการเปนเมืองท่ีประหยัดพลังงานใชพลังงานสะอาดท่ีเปนมิตร 

กับสิ่งแวดลอม ดวยการลดการใชพลังงานของหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักการโยธาอยูระหวาง 
 

77 



ดําเนินการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานท่ีมีสิ่งอํานวยความสะดวกใหมภายใตมาตรฐานดานพลังงาน เชน 
ใชหลอดไฟฟาแบบ LED และเครื่องปรับอากาศท่ีมีคา COP มากกวาหรือเทากับ 3.22 เปนตน จํานวน 1 อาคาร 
ไดแก อาคารสํานักงานเขตลาดกระบังแหงใหม และอยูระหวางดําเนินการสํารวจอาคารราชการของกรุงเทพ- 
มหานครเพ่ือจัดทําแผนงานการปรับปรุงอาคารใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานอาคารเขียว (Green 
Building) เปาหมาย 3 อาคาร/ป การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชระบบการจัดการพลังงานในอาคาร (Building 
Energy Management System: BEMS) สํานักสิ่งแวดลอม ดําเนินการในลักษณะของงานประจํา  
โดยดําเนินการสํารวจสถานะการใชงานของอุปกรณระบบ BEMS ท่ีติดตั้ง ณ สํานักงานเขต อยางไรก็ตาม 
สํานักสิ่งแวดลอมไมไดรับงบประมาณจางเหมาซอมบํารุงระบบ BEMS มาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ทําใหระบบ BEMS ท่ีติดตั้งภายในสํานักงานเขตสวนใหญไมสามารถใชงานได สําหรับการมีสวนรวมของ
ขาราชการ และลูกจางใหใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ สํานักสิ่งแวดลอม ดําเนินการรวบรวม
ขอมูลการใชพลังงานของหนวยงานกรุงเทพมหานคร 77 หนวยงาน โดยรวบรวมขอมูลปริมาณการใชพลังงาน
ไฟฟาและเชื้อเพลิงผานระบบรายงานขอมูลการใชพลังงานของกรุงเทพมหานคร (http://203.155.220.177/energy)        
สํานักการโยธาและสํานักสิ่งแวดลอมดําเนินการตามมาตรการดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและการใช
พลังงานทางเลือก ตามแผนแมบทกรุงเทพมหานครวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 
สําหรับมาตรการท่ียังไมสามารถดําเนินการไดในป 2562 ไดแก การใชยานยนตมลพิษต่ํา (Low Emission 
Vehicles : LEV) สําหรับรถยนตราชการของกรุงเทพมหานคร  

       นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครโดยสํานักสิ่งแวดลอมดําเนินการสรางการมีสวนรวมในการประหยัด
พลังงานรวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ดําเนินการรณรงคเผยแพรความรูดานการประหยัด
พลังงานและพลังงานทดแทน ผานโครงการปดไฟ 1 ชั่วโมง เพ่ือลดโลกรอน (60+ Earth Hour) เม่ือวันท่ี 30 
มีนาคม 2562 เวลา 20.30-21.30 น. ณ บริเวณลานสแควร C ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด เขตปทุมวัน  
เพ่ือสานตอโครงการรณรงคลดปญหาภาวะโลกรอนในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร เผยแพรการจัดกิจกรรม
และแนวทางปฏิบัติการลดภาวะโลกรอนของกรุงเทพมหานคร และเปนตนแบบในการสรางจิตสํานึกของประชาชน 
และนําไปสูการดําเนินการลดปญหาภาวะโลกรอนอยางเปนรูปธรรมตอไป 
  

ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ และคาดการณแนวโนมการพัฒนา 
มิติท่ี 2.1  ภูมิทัศนสวยงาม 
       ปญหาและอุปสรรค  

• บริหารจัดการ  
1. ขอจํากัดดานอัตรากําลังเจาหนาท่ีเทศกิจ  และการมีภารกิจเรงดวนพรอมกันหลายเรื่อง  

ทําใหเจาหนาท่ีไมสามารถเฝาระวังพ้ืนท่ีไดตลอด 24 ชั่วโมง 
2. การดําเนินการการนําสายสาธารณูปโภคลงใตดิน เปนภารกิจของการไฟฟานครหลวง 

ท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐบาล สํานักการโยธาเปนเพียงหนวยงานประสานงานติดตามขอมูลผลการดําเนินงาน
และแผนงานของการไฟฟานครหลวง  
        ขอเสนอแนะ   

• บริหารจัดการ  
สํานักการโยธาควรมีการติดตามและประสานขอมูลอยางจริงจังและตอเนื่อง  
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• ดานกฎหมาย  
           เพ่ิมความเขมงวดในการบังคับใชกฎหมาย การบังคับใชกฎหมายท่ีเขมงวดและจริงจัง 

มากข้ึน จะทําใหผูกระทําความผิดไมกลาทําผิดซํ้า 
       คาดการณแนวโนม   
        การนําสายสาธารณูปโภคลงใตดินปจจุบันอยูระหวางดําเนินการหลายเสนทาง และคาดวา 

จะทยอยแลวเสร็จ และตามแผนงานจะแลวเสร็จในป พ.ศ. 2564 หลายโครงการ จะทําใหกรุงเทพมหานคร               
มีทัศนียภาพท่ีสวยงามปราศจากสายรกรุงรังบริเวณแนวถนน   
 

มิติท่ี 2.2  พ้ืนท่ีสวนสาธารณะ พ้ืนท่ีสีเขียวกระจายท่ัวทุกพ้ืนท่ี 
       ปญหาและอุปสรรค  

• บริหารจัดการ  
1. ทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวของเมืองขาดแผนหลักท่ีชัดเจนในการอนุรักษ ฟนฟู  

รักษา และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวของเมืองปจจุบันหลายเขตหนวยงานไมสามารถจัดหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนา
พ้ืนท่ีสีเขียวในรูปแบบสวนได 

 2. ขาดการบรูณาการการทํางานระหวางหนวยงานท้ังในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร  
การพัฒนาเมืองท่ีเกิดข้ึนทําใหพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองท่ีมีไมเพียงพออยูแลวไดรับความเสียหายเพ่ิมข้ึนและลดจํานวน
พ้ืนท่ีลง เชน การกอสรางระบบขนสงมวลชนขนาดใหญทําลายไมยืนตนท่ีปลูกไวโดยไมมีการปลูกทดแทน 
การปรับปรุงทางเดินเทามีการปดทับโคนตนไมดวยซีเมนตทําใหตนไมเติบโตไมได แคระแกรน การตัดแตง 
ทรงพุมตนไมโดยไมคํานึงถึงหลักการตัดแตงท่ีถูกตองทําใหตนไมไดรับความเสียหาย และสูญเสียรมเงาท่ีเปน 
สิ่งจําตอการลดปญหาความรอนภายในเมือง เปนตน 

 3. การจัดหาพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาเปนสีเขียวนโยบายไมชัดเจน เปลี่ยนแปลงไปตามวาระ 
ของผูบริหาร ไมมีนโยบายในการจัดหาท่ีดินเปนของตนเองเนนใชขอรับการสนับสนุนโดยขอใชพ้ืนท่ีของ
หนวยงานภาครัฐตาง ๆ โดยวิธีเชา ซ่ึงแนวทางดังกลาวสงผลใหกรุงเทพมหานครไมสามารถคาดการณ 
การพัฒนาพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ/สวนหยอมและการกระจายตัวของพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการบริการใหแกประชาชน 
ไดอยางท่ัวถึงและเหมาะสม และในระยะยาวหากหนวยราชการท่ีเปนเจาของท่ีดินมีความประสงคจะนําพ้ืนท่ี
ดังกลาวเพ่ือนําไปใชในภารกิจอ่ืนๆ พ้ืนท่ีสวนสาธารณะท่ีมีอยูมีแนวโนมลดลง 

• ดานกฎหมาย  
   1. กฎหมายไมเอ้ือใหหนวยงานระดับทองถ่ินสามารถนํามาตรการทางเศรษฐศาสตร 

และมาตรการทางภาษีมาใชเพ่ือการผลักดันใหภาคสวนตางๆ รวมอนุรักษ ฟนฟู รักษา และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
ของเมืองไดแมจะมีพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.๒๕๖๒ บังคับใชแลว 

• ดานงบประมาณ  
ท่ีดินมีราคาสูง การใชประโยชนท่ีดินมุงเนนใหความสําคัญทางดานธุรกิจและพ้ืนท่ี 

อยูอาศัยเปนหลักพิจารณาไดจากการจัดทําผังเมืองรวมทุกฉบับมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนพ้ืนท่ีสีเขียว
ไปเปนพ้ืนท่ีเพ่ือการพานิชยและอยูอาศัยมากข้ึน 

• ดานอ่ืนๆ  
พ้ืนท่ีสีเขียวซ่ึงพัฒนาไวแลวเกิดความเสียหายและถูกทําลายจากนโยบายการพัฒนา 

โครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาสาธารณูปโภคของเมือง และจากประชาชน 
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       ขอเสนอแนะ 

• บริหารจัดการ  
๑. สรางความชัดเจนของทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวของเมืองโดยจัดทําแผน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสีเขียวของกรุงเทพมหานครเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาใหมีความชัดเจนเพ่ือให 
ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของใชเปนเครื่องมือในการทํางานรวมกัน 

 ๒. ผลักดันใหเกิดการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมเติม 
จากระบบฐานขอมูลพ้ืนท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานครท่ีมีอยูแลว เชนระบบบริหารจัดการไมยืนตนของ
กรุงเทพมหานคร ระบบบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของกรุงเทพมหานคร เปนตน 

 ๓. ควรมีนโยบายในการจัดหาพ้ืนท่ีดินเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวเปนของกรุงเทพ- 
มหานครเอง เพ่ือใหพ้ืนท่ีการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวเกิดความเหมาะสม และสามารถควบคุมการกระจายตัว 
ของพ้ืนท่ีสีเขียวไดครอบคลุมการใหบริการประชาชน 

 ๔. การบูรณาการการทํางานของหนวยงานของกรุงเทพมหานครนําหลักการ 4M  
(Man Money Material Management) มาใช เชน ควรมีกระบวนการจัดหาท่ีดินซ่ึงเปนของตนเอง กระจาย
ความเสี่ยง ของหนวยงานเพ่ิมความโปรงใสตามกรอบภารกิจของหนวยงานลดภาระงานของหนวยงานตาง ๆ  
โดยสํานักผังเมืองพิจารณากําหนดความเหมาะสมของพ้ืนท่ีสีเขียวใหสอดคลองกับผังเมืองรวม สํานักการคลัง
จัดหาท่ีดินตามแผนแมบทฯ ท่ีจัดทําข้ึนในฐานะหนวยงานดูแลทรัพยสินของกรุงเทพมหานครและสํานัก
สิ่งแวดลอมพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวตามท่ีกําหนด 

 ๕. สอดแทรกการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวไปในทุกมิติของการใชประโยชนท่ีดินและการพัฒนา 
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร เชน  

    ๕.1  การกอสรางสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของเมือง เชนการกอสรางถนน ปรับปรุง 
ทางเทา ปรับปรุงฟนฟูคูคลอง การสรางเสนทางรถไฟฟากําหนดใหการปลูกไมยืนตนเปนสวนหนึ่งของสัญญาจาง 
เปนตน  

๕.๒  นําหลักการดานภูมิทัศนสถาปตยกรรม (Landscape architecture) ใชเพ่ิม 
มูลคาทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมใหแกภาพรวมของพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครสรางความสวยงาม
ใหแกพ้ืนท่ีโดยการออกแบบควบคูไปกับการเพ่ิมความรมรื่นของพรรณไมไมควรดําเนินการสราง ปรับปรุงถนน 
สะพานลอย ทางเทา เกาะกลางถนน ทางจักรยาน เพียงอยางเดียว 

 6. ปรับปรุงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานเนนการประเมินผล 
ในรูปแบบการบูรณาการโดยใชพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวเปนหลัก (Agenda) มีเจาภาพหลัก เจาภาพรอง และเจาภาพ
รวมในแตละตัวชี้วัดท่ีชัดเจน 

• ดานกฎหมาย 
๑. ประสานงานกับรัฐบาลเพ่ือขอรับการสนับสนุนนโยบายท่ีสงเสริมหนวยงานของรฐั 

ในพ้ืนท่ีของทองถ่ินตางๆ รวมท้ังกรุงเทพมหานครพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีวางเปลาท่ีหนวยงานเปนเจาของ
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหแกเมืองและลดปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐโดยประชาชน 

 ๒. ประสานงานกับรัฐบาลเพ่ือขอรับการสนับสนุนนโยบายใหทองถ่ินสามารถนํา 
มาตรการทางภาษีและมาตรการทางเศรษฐศาสตรมาใชสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา และสราง
ความหลากหลายทางชีวภาพใหกับพ้ืนท่ีสีเขียวซ่ึงจะชวยเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจชุมชน 
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 ๓. ผลักดนัใหมาตรการทางผงัเมืองตามกฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2556 เรื่องการจัดใหมีพ้ืนท่ีโลงเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือสวนสาธารณะ“ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 

 4. ผลักดันมาตรการควบคุมการใชประโยชนท่ีดินตามขอกําหนดของแผนผังการใช 
ประโยชนท่ีดิน การควบคุมความหนาแนน มวลอาคาร และท่ีวางในเรื่องอัตราสวนของท่ีวางตอพ้ืนท่ีอาคารรวม 
(OSR)  ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีพ้ืนท่ีวางอันปราศจากสิ่งปกคลุมท่ีมีความสัมพันธกับขนาดพ้ืนท่ีของอาคาร
โดยในสวนพ้ืนท่ีวางอันปราศจากสิ่งปกคลุมดังกลาวไดกําหนดใหมีพ้ืนท่ีน้ําซึมผานไดเพ่ือปลูกตนไมไมต่ํากวา
รอยละ 50 เพ่ือเหตุผลของการบรรเทาปญหาน้ําทวมขังบนพ้ืนผิวและลดปญหาภาวะโลกรอนและใหมีพ้ืนท่ี
น้ําซึมผานไดเพ่ือปลูกตนไมไมนอยกวารอยละ 50 ของท่ีวาง 
 

       คาดการณแนวโนม 
กรุงเทพมหานครมีพ้ืนท่ีสีเขียวรวม 13,170 แหง คิดเปนพ้ืนท่ี 119,798-0-29.84 ไร  

(191,676,919.35ตร.ม.) คิดเปนอัตราสวนตอประชากร 33.74 ตร.ม./คน หรือรอยละ 12.22 ของพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครแบงเปนพ้ืนท่ีสีเขียวซ่ึงไมใชสวน 5,057 แหง คิดเปนพ้ืนท่ี 95,683-1-85.93ไร 
(153,093,543.72ตร.ม.) คิดสัดสวนตอประชากร 26.95 ตร.ม./คน และพ้ืนท่ีสีเขียวในรูปแบบสวนคิดเปน 
8,113 แหง 24,114-2-43.91 ไร(38,583,375.63 ตร.ม.) สัดสวนพ้ืนท่ีสีเขียวตอประชากรในรูปแบบ
สวนสาธารณะ/สวนหยอมคิดเปน 6.79 ตร.ม./คน ไดรับการพัฒนาสวนสาธารณะหลัก 39 แหง ครอบคลุม 
22 เขต คิดเปนพ้ืนท่ี 3,737-2-94.90 ไร หรือสัดสวนพ้ืนท่ีสวนสาธารณะตอประชากรคิดเปน 1.05  
ตารางเมตรตอคน หรือรอยละ ๐.๓8 ของพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

        จากขอมูลท่ีผานมาแสดงใหเห็นแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของท่ีพ้ืนท่ีสีเขียวในภาพรวม 
ของกรุงเทพมหานครมีแนวโนมจะเพ่ิมจํานวนและกระจายตัวเพ่ือใหบริการประชาชนครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตตาง ๆ  
มีมากข้ึน แตหากจะพิจารณาพ้ืนท่ีสีเขียวเปนรายกลุมเขตพบวาพ้ืนท่ีสีเขียวซ่ึงใหบริการประชาชนเพ่ือการพักผอน
หยอนใจและชวยรักษาสภาพแวดลอมท่ีดีของกรุงเทพมหานครมีการกระจายตัวท่ีแตกตางกัน  

        กรณีพ้ืนท่ีสีเขียวในรูปแบบสวนกลุมกรุงเทพใตมีจาํนวนเปนอันดับ 1 คือ ๒,9๘๖ แหง  
กลุมกรุงธนใต กลุมกรุงเทพตะวันออก กลุมกรุงธนเหนือ กลุมกรุงเทพกลาง และกลุมกรุงเทพเหนือตามลําดับ 
พ้ืนท่ีเขตพระนครและประเวศมีสวนสาธารณะหลักมาก1 เปนอันดับ 1 จํานวน 4 แหง รองลงมาคือ เขตจตุจักร 
จํานวน 3 แหง ปทุมวัน บึงกุม คลองเตย บางเขน ลาดกระบัง มีนบุรี หนองจอก บางกอกนอย และบางพลัด 
เขตละ 2 แหง คลองสามวา ทุงครุ ทวีวัฒนา ลาดพราว ราชเทวี ดอนเมือง สาทร บางคอแหลม บางบอน  
และบางแค เขตละ 1 แหง  

กรณีพ้ืนท่ีสีเขียวซ่ึงไมไดอยูในรูปแบบสวนจะเปนประโยชนตอการชวยรักษาสภาพแวดลอม 
ท่ีดีของเมืองใหไมเกิดความแออัด เปนเมืองท่ีนาอยูและนามาเยี่ยมเยือน ไดแกสนามกีฬากลางแจง สนามกอลฟ 
แหลงน้ํา ท่ีลุม ท่ีวาง พ้ืนท่ีไมยืนตน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงหลายพ้ืนท่ี 
 
 
1 สวนสาธารณะหลัก หมายถึง สวนท่ีมีองคประกอบดังน้ี  1. มีรั้วรอบขอบชิด  2. กําหนดเวลาปด-เปดท่ีแนนอน  3. มีเจาหนาท่ี

ควบคุมดูแลประจํา  4. สามารถรองรับและใหบริการประชาชนท่ัวไป  5. มียามรักษาความปลอดภยัดูแลความปลอดภัย 24 

ช่ัวโมง  6. มีพันธุไมท่ีหลากหลาย มีการปลูกไมดอกไมประดับหมุนเวียนตลอดป  7. มีสิ่งอํานวยตางๆ ท้ังสวนนันทนาการ 

และกีฬา  8. มีกฎหมายและระเบียบการใชสวนสาธารณะท่ีกรุงเทพมหานครประกาศใชในสวนสาธารณะ 
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มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการนันทนาการและสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม เชน พ้ืนท่ีริมคลอง  
พ้ืนท่ีใตหรือขางทางดวนหรือทางพิเศษ เปนตน กลุมกรุงเทพใตมีจํานวนมากเปนอันดับ 1 คือ 1,0๖๘ แหง 
กลุมเทพตะวันออก กลุมกรุงธนใต กลุมกรุงธนเหนือ กลุมกรุงเทพเหนือ และกลุมกรุงเทพกลาง ตามลําดับ 
ภายใตพ้ืนท่ีเหลานี้มีเพียงบางประเภทและบางแหงท่ีสามารถนําไปพัฒนาเปนพ้ืนท่ีสีเขียวในรูปแบบสวนได  
แตเนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาวกรุงเทพมหานครไมไดเปนเจาของพ้ืนท่ีจําเปนตองการผลักดันเชิงนโยบายท่ีเหมาะสม 

        ท่ีผานมาการผลักดันทางยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือให
กรุงเทพมหานครเปนมหานครรมรื่นดวยพรรณไม มีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการพักผอนเพียงพอตามมาตรฐานสากล
มุงเนนการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการพักผอนหยอนใจและปรับปรุงภูมิทัศนใหรมรื่นสวยงามกระจายท่ัวพ้ืนท่ี 
ตลอดจนดําเนินความพยายามอนุรักษ ฟนฟู และรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือรักษาสภาพแวดลอมของเมืองใหดีข้ึน 
แตเนื่องจากการขยายตัวของระบบขนสงมวลชนขนาดใหญท่ัวพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครใหเปนมหานครทางราง
ประกอบขาดแนวทางการปลูกทดแทนท่ีชัดเจนทําใหกรุงเทพมหานครสูญเสียพ้ืนท่ีสีเขียวและไมยืนตนไปเปน
จํานวนมาก แนวทางพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือใชพัฒนาเปนพ้ืนท่ีสวนกรุงเทพมหานครยังคงใชแนวทางการเชา และขอใช
พ้ืนท่ีจากหนวยงานตาง ๆ เปนหลักซ่ึงขาดความยั่งยืน ควบคุมการกระจายตัวเพ่ือการใหบริการแกประชาชน 
ไดยาก ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินของกรุงเทพมหานครเปลี่ยนพ้ืนท่ีสีเขียว
เปนพ้ืนท่ีเพ่ือการพานิชยและพ้ืนท่ีอยูอาศัยมากข้ึน การอนุรักษ ฟนฟู และรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวประเภทอ่ืน ๆ  
ไมเอ้ือใหทองถ่ินสรางความรวมมือรวมกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนากรุงเทพมหานคร
รมรื่นดวยพรรณไม มีพ้ืนท่ีสีเขียวเพื่อการพักผอนเพียงพอตามมาตรฐานสากลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
จึงมีแนวโนมเปนไปไดยากมากยิ่งข้ึน 

        จากเว็บไซดสถิติดานมลพิษทางอากาศแอรวิชวลและองคกรกรีนพีชประจําเอเชียตะวันออก
เฉียงใตรายงานคุณภาพอากาศโลกป 2561 วา กรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงท่ีมีปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก
ไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มากท่ีสุดเปนอันดับ 24 ของโลก ซ่ึงปจจุบันเริ่มสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและสุขภาพ
ของประชาชน กรมอนามัย โดยกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ ใหขอมูลการรับมือกับปญหาดังกลาวคือ 
ตนไม 1 ตน มีความสามารถดูดซับคารบอนไดออกไซด 9-15 กิโลกรัมตอป ผลิตออกซิเจนเพียงพอสําหรับ  
2 คนตอป ดักฝุนและมลพิษทางอากาศ 1.4 กิโลกรัมตอป ลดอุณหภูมิรอบบาน 2-4 องศาเซลเซียส ลดการใช
พลังงานจากเครื่องปรับอากาศรอยละ 10-15 ทําใหบรรยากาศเกิดความสดชื่นผอนคลายเครียด ดูดซับเสียง  
เพ่ิมความชื้นในอากาศ ฟอกอากาศ ลดการเกิดภูมิแพแลหอบหืด และสรางสมดุลระบบนิเวศเปนท่ีอาศัยนก
และแมลงซ่ึงเปนการนําสภาพธรรมชาติกลับคืนสูเมือง 

        ดังนั้นยุทธศาสตรสําคัญท่ีสามารถดําเนินการไดทันที ลงทุนนอย สงผลกระทบสูงคุณภาพชีวิต
ของประชาชนโดยรวม การบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ คือมุงเนนความสําคัญ
ไปท่ีการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวยั่งยืน2 ในรูปแบบการเพ่ิมปริมาณไมยืนตนใหมากข้ึนในรูปแบบการสรางการเชื่อมตอ 

 

 
2 พ้ืนท่ีสีเขียวท่ียั่งยืน หมายถึง พ้ืนท่ีสีเขียวตามนิยามของสํานักงานสวนสาธารณะ สํานักสิ่งแวดลอมกําหนด ซึ่งมีไมยืนตน

ขนาดใหญเปนองคประกอบหลัก ซึ่งไดรับการดูแล บํารุงรักษาใหคงอยูอยางถาวร และเมื่อโตเต็มท่ีทรงพุมใหรมเงาครอบคลุม

ไมนอยกวารอยละ 80 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ท้ังน้ีไมยืนตนขนาดใหญจะตองมีอายุยืนหลายปและเมื่อโตเต็มท่ีจะมีทรงพุมไมนอย

กวา 5 ตร.ม. มีความสูงไมนอยกวา 5 เมตร มีเสนรอบวงโคนตนไมนอยกวา 50 เซนติเมตร 
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ของพ้ืนท่ีรมเงาใหแกเมือง ระยะยาวจะเปนสรางสภาพแวดลอมทางธรรมชาติใหสิ่งมีชีวิตตาง ๆ กลับคืนสูเมือง
ซ่ึงจะเปนการมุงเนนการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวในเชิงคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 

มิติท่ี 2.3  ระบบขนสงมวลชนท่ัวถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคลองตัว และมีทางเลือก 

       ปญหาและอุปสรรค   

• บริหารจัดการ 
1. การบูรณาการระบบขนสงมวลชนระบบรางในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จาํเปนตอง 

ไดรับความรวมมือจากหนวยงานภายนอก เนื่องจากมีหนวยงานผูรับผิดชอบรถไฟฟานอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร
หลายหนวยงาน เชน การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม) การรถไฟแหงประเทศไทย ในการ
พัฒนาการเชื่อมตอการดําเนินทางดวยรถไฟฟาสายตางๆรวมกัน  

 2. การพัฒนาเสนทางจักรยาน ขาดการศึกษาประเมินศักยภาพของเสนทางจักรยาน 
ท่ีมีอยูเดิม รวมถึงการสํารวจเสนทางใหม ๆ และยังไมมีการกําหนดวัตถุประสงคของเสนทางท่ีชัดเจน ระหวาง
เสนทางจักรยานเพ่ือการทองเท่ียง กับเสนทางจักรยานเพ่ือการเชื่อมตอการเดินทาง  

 3. สํานักการจราจรและขนสงไมไดดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและความคุมคา 
ของการจัดเสนทางการสัญจรทางน้ําสายใหม และไมไดสํารวจสถิติผูใชงานเพ่ือเชื่อมตอจากทาเรือสูระบบ 
ขนสงมวลชนประเภทอ่ืน เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนและบริหารจัดการระบบการจราจรในภาพรวม 
ของกรุงเทพมหานคร ทําใหการดําเนินงานในอนาคตอาจมีปญหาความคุมคาและความยั่งยืนของโครงกร 

 4. ในการเดินรถโดยสารประจําทาง กรุงเทพมหานครสามารถดําเนินการไดเพียง 
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนการเดินรถ เชน ปายหยุดรถ (Bus-Stop) ศาลาท่ีพักผูโดยสาร  
เปนตน แตความพึงพอใจของผูรับบริการในภาพรวมข้ึนอยูกับการบริการเดินรถดวย  

 5. ในการกอสรางถนนสายตาง ๆ การประสานงานหนวยงานสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวของ 
ใหรื้อยายในพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการ สวนใหญลาชาไมเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว รวมถึงไมไดรับความรวมมือ
จากประชาชน/หนวยงานภายนอกในการขอสนับสนุนพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการโครงการท่ีจะพัฒนาในอนาคต 

• ดานกฎหมาย  
1. มีการประกาศใชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และยกเลิก 

พระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ทําใหการดําเนินการเพ่ือหาเอกชนรวมลงทุน
โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว และการจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาและวิเคราะหโครงการรถไฟฟารางเดี่ยว (Monorail) 
สายสีเทา ระยะท่ี 1 (ชวงวัชรพล-ทองหลอ) ลาชา เนื่องจากตองปรับปรุงรายละเอียดประกอบการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติท่ีประกาศใชใหม  

 2. กรุงเทพมหานคร ควรมีมาตรการในการควบคุมมิใหรถประเภทอ่ืน ๆ มาวิ่งบน
เสนทางจักรยาน เพ่ือปองกันอุบัติเหตุและปองกันการชํารุดของทางจักรยาน 

 3. เสนทางสัญจรทางน้ํา มีความทับซอนของภารกิจและกฎหมายระหวางกรมเจาทา
และกรุงเทพมหานคร เชน การขออนุญาตกอสรางทาเทียบเรือ การเปดเสนทางสัญจรทางน้ํา การดูแลรักษา
ความปลอดภัยในการเดินทาง เปนตน ท้ังนี้การถายโอนภารกิจระหวางกรมเจาทาและองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน อยูระหวางดําเนินการ 

 4. ยังไมมีการถายโอนภารกิจดานการควบคุมการจราจรใหกรุงเทพมหานครอยางครบถวน 
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• ดานทรัพยากร  - ไมมี - 

• ดานงบประมาณ  - ไมมี - 
        หลายโครงการไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ เชน โครงการศึกษาสํารวจวิจัยทางดาน

การจราจรและความตองการในการเดินทางภายในพ้ืนท่ีนํารองบริเวณกรุงเทพมหานครชั้นใน โครงการ 
การติดตั้งปายแนะนําการใชชองเดินรถรวมกันชนิดชนิดแขนยื่นเหนือผิวจราจร โครงการจดัหาและปรับปรุง
ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร โครงการติดต้ังระบบควบคุม
สัญญาณไฟจราจรทางแยก แบบ Adaptive Control โครงการศึกษาและจัดทําแผนแมบทการสํารวจปริมาณ
จราจรทางถนนในกรุงเทพมหานคร เปนตน  
 

       ขอเสนอแนะ 

• บริหารจัดการ  
1. ในการดําเนินโครงการกอสราง และพัฒนาเสนทางการเดินทางตางๆ ควรศึกษาพ้ืนท่ี 

ท่ีจะดําเนินการโครงการกอนเพ่ือใหทราบปญหาอุปสรรคท่ีจะเกิด รวมถึงผลกระทบในดานตาง ๆ และความคุมคา
ของโครงการกอนท่ีจะขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการ 

 2. กรุงเทพมหานครจาํเปนตองแสวงหาความรวมมือจากหนวยงานภายนอกเพ่ือ 
การบูรณาการเชื่อมตอระบบขนสงมวลชนระบบรางสายตาง ๆ รวมกันในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก 
มีหนวยงานผูรบัผิดชอบรถไฟฟานอกเหนือจากกรุงเทพมหานครหลายหนวยงาน เชน การรถไฟฟาขนสงมวลชน
แหงประเทศไทย (รฟม) การรถไฟแหงประเทศไทย  

 3. การพัฒนาเสนทางจักรยาน ควรมีการแยกประเภทประเภทของเสนทางจกัรยาน 
ตามวัตถุประสงคการใชงาน และลักษณะของเสนทางเพ่ือกําหนดมาตรการสนับสนุนการใชจักรยานท่ีแตกตางกัน 
เสนทางเพ่ือการสัญจร เสนทางเพ่ือการทองเท่ียว และมีมาตรการสงเสริมใหบริษัทเอกชน หรือ Start Up เขาสู
ธุรกิจจักรยาน เชน การเชาจักรยาน ในลักษณะเดียวกับโครงการปนปน เปนตน  

 4. สํานักการจราจรและขนสงควรดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและความคุมคา 
ของการจัดเสนทางการสสัญจรทางน้ําสายใหม และสํารวจสถิติผูใชงานเพ่ือเชื่อมตอจากทาเรือสูระบบขนสงมวลชน
ประเภทอ่ืน เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนและบริหารจัดการระบบการจราจรในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือใหการดําเนินงานในอนาคตอาจมีความคุมคาและยั่งยืน 

 6. การบริหารจัดการและควบคุมการจราจรจําเปนตองไดรับความรวมมือจากหนวยงาน
ภายนอก เชน กองบังคับการตํารวจจราจร ในฐานะเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมาย กรุงเทพมหานครเปนเพียง
ผูสนับสนุนดานเทคโนโลยีเทานั้น 

• ดานกฎหมาย 
การบริหารจัดการและควบคุมการจราจรจําเปนตองไดรับความรวมมือจากหนวยงาน 

ภายนอก เชน กองบังคับการตํารวจจราจร ในฐานะเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมาย  

• ดานทรัพยากร  - ไมมี - 

• ดานงบประมาณ  - ไมมี - 
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       คาดการณแนวโนม 
        ขอมูลจากสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม ไดวิเคราะห 

ถึงสภาพโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงในปจจุบันและแนวโนมการเติบโตของความตองการใชบริการ
โครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยคาดวา ปริมาณการเดินทาง 
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนจาก 17.84 ลานคน-เท่ียวตอวัน ในป 2553     
จะเพ่ิมข้ึนเปน 23.18 ลานคน-เท่ียวตอวัน ในป 2563 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.0 ตอป โดยมีแนวโนมสูงข้ึน 
ทุกป ท้ังนี้สงผลตอความคับค่ังของปริมาณการจราจรโดยเฉพาะในชั่วโมงเรงดวน สงผลใหความเร็วเฉลี่ย 
ในการเดินทางของพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครซ่ึงมีแนวโนมลดลง โดยจากสถิติจราจรของกรุงเทพมหานคร พบวา 
อัตราความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางบนถนนในชั่วโมงเรงดวน เม่ือป 2555 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพชั้นใน 16.32  
กม./ชม. กรุงเทพชั้นกลาง 27.08 กม./ชม. และกรุงเทพชั้นนอก 37.88 กม./ชม. และพบวาอัตราความเร็ว
เฉลี่ยในการเดินทางบนถนนในชั่วโมงเรงดวนมีแนวโนมลดลงทุกป โดยในป 2560 พ้ืนท่ีกรุงเทพชั้นใน 15.30 
กม./ชม. กรุงเทพชั้นกลาง 23.98 กม./ชม. และกรุงเทพชั้นนอก 33.32 กม./ชม. 

        ท้ังนี้ ตัวเลขปริมาณรถทุกประเภทท่ีจดทะเบียนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครจากกรมการขนสง 
ทางบกในป 2561 มีการจดทะเบียนรถใหมทุกประเภทในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จํานวน 970,818 คัน 
และมีแนวโนมเพิ่มข้ึน โดยขอมูลรถจดทะเบียนสะสมทุกประเภทในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 28 
กุมภาพันธ 2562 มีจํานวน 10,337,909 คัน ในขณะท่ีพ้ืนท่ีถนนมีไมเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณรถยนต 
ท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงปญหาการจราจรท่ีเกิดข้ึนบริเวณเสนทางกอสรางขนสงมวลชนระบบรางในหลายพ้ืนท่ี 

        การพัฒนาระบบขนสงมวลชนระบบรางในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ยังอยูระหวางการดําเนินการ 
ใหครอบคุลมพ้ืนท่ี เสนทางสวนใหญอยูระหวางการกอสรางและอยูระหวางการประกวดราคา จึงมีเสนทางท่ีเปด
ใหบริการแลวในป พ.ศ.2561 รวมระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตร และจะมีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 
และมีกําหนดเปดใหบริการในเขตกรุงเทพมหานครในหลายเสนทาง ไดแก ป 2562 สายสีน้ําเงิน (ชวงหัวลําโพง-
บางแค)  ป 2563 สายสี-น้ําเงิน (ชวงบางซ่ือ-ทาพระ) สายสีเขียว (ชวงหมอชิต-สะพานใหม-คูคต)  ป 2564  
สายสีชมพู (ชวงแคราย-มีนบุร)ี สายสีเหลือง (ลาดพราว-สําโรง) สายสีแดง (ชวงบางซ่ือ-รังสิต)  และป 2566 
สายสีสม (ชวงศูนยวัฒนธรรม-มีนบุรี)  ซ่ึงสงผลใหครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบริการมากข้ึน ท้ังนี้เพ่ือรองรับระบบขนสง
มวลชนระบบรางในพ้ืนท่ี กรุงเทพมหานครมีแผนจะพัฒนาระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนขนาดรอง (Light Rail) 
เชน โครงการรถไฟฟารางเดี่ยวสายสีเทา (ชวงวัชรพล-ทองหลอ)  โครงการขนสงมวลชนขนาดรอง (AGT) สายสีทอง 
(สถานี BTS กรุงธนบุรี-ถนนประชาธิปก) เพ่ือรองรับการเชื่อมตอการเดินทางสูระบบหลัก (Feeder) ซ่ึงอาจสงผล
ใหประชาชนมีแนวโนมลดการพ่ึงพาการเดินทางทางถนนลง  

        เพ่ือรองรับสถานการณดังกลาว กรุงเทพมหานครจําเปนกําหนดใหมีมาตรการในการบูรณาการ
ระบบขนสงมวลชนตามแนวคิด "ลอ ราง เรือ" เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วแกประชานในการสัญจร และเตรียม
ความพรอมในการเชื่อมตอโครงขายระบบขนสงมวลชนในอนาคต โดยไดพัฒนาเสนทางการสัญจรทางน้ํา 
ในหลายเสนทาง เพ่ือเปนทางเลือกในการเดินทางและบรรเทาปญหาการจราจรในเสนทางหลัก เสนทางการสัญจร
ทางน้ําท่ีสําคัญ เชน คลองแสนแสบ คลองภาษีเจริญ คลองผดุงกรุงเกษม และมีการจัดเดินเรือเพ่ิมเติมในเสนทาง
สายใหม ไดแก เสนทางคลองบางหลวง (สถานี BTS บางหวา-วัดกําแพงบางจาก) และเสนทางคลองแสนแสบ
สวนตอขยาย (วัดศรีบุญเรือง-มีนบุรี)  นอกจากนี้ยังพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวก 
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เพ่ือสนับสนุนการเดินทางท่ีไมใชเครื่องยนตในเขตเมือง (Non-Motorized Transport) โดยใหความสําคัญ 
กับการพัฒนาทางจักรยานในพ้ืนท่ีถนนสายใหม และการสรางมาตรฐานและมาตรการคุมครองความปลอดภัย
ผูใชจักรยานในเขตเมือง  

        นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครตองใหความสําคัญกับการพัฒนามาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ของโครงสรางพ้ืนฐานในการจัดระบบการจราจร ดวยการนําระบบเทคโนโลยีระบบการขนสงและจราจรอัจฉริยะ 
(Intelligent Transport Systems) มาใชในการจัดการจราจร เชน การบูรณาการขอมูลจากกลองโทรทัศน
วงจรปด (CCTV) บริเวณแยกสําคัญตาง ๆ เขาสูระบบการควบคุมสัญญาณไฟจราจรใหสามารถปรบัรอบเวลา
ไดตามปริมาณการจราจร เปนตน  

        ในสวนของการเพ่ิมประสิทธิภาพโครงขายถนนท่ีมีอยูนั้น กรุงเทพมหานครไดศึกษาและพัฒนา 
ถนนสายหลัก สายรองเพ่ือการเชื่อมโยงโครงขายถนน ซ่ึงปจจุบันระบบขนสงมวลชนระบบรางท่ีจะแลวเสร็จ
หลายเสนทาง จึงควรมีการศึกษาแนวทางการเชื่อมตอเครือขายถนนกับการขนสงระบบรางและการขนสง
รูปแบบอ่ืน ๆ ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถเชื่อมตอหรือใหสะดวกตอการเขาถึงระบบขนสงมวลชนตาง ๆ รวมท้ังพิจารณา
โครงการตามท่ีผังเมืองกําหนดนํามาพิจารณาดําเนินการ แตท้ังนี้การเพ่ิมพ้ืนท่ีถนนและขยายชองจราจรตามท่ี
เมืองเติบโต ซ่ึงการพัฒนาอาจจะทําไดยากเนื่องจากตองมีการเวนคืนท่ีดินในราคาสูงมาก แตเปนภารกิจของ
กรุงเทพมหานครท่ีตองดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว จึงตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่องทุกปโดยจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการจากความวิกฤติของปญหาแตละพ้ืนท่ี  
 

มิติท่ี 2.4  การใชพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก 
       ปญหาและอุปสรรค   

• บริหารจัดการ 
ประเด็นดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและการใชพลังงานทางเลือกเปนประเด็น 

ท่ีมีความสําคัญสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติ เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
(หมวด ๖ มาตรา ๗๒) ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) 
(เปาหมายท่ี 7) แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ. 2558-2579) ของกระทรวงพลังงาน เปนตน แตกรุงเทพ-
มหานครยังไมสามารถดําเนินการขับเคลื่อนภารกิจดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและการใชพลังงาน
ทางเลือกไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม 

• ดานกฎหมาย 
มาตรการลดการใชพลังงานของหนวยงานในกรุงเทพมหานครหลายมาตรการไมสามารถ 

ดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนด เชน การใชยานยนตมลพิษต่ํา (LEV) สําหรับรถยนตราชการของกรุงเทพ-
มหานคร การปรับเปลี่ยนระเบียบสถานท่ีเติมเชื้อเพลิงและโควตาน้ํามัน การปรับเปลี่ยนหลอดไฟอาคารกรุงเทพ-
มหานครเปนหลอดประหยดัพลงังาน LED และ/หรือหลอดฟลอูอเรสเซนตประสิทธภิาพสงู เนือ่งจากการเปลี่ยนแปลง 
พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจาง (ฉบับใหม) ทําใหหนวยงานท่ีเก่ียวของตองใชระยะเวลาในการศึกษาแนวทางการดําเนินการ
ตามมาตรการอยางถ่ีถวนกอนพิจารณาดําเนินการตอไป 
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• ดานงบประมาณ 
ไมไดรับงบประมาณสนับสนุน เชน คาจางเหมาซอมบํารุงระบบบริหารจัดการพลังงาน 

อาคาร (Building Energy Management System : BEMS) ท่ีติดตั้งใน 50 สํานักงานเขต สงผลใหระบบ BEMS   
ไมสามารถใชงานได ทําใหกรุงเทพมหานครสูญเสียโอกาสในการใชทรัพยากรและเทคโนโลยีของระบบ BEMS 
เพ่ือการบริหารจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 

       ขอเสนอแนะ 

• บริหารจัดการ  
1)  กรุงเทพมหานครควรยกระดับความสําคัญดานการอนุรักษพลังงานและพลังงาน 

ทางเลือกอยางจริงจัง และสรางรูปธรรมของการดําเนินการใหสอดคลองตามนโยบายและแผนระดับชาติ 
โดยเฉพาะยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนอนุรักษพลังงาน 20 ป  

 2)  กรุงเทพมหานครควรทบทวนมาตรการอนุรักษพลังงานของหนวยงาน โดยกําหนด 
มาตรการ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและประกาศแนวทางปฏิบัติอยางชัดเจน ตามลําดับความสําคัญเรงดวน 
โดยเฉพาะการจัดทําแผนการสํารวจประเมินศักยภาพอาคาร และจัดสรรงบประมาณซอมบํารุงและปรับปรุง
อาคารตามแผนการสํารวจประเมินศักยภาพอาคารของหนวยงานกรุงเทพมหานคร 

 3)  สํานักสิ่งแวดลอมควรผลักดันใหหนวยงานกรุงเทพมหานครมอบหมายผูจัดการ
พลังงานของแตละหนวยงาน และประกาศมาตรการอนุรักษพลังงานของหนวยงานใหชัดเจน รวมกับการพัฒนา
ศักยภาพผูจัดการพลังงานของหนวยงาน และบุคลากรกรุงเทพมหานครใหมีความรูความเขาใจ จิตสํานึกการมี
สวนรวมในการอนุรักษพลังงาน และมีสวนรวมในการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษพลังงานอยางเครงครัด 

• ดานกฎหมาย 
สํานักสิ่งแวดลอม และสํานักการคลัง ควรศึกษาความเปนไปไดของการนํามาตรการลด 

การใชพลังงานของหนวยงานในกรุงเทพมหานคร เชน การใชยานยนตมลพิษต่ํา (LEV) สําหรับรถยนตราชการ 
ของกรุงเทพมหานคร การปรับเปลี่ยนระเบียบสถานท่ีเติมเชื้อเพลิงและโควตาน้ํามัน การปรับเปลี่ยน หลอดไฟ
อาคารกรุงเทพมหานครเปนหลอดประหยัดพลังงาน LED และ/หรือหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูง 
ใหสอดคลองตามหลักการและแนวทางปฏิบัติของ พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจาง (ฉบับใหม)  

• ดานงบประมาณ 
สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ควรศึกษาความคุมคาของระบบบริหารจัดการ 

พลังงานอาคาร (BEMS) เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานของระบบการบริหารจัดการพลังงานอยางมีประสิทธภิาพ 
หากพบวาไมคุมคา สมควรใหมีการรื้อถอนระบบออกไป/จําหนาย หรือหากพบวายังมีความจําเปน/คุมคา 
สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจางเหมาซอมบํารุงระบบ BEMS ใหสามารถ
กลับมาใชงานไดตามศักยภาพของระบบและบริหารจัดการพลังงานของหนวยงาน อยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

       คาดการณแนวโนม 
แนวโนมการอนุรักษพลังงานและพลังงานทางเลือกท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในอนาคต 

กรุงเทพมหานครควรดําเนินการใหสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานการอนุรักษพลังงานและพลังงาน
ทางเลือก โดยดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานของหนวยงาน สงเสริมการออกแบบอาคารประหยัด 
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พลังงานสําหรับอาคารกอสรางใหม หรืออาคารท่ีมีการตอเติมเกิน 2,000 ตารางเมตร นํารองสงอาคารเพ่ือเขา
รับการประเมินมาตรฐานอาคารเขียวในระดับสากล (เชน มาตรฐาน LEED หรือมาตรฐาน TREES ของสถาบัน
อาคารเขียว) เปลี่ยนหลอดไฟฟาแสงสวางในอาคารและทางสาธารณะเปนแบบ LED สงเสริมการใชพลังงานท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนมากข้ึน เชน พลังงาน
แสงอาทิตย พลังน้ําขนาดเล็ก โดยเฉพาะสงเสริมการเปลี่ยนขยะเปนพลังงานเพ่ือการลดขยะเปนศูนยแบบ
เบ็ดเสร็จยั่งยืน 
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 ดานที่ 3  มหานครสําหรับทุกคน    ประกอบดวย  4 มิติ  9 เปาหมาย  16 เปาประสงค  57 ตัวชี้วัดหลัก

 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 มิติที่ 3.1  การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห และการดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส  (3 เปาหมาย  4 เปาประสงค

              21 ตัวชี้วัด  31 โครงการ 6 กิจกรรม  7,949.12 ลานบาท)

 เปาหมายที่ 3.1.1  ผูสูงอายุและคนพิการสามารถใชชีวิตไดสะดวก  (1 เปาประสงค  7 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 3.1.1.1  ผูสูงอายุและคนพิการสามารถใชชีวิตไดสะดวก  (7 ตัวชี้วัด)

 1)  รอยละความสําเร็จของการจัดทําฐานขอมูลอาคาร รอยละ 100 รอยละ 100     ดําเนินการสํารวจอาคารของกรุงเทพมหานครและจัดทํา

 ราชการของ กทม. เพื่อเตรียมการปรับปรุงสิ่งอํานวย  ฐานขอมูลในการสํารวจอาคารของกรุงเทพมหานครแลวแสร็จ

 ความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและคนพิการ  

 2)  รอยละความสําเร็จของการออกแบบกอสรางหรือ รอยละ 100   /    ดําเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้

 ออกแบบปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกผูสูงอายุ  1. ออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับศูนยบริการ

 และคนพิการ  สาธารณสุข แลวเสร็จทั้ง 4 แหง

 2. จัดทําทางลาดเพื่อคนพิการและผูสูงอายุได 15 แหง

       3. จัดทํามาตรฐานแบบภูมิทัศนริมถนนและทางเทา

 3)  ความพึงพอใจของผูใชบริกากรสําหรับคนพิการ รอยละ 75   /    อยูระหวางรวบรวมผลการสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการ

 และผูสูงอายุที่ใชรถเข็น   

 4)  จํานวนทางเทาที่มีการจัดทําทางลาดเพื่อผูสูงอายุ 200 จุด  157 จุด    จัดทําทางลาดเพื่อคนพิการและผูสูงอายุ 

 และคนพิการ   
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 5)  รอยละของสัญญาณไฟจราจรที่มีทางขาม รอยละ 60     /  ไมไดรับงบประมาณดําเนินการในป พ.ศ. 2562

 มีการติดตั้งดวงโคมพรอมอุปกรณเสียงประกอบ ของทางขาม

 ทางขามสําหรับคนพิการ บริเวณทางแยก

ที่มีสัญญาณไฟ

 สําหรับคนขาม

 แบบเดิม

 6)  รอยละของสถานีระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ- รอยละ 100   /    ติดตั้งแลวเสร็จ 107 ตัว (33 สถานี) 

 มหานครมีลิฟตสําหรับผูสูงอายุและคนพิการ  อยูระหวางดําเนินการ 19 ตัว (16 สถานี)

 7)  จํานวนทางแยกที่ไดรับการปรับปรุงเพื่ออํานวย 1 ทางแยก  /  อยูระหวางปรับปรุงภูมิทัศนทางวิศวกรรมจราจร บริเวณ

 ความสะดวกใหกับผูสูงอายุและคนพอการ       ทางแยกประตูน้ํา

 เปาหมายที่ 3.1.2  ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี  (1 เปาประสงค  9 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 3.1.2.1  ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี  (9 ตัวชี้วัด)  

 8)  รอยละของคนพิการที่ลงทะเบียนไดรับการจัดสรร รอยละ 100   /    เบิกจายเบี้ยคนพิการในไตรมาส 1 

 เบี้ยความพิการ    

 9)  รอยละของผูสูงอายุที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร รอยละ 70  รอยละ 75.98    ผูสูงอายุที่ไดรับการจัดสรรเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจํานวน 

 ไดรับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ  775,684 คน จากจํานวนผูสูงอายุที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร

  ป 2562 จํานวน 1,020,917 คน

 10)  รอยละของการจัดสวัสดิการดานที่อยูอาศัยใหแก รอยละ 90  รอยละ 100    ชวงเดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 มีผูตองการ

 ผูสูงอายุและผูดอยโอกาสที่ตองการความชวยเหลือ  เขารับความชวยเหลือในบานบางแค 132 ราย ศูนยบริการ

 ผูสูงอายุดินแดง 368 ราย และบานอิ่มใจ 6,520 ราย 

 ไดรับความชวยเหลือใหพักในสถานที่กรุงเทพมหานครทุกราย 

  จํานวน 7,020 ราย  

ผลการดําเนินการ



 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 11)  รอยละของผูสูงอายุที่ผานการฝกอบรมมีงานทํา รอยละ 30   /    ผูสูงอายุที่ตองการฝกอาชีพ 90 คน เรียนจบหลักสูตร

 เพิ่มขึ้น (รอยละ 44.44)  และติดตามผล พบวา ผูสูอายุ 40 คน มีงานทําและมีรายได

 12)  รอยละของผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส > รอยละ 80   /    -  ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสที่ขึ้นทะเบียนขอรับ

 ที่ขอรับการชวยเหลือไดรับอุปกรณชวยในการดํารงชีวิต   อุปกรณ ณ ศูนยบริการสาธารณสุข 800 คน

 ประจําวันตามที่จําเปน   -  อยูระหวางขออนุมัติเงินงวด 

 13)  จํานวนภูมิปญญาจากผูสูงอายุเพิ่มขึ้น 50 ภูมิปญญา  /  อยูระหวางคัดเลือกผูสูงอายุที่มีภูมิลําเนาและอาศัยอยู

 ในกรุงเทพมหานครที่สรางสรรคผลงานควรคาแกการอนุรักษ

  และสืบทอดในสาขาตาง ๆ

 14)  รอยละของผูดอยโอกาสที่ไดรับความชวยเหลือ รอยละ 100   /    มีผูดอยโอกาสที่ไดรับการชวยเหลือ 1 ราย

 ใหรอดพนจากการใชความรุนแรงในครอบครัว    

 15)  รอยละของศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน รอยละ 85   /    อยูระหวางขออนุมัติเงินงวด

 ผานเกณฑมาตรฐานของกรุงเทพมหานครระดับดีขึ้นไป  

 16)  รอยละของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน รอยละ 85  /  อยูระหวางจัดทําหนังสือขออนุมัติรายชื่อผูเขารวมกิจกรรม

 กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาสมวัย  และประสานวิทยากรและสถานที่จัดอบรม

 เปาประสงคที่ 3.1.3.1  พัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ  (2 ตัวชี้วัด)  /  อยูระหวางวางแผนการตรวจประเมินคลินิกผูสูงอายุ

 17)  จํานวนคลินิกผูสูงอายุที่ผานเกณฑมาตรฐาน 9 คลินิก      ในป 2562 โดยกําหนดตรวจประเมินคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ

 "คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ"  สํานักการแพทย ระหวางเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562

 18)  รอยละของความพึงพอใจของผูสูงอายุที่มารับ รอยละ 85   /    อยูระหวางสํารวจความพึงพอใจผูสูงอายุที่มารับบริการ

 บริการในคลินิกผูสูงอายุ  ในคลิกนิกผูสูงอายุ
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 เปาประสงคที่ 3.1.3.2  ดูแลสุขภาพผูสูงอายุอยางครบวงจร  (3 ตัวชี้วัด)

 19)  รอยละของผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ > รอยละ 80   /    ผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักอนามัย 

 ของสํานักอนามัยไดรับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจ (รอยละ 42.50)  16,676 คน ไดรับการคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป

 สุขภาพประจําป  7,087 คน 

 20)  รอยละของผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ รอยละ 20   /    ผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักการแพทย 

 ของโรงพยาบาลในสํานักการแพทยไดรับการคัดกรอง  684 คน ไดรับการคัดกรองหรือตรวจสอบสุขภาพประจําป 

 สุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจําปเพิ่มขึ้น  359 คน คิดเปนรอยละ 52.49

 21)  รอยละของผูปวยทุพพลภาพและผูสูงอายุติดเตียง รอยละ 20     /  หนวยงานไมไดบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการประจําป 

 ไดรับการดูแลพยาบาลที่บานเพิ่มขึ้น  ของหนวยงาน

1 18 2  

 มิติที่ 3.2  เมืองแหงโอกาสทางเศรษฐกิจ : การสรางโอกาสทางอาชีพและรายไดที่มั่นคง  (2  เปาหมาย  2 เปาประสงค  7 ตัวชี้วัด  9 โครงการ  6 กิจกรรม  49.99 ลานบาท)

 เปาหมายที่ 3.2.1  แรงงานนอกระบบเขาถึงสวัสดิการและแหลงเงินทุนอยางเทาเทียม  (1 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 3.2.1.1  แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหลงเงินทุน  (4 ตัวชี้วัด)

 1)  ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูล รอยละ 2   /    อยูระหวางบันทึกขอมูลเขาสูระบบ

 ของแรงงานนอกระบบ

 2)  รอยละของแรงงานนอกระบบกลุมเปาหมาย รอยละ 30 รอยละ 20  อยูระหวางประสานสํานักงานเขตเพื่อเตรียมจัดกิจกรรม

 รับทราบสวัสดิการและแหลงเงินทุน  ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานสวัสดิการสิทธิประโยชน

 3)  มีแหลงเงินทุนเพื่อชวยเหลือแรงงานนอกระบบ 1 แหง  /  อยูระหวางจัดทําเอกสารแสดงราคากลางในการกอสราง :

 และผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น  BoQ เพื่อจัดสงเอกสารการออกแบบอาคารและ BoQ

  ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

 4)  รอยละของผูที่ไดรับรูเรื่องการบริหารการเงิน รอยละ 2  /  อยุระหวางติดตามและประเมินผลการใหความรูเรื่องการวางแผน

 มีการวางแผนทางการเงินเพิ่มขึ้น     ทางการเงินใหแกผูนําชุมชนและประชาชนทั่วไป

ผลการดําเนินการ

                    รวมตัวชี้วัดมิติที่ 3.1  ทั้งสิ้น  21 ตัวชี้วัด



 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 เปาหมายที่ 3.2.2  สนับสนุนใหแรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไปมีอาชีพและรายไดที่มั่นคง  (1 เปาประสงค  3 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 3.2.2.1  พัฒนาทักษะดานอาชีพใหแกแรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไป รวมทั้งพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อใหเกิดกระบวนการสรางอาชีพแบบครบวงจรอยางแทจริง  

 (3 ตัวชี้วัด)

 5)  รอยละของหลักสูตรที่เปดสอนตรง รอยละ 100  รอยละ 75    อยูระหวางสรุปรายงานผลการดําเนินการ

 ตามความตองการของตลาดแรงงาน

 6)  รอยละของผูผานการอบรมวิชาชีพสามารถนํา รอยละ 70 รอยละ 50  -  อยูระหวางจัดทําหนังสือขอความรวมมือสํารวจติตดาม

 ความรูไปใชในการประกอบอาชีพหรือสรางรายไดเสริม  ผูจบการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น

  -  จัดทําแบบสอบถามและทอดแบบสอบถาม

 7)  รอยละของผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน รอยะล 75 รอยละ 87.50  โรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานครไดจัดทดสอบมาตรฐานฝมือ

 แรงงานใหแกผูที่จบการฝกอบรมวิชาชีพจากโรงเรียนฝกอาชีพ

 กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 สาขาวิชาชีพ มีผูทดสอบ 136 คน

   ผานเกณฑมาตรฐานฝมือแรงงาน 119 คน

1 6    

 เปาหมายที่ 3.3.1  การกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมและเสมอภาค  (2 เปาประสงค  3 ตัวชี้วัด)  

 เปาประสงคที่ 3.3.1.1  เด็กที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครทุกคนจะตองไดรับการศึกษาตามความตองการ  (2 ตัวชี้วัด)

 1)  รอยละของเด็กที่ประสงคจะเขาศึกษาไดรับ รอยละ 100 รอยละ 100     โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 437 โรงเรียน 

 การศึกษา  รับนักเรียนที่ประสงคจะเขาศึกษาทุกคน จํานวน 286,719 คน

 2)  รอยละของการเขาเรียนสุทธิในระดับการศึกษา รอยละ 90 รอยละ 30  อยูระหวางติตดามการรับนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ-

 ขั้นพื้นฐานของเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร     มหานคร
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ผลการดําเนินการ

 มิติที่ 3.3  การศึกษาสําหรับทุกคน  (3 เปาหมาย  7 เปาประสงค  24 ตัวชี้วัด  61 โครงการ  13 กิจกรรม  745.10 ลานบาท)

                    รวมตัวชี้วัดมิติที่ 3.2  ทั้งสิ้น  7 ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 เปาประสงคที่ 3.3.1.2  โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแหงสามารถใหบริการการศึกษาสําหรับผูเรียนในกลุมที่มีความตองการพิเศษ  (1 ตัวชี้วัด)

 3)  จํานวนโรงเรียนสังกัด กทม. ที่เปดการจัดการ 135   /    อยูระหวางสํารวจโรงเรียนที่ประสงคเปดการจัดการศึกษาพิเศษ

 ศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) สําหรับเด็กที่มีความตองการ   (รอยละ 99.25)  โดยปการศึกษา 2561 มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัด

 พิเศษ  การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ

     จํานวน 134 โรงเรียน  

   

 เปาประสงคที่ 3.3.2.1  โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น  (6 ตัวชี้วัด)

 4)  รอยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ รอยละ 15   /    อยูระหวางประมวลผลคะแนน โดยมีนักเรียนที่มีสิทธิเขาสอบ

 ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกวา  ดังนี้ ระดับ ป. 6  จํานวน 33,679 คน  

 ระดับประเทศทุกวิชาที่สอบ         ระดับ ม. 3  จํานวน 9,717 คน

            ระดับ ม. 6  จํานวน1,003 คน

 5)  รอยละของวิชาที่มีคะแนนต่ํากวาระดับประเทศ รอยละ 15  /  อยูระหวางดําเนินการประมวผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษา

 ในปการศึกษาที่ผานมามีคะแนนเพิ่มขึ้น  ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

 6)  คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ เพิ่มรอยละ 10   /    อยูระหวางดําเนินการประมวผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษา

 ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ- (ประถมศึกษา    ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

 มหานครเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา ปที่ 6 และ   

 มัธยมศึกษา   

 ปที่ 3)   

 เพิ่มรอยละ 15   

 (มัธยมศึกษา   

 ปที่ 6)   

ผลการดําเนินการ

 เปาหมายที่ 3.3.2  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (3 เปาประสงค  17 ตัวชี้วัด)



 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 7)  ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบการประเมินผล 420 คะแนน   /  ดําเนินการสอบเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 อยูระหวางรอ

 นักเรียนนานาชาติของประเทศสมาชิกองคกร     ประกาศผลการสอบ

 เพื่อความรวมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (Programme    

 for Internation Student Assessment : PISA)    

 ของนักเรียนในสังกัด กทม.    

 8)  รอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา รอยละ 90  /  อยูระหวางรวบรวมและติดตามขอมูลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

 ทุกระดับชั้นผานเกณฑคะแนนรอยละ 60  ปการศึกษา 2561 จํานวน 437 โรงเรียน

 9)  รอยละของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ- รอยละ 85  /  อยูระหวางติดตามขอมูลจํานวนนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้น

 มหานครศึกษาตอในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น  ม. 3 และ ม. 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา

  2561 ศึกษาตอในปการศึกษา 2562

 เปาประสงคที่ 3.3.2.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีความเปนมืออาชีพ  (2 ตัวชี้วัด)

 10)  รอยละของขาราชการครูและบุคลากรทาง รอยละ 80   /  อยูระหวาง  1) ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถ

 การศึกษาของกรุงเทพมหานครผานการพัฒนาสมรรถนะ  และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ

  2) แจงคําสั่งฝกอบรมหลักสูตรผูนําและผูบริหารยุวกาชาด

 11)  ความครบถวน สมบูรณของขอมูลและสารสนเทศ 80  /  อยูระหวางพัฒนาระบบบันทึกขอมูลปฐมภูมิประวัติการรับ

 ดานทรัพยากรบุคคล (รอยละ 54)  ราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพ-

 มหานคร สังกัดสํานักงานเขต สํานักการศึกษา และสํานักพัฒนา-

     สังคม ที่บรรจุใหม ยายหรือโอนมาบรรจุและแตงตั้ง

97

ผลการดําเนินการ
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 เปาประสงคที่ 3.3.2.3  นักเรียนมีทักษะความรูและความสามารถเพิ่มขึ้น  (9 ตัวชี้วัด)

 12)  รอยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย รอยละ 85 รอยละ 50  อยูระหวางสังเกตพฤติกรรมและพัฒนาการของนักเรียนระดับ

 ชั้นปฐมวัย ระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยใชบันทึกการสังเกต

       ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562

 13)  รอยละของนักเรียนมีคะแนน IQ และ EQ รอยละ 70  /  กรุงเทพมหานครไมสามารถวัด IQ และ EQ ของนักเรียนไดเอง

 ไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน  ตองใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

 14)  รอยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน รอยละ 80 รอยละ 70  อยูระหวางรวบรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน 

 หลักสูตรสองภาษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต  ที่เขารวมโครงการเพื่อนํามาวิเคราะห

 ระดับ 2 ขึ้นไป

 15)  รอยละของนักเรียนมีกิจกรรมการปฏิบัติตน รอยละ 90 รอยละ 80  อยูระหวางรวบรวมรายงานผลการติดตามการเขารวมกิจกรรม

 ที่สะทอนการมีคุณธรรมจริยธรรม  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

 กรุงเทพมหานครตามหลักสูตรโตไปไมโกงและหลักสูตรแกนกลาง

  การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 16)  จํานวนเครือขายความรวมมือในการจัดศึกษา  3 เครือขาย 3 เครือขาย  1. เครือขายความรวมมือในการเผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลป-

 และวัฒนธรรม  วัฒนธรรมระหวางกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโย ประเทศ

 ญี่ปุน

 2. เครือขายความรวมมือในการสงเสริม สนับสนุนการจัด

 การเรียนการสอนดานภาษาและวัฒนธรรมจีน ระหวางกรุงเทพ-

 มหานครและเมืองเทียนจิน ประเทศจีน

 3. เครือขายความรวมมือในการสงเสริมการจัดการศึกษา

 พระพุทธศาสนาในโรงเรียน ระหวางศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา

 วันอาทิตยและโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ผลการดําเนินการ



 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 17)  รอยละของโรงเรียนที่มีผลงานของนักเรียน รอยละ 80 รอยละ 30  อยูระหวางจัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนผลิตสื่อการเรียนรุ

 ที่เกิดจากการนํานวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยี  ตามขนาดของโรงเรียน กําหนดสงรายงานผลงานนักเรียนภายใน

 สารสนเทศมาใชตามเกณฑที่กําหนด  เดือนมิถุนายน 2562 และสรุปผลภายในเดือนกันยายน 2562

 

 18)  รอยละของโรงเรียนที่มีหองคอมพิวเตอรที่มี รอยละ 85 รอยละ 70  อยูระหวางติดตั้งอุปกรณอินเทอรเน็ตและระบบ Wifi ในเรงรียน

 คุณภาพและเพียงพอตามมาตรฐานที่กําหนด  สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 437 โรงเรียน

 19)  ระดับของคุณภาพหองเรียนเทคโนโลยี ระดับ 3  /  ไมไดรับงบประมาณดําเนินโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัดนี้

 (Technology Classroom) ตามมาตรฐานที่กําหนด

 20)  รอยละของโรงเรียนที่มีระบบเครือขาย รอยละ 85 รอยละ 70  อยูระหวางติดตั้งอุปกรณอินเทอรเน็ตและระบบ Wifi ในเรงรียน

 คอมพิวเตอร (Network) เพื่อการจัดการศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 437 โรงเรียน

 เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด

 21)  จํานวนเขตที่มีการสํารวจความตองการการเรียนรู 2 เขต  2 เขต    อยูระหวางกระบวนการทํารายงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหองสมุด

 ตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับความตองการของประชาชน   (รอยละ 50)  

 แตละชวงวัยและกลุมเปาหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร    

 เปาประสงคที่ 3.3.3.2  สงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัยใหกับประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร  (3 ตัวชี้วัด)

 22)  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนา 3 โครงการ/  4 โครงการ    1. โครงกาสงเสริมการอานและการเรียนรูของหองสมุดเพื่อ

 กระบวนการเรียนรูตามอัธยาศัยใหมีประสิทธิภาพ  กิจกรรม  (รอยละ 63)  การเรียนรูกรุงเทพมหานคร

 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  2. โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
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 เปาประสงคที่ 3.3.3.1  ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรูตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนแตละชวงวัยและกลุมเปาหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร   (1 ตัวชี้วัด)

ผลการดําเนินการ

 เปาหมายที่ 3.3.3  ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต  (2 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด)
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 3. โครงการบริหาสรจัดการพิพิธภัณฑเด็กกรุงเทพมหานคร

 แหงที่ 1 (จตุจักร) 

 4. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑเด็กกรุงเทพมหานคร

 แหงที่ 2 (ทุงคร)ุ 

 23)  จํานวนเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ 1 เครือขาย 11 เครือขาย     ประสานความรวมมือกับเครือขายภาครัฐและภาคเอกชน

 ในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย     

 แกประชาชน

 24)  ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูเขารวมโครงการ ระดับ 4  รอยละ 45    อยูระหวางรวบรวมแบบสํารวจ

   

3 19  2  

 มิติที่ 3.4  สังคมพหุวัฒนธรรม  (1 เปาหมาย  3 เปาประสงค  5 ตัวชี้วัด  11 โครงการ  1 กิจกรรม  13.07 ลานบาท)

 เปาประสงคที่ 3.4.1.1  สรางเนื้อหาความรูดานพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  (2 ตัวชี้วัด)

 1)  จํานวนชุดขอมูลความรูดานพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ 2 ชุด หรือ  2 ชุด    อยูระหวางจัดทําวีดีทัศนจากรายการมรดกภูมิปญญาที่ขึ้นทะเบียน

 เขตกรุงเทพมหานคร ไดรับการพัฒนา 2 เรื่อง (รอยละ 60)  ระดับชาติเพื่อเผยแพร ดังนี้

 1. ประเพณีอัฏฐมีบูชา สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม

 ประเพณี และเทศกาล

 2. บาตรบานบาตร สาขางานชางฝมือดั้งเดิม

 2)  จํานวนชุดขอมูล/นิทรรศการที่จัดแสดงในแหลง 5 ชุด 6 ชุด  อยูระหวางจัดทําชุดนิทรรศการจากรายการมรดกภูมิปญญา

 เรียนรูดานพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร (รอยละ 60)  ที่ขึ้นทะเบียนระดับชาติในป พ.ศ. 2561 ดังนี้

 1. ตําราดูลกักษณะแมวของสมเด็จพระพุฒาจารย พุทธสรมหา-

 เถระ (นวม พุทธสโร)

ผลการดําเนินการ

 เปาหมายที่ 3.4.1  คนกรุงเทพฯ ที่มีความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยุรวมกันไดอยางสันติสุขและปรองดอง  (3 เปาประสงค  5 ตัวชี้วัด)

                   รวมตัวชี้วัดมิติที่ 3.3  ทั้งสิ้น  24 ตัวชี้วัด



 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 2. ประเพณีชักพระวัดนางชี

     3. ทะแยมอญ

 4. ยาหอมตํารับบานหมอหวาน

 5. บาตรบานบาตร

     6. ตะกรอลอดหวง

 เปาประสงคที่ 3.4.1.2  พัฒนากระบานการ/เครือขายและกลไกการเรียนรูดานพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  (1 ตัวชี้วัด)

 3)  จํานวนเครือขายดานพหุวัฒนธรรมที่มี 5 เครือขาย  6 เครือขาย    1. สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร

 ในกรุงเทพมหานคร (รอยละ 60)  และศูนยบริหารกิจการศาสนาอิสลามแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ

 รวมเปนคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแหงประเทศไทย 

 ฮิจเราะหศักราช 1440

 2. วงดุริยางคสากล สํานักการสังคีต กรมศิลปากร

 3. วงดุริยางคฟลฮารโมนิกแหงประเทศไทย (Thailand

 Philharmonic Orchestra ; TPO) วิทยาลัยดุริยางคศิลป

 มหาวิทยาลัยมหิดล

 4. กรมดุริยางคทหารบก

 5. กองดุริยางคทหารอากาศ

 6. กองดุริยางคทหารเรือ

     ทั้งนี้เครือขายที่ 2-6 เปนเรื่องการบริหารจัดการดุริยางคซิมโฟนี
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ผลการดําเนินการ
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 เปาประสงคที่ 3.4.1.3  รณรงคสรางความรูความเขาใจดานพหุวัฒนธรรมแกประชาชนในพื้นที่โดยใชชองทางสื่อที่หลากหลายของกรุงเทพมหานคร  (2 ตัวชี้วัด)

 4)  จํานวนชองทางการเผยแพรความรูความเขาใจ 5 ชองทาง 5 ชองทาง     เผยแพรความรูความเขาใจฯ ทั้ง 5 ชองทาง อยางตอเนื่อง ดังนี้

 ดานพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร     1. การจัดแสดงนิทรรศการ

 2. แผนพับประชาสัมพันธ

 3. การประชุม

 4. Facebook

 5. การจัดกิจกรรม

 5)  จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู 2 ครั้ง 3 ครั้ง   จัดกิจกรรมการเรียนรูกับตางประเทศ 3 ครั้ง ใน 3 โครงการ

 กับตางประเทศ  1. โครงการสรางสังคมพหุวัฒนธรรมรวมมือกับเมืองพี่เมืองนอง

 (การตอนรับคณะเยาวชนกรุงโซล)

 2. โครงการสรางสังคมพหุวัฒนธรรมรวมมือกับเมืองพี่เมืองนอง

 (การตอนรับคณะเยาวชนกรุงอูบานบาเตอร)

 3. โครงการสรางสังคมพหุวัฒนธรรมรวมมือกับเมืองพี่เมืองนอง

     (การตอนรับคณะเยาวชนเมืองตาเหลียง)

2 3    

7 46  4      รวมตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก ทั้งสิ้น 57 ตัวชี้วัด

                    รวมตัวชี้วัดมิติที่ 3.4  ทั้งสิ้น  5 ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินการ



ตัวชี้วัดสนับสนุน คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 มิติที่ 3.1  การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห และการดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส  (1 เปาหมาย  1 เปาประสงค

              3 ตัวชี้วัด)  

 เปาหมายที่ 3.1.3  ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลสุขภาพอยางครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

 เปาประสงคที่ 3.1.3.2  ดูแลสุขภาพผูสูงอายุอยางครบวงจร  (3 ตัวชี้วัด)

 1)  รอยละของผูปวยและผูสูงอายุใน Home รอยละ 100 รอยละ 100  ผูปวยและผูสูงอายุใน Home Ward ทั้งหมด 16,799 คน 

 Ward รับการเฝาระวังภาวะเสี่ยงและภาวะ  ไดรับการเฝาระวังภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอนจากผูดูแล

 แทรกซอนจากผูดูแล (Caregiver)

 2)  รอยละของโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร รอยละ 90 รอยละ 100  โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีระบบเชื่อมโยง

 มีระบบเชื่อมโยงการดูแลรักษาผูสูงอายุที่อยู  การดูแลรักษาผูสูงอายุฯ จํานวน 9 โรงพยาบาล ไดแก 

 ในภาวะพึ่งพิงอยางบูรณาการระหวางตติยภูมิ  โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุง

 ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ทั้งในมิติสุขภาพและสังคม  ประชารักษ โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์ โรงพยาบาลสิรินธร

 โรงพยาบาลราชพิพัฒน โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน

 โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ชุตินฺธ โรอุทิศ โรงพยาบาล 

 ลาดกระบัง

 3)  ความสําเร็จของสถานพยาบาลในสังกัด 8 แหง 8 แหง  เปดใหบริการดานการแพทยแผนไทยในดรงพยาบาลสังกัด

 กรุงเทพมหานครที่มีบริการการแพทยแผนไทย/  กรุงเทพมหานคร จํานวน 8 แหง ไดแก โรงพยาบาลกลาง

 แพทยทางเลือก  โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
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 ตัวชี้วัดสนับสนุนตามภารกิจของหนวยงาน/นโยบายผูบริหาร กทม.  ประกอบดวย  2 มิติ  2 เปาหมาย  2 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินการ
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ตัวชี้วัดสนับสนุน คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน

 โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน

 และโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ชุตินฺธ โรอุทิศ

3  

 มิติที่ 3.4  สังคมพหุวัฒนธรรม  (1 เปาหมาย  1 เปาประสงค  1 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 3.4.1.1  สรางเนื้อหาความรูดานพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  (1 ตัวชี้วัด)

 4)  ประชาชนที่ไดรับความรูดานพหุวัฒนธรรม รอยละ 80  /  อยูระหวางเตรียมนําชุดนิทรรศการไปเผยแพรใหความรู

 มีความรูเพิ่มขึ้น (รอยละ 60)  แกนักเรียนที่มารวมกิจกรรมวันภาษาไทยและจะใชแบบ

  ทดสอบความรูในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562

1  

3 1                       รวมตัวชี้วัดสนับสนุน ทั้งสิ้น  4 ตัวชี้วัด

                    รวมตัวชี้วัดมิติที่ 3.4  ทั้งสิ้น  1 ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินการ

 เปาหมายที่ 3.4.1  คนกรุงเทพฯ ที่มีความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยุรวมกันไดอยางสันติสุขและปรองดอง  (1 เปาประสงค  1 ตัวชี้วัด)

                    รวมตัวชี้วัดมิติที่ 3.1  ทั้งสิ้น  3 ตัวชี้วัด



สรุปวิเคราะหผลดําเนินการดานท่ี 3 
 

 มหานครสําหรับทุกคนเปนมหานครขนาดใหญท่ีมีประชากรท่ีมาประกอบกิจกรรมตาง ๆ จํานวนมาก 
ท่ีมีความหลากหลายของกลุมชนทางดานเชื้อชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประชากรมีมาตรฐานชีวิตท่ีตางกัน
ข้ึนอยูกับสภาพทางเศรษฐกิจ ระดับความรูความสามารถ การดูแลกลุมคนกลุมใหญจึงตองคํานึงถึงความเสมอภาค 
และครอบคลุมทุกกลุม 
 ป พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานครไดแบงมิติการดําเนินงานออกเปน 4 มิติ ในแตละมิติมีเปาประสงค
ท้ังหมด 16 เปาประสงค กําหนดตัวชี้วัดเพ่ือเปนกรอบในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายการเปนมหานคร
สําหรับทุกคน จาํนวน 57 ตวัชีว้ัด มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด 143  โครงการ/กิจกรรม ใชงบประมาณ
ท้ังสิ้นจํานวน 8,289,212,000.-บาท (แปดพันสองรอยแปดสิบเกาลานสองแสนหนึ่งหม่ืนสองพันบาทถวน) 
 

มิติท่ี 3.1  การจัดส่ิงอํานวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห และการดูแลสุขภาพ 
ใหกับผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 
        กรุงเทพมหานครใหการดูแลกลุมผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสใหดํารงชีวิตอยู 
ในสังคมไดอยางสะดวกสบายและมีศักดิ์ศรี โดยดูแลจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห 
และการดูแลสุขภาพ  กรุงเทพมหานครมีเปาหมายในการดําเนินการป พ.ศ. 2562 วา จะจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกและจัดสวัสดิการทางสังคมใหแกผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสอยางครอบคลุม โดยวางเปาหมาย
ในการดําเนนิงาน 4 เปาหมาย 4 เปาประสงค ประกอบดวยตัวชี้วัดหลัก จํานวน 21 ตัวชีว้ัด เปนเครื่องมือใน
การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว โดยมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ท้ังหมด 33 โครงการ/กิจกรรมแบงออกเปน 
         1. โครงการ/กิจกรรมท่ีปรากฏอยูในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร จํานวน 27 โครงการ/
กิจกรรม ใชงบประมาณ 18 โครงการ/กิจกรรม ไมใชงบประมาณ 9 โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการแลวเสร็จ 
2 โครงการ/กิจกรรม อยูระหวางการดําเนินการ 25 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน 
จํานวน 7,438,628,300.- บาท (เจ็ดพันสี่รอยสามสิบแปดลานหกแสนสองหม่ืนแปดพันสามรอยบาทถวน)  

        2. โครงการ/กิจกรรมท่ีปรากฏอยูนอกแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร จํานวน 6 โครงการ/
กิจกรรม ใชงบประมาณ 3 โครงการ/กิจกรรม ไมใชงบประมาณ 3 โครงการ/กิจกรรม อยูระหวางการดําเนินการ 
6 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน จํานวน 4,742,900.- บาท (สี่ลานเจ็ดแสนสี่หม่ืน-
สองพันเการอยบาทถวน) รวมงบประมาณท่ีใชในป พ.ศ. 2562 ท้ังสิ้นจํานวน 7,443,371,200.- บาท  
(เจ็ดพันสี่รอยสี่สิบสามลานสามแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันสองรอยบาทถวน) 
         ท้ังนี้เปนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงผลตอมิติ จํานวน 29 โครงการ/กิจกรรม   
       จากการประเมินผลแผนในระยะครึ่งแผน (1 ตุลาคม 2561-31มีนาคม 2562) พบวา 
กรุงเทพมหานครไดดําเนินการภายใตมาตรการสําคัญ ไดแก ดําเนินมาตรการผลักดันใหอาคารราชการ/อาคาร
สาธารณะ/อาคารเอกชนสาธารณะขนาดใหญจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและคนพิการ โดย
สํานักการโยธาไดจัดทําฐานขอมูลอาคารราชการของกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบรอยแลวและผลักดันสํานักงานเขต
ใหมีการกําหนดรูปแบบและรายการเพ่ือการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและคนพิการอยางท่ัวถึง 
(Universal Design) และดําเนินการออกแบบการกอสรางหรือออกแบบปรับปรุงอาคารสาธารณะ/ถนน 
ใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและคนพิการ ไดดําเนินการ 2 สวน คือ การจัดทําทางลาดเพ่ือ 
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คนพิการและผูสูงอายุ ดําเนินการได 158 แหง จากเปาหมาย 200 แหง  และดําเนินการจัดทํามาตรฐาน 
แบบภูมิทัศนริมถนนและทางเทาเพ่ือทุกคนในสังคม ขณะนี้อยูระหวางข้ันตอนแกไขคําสั่งคณะทํางานฯ ปจจุบัน
ไดดําเนินการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน 4 แหง ไดแก ศูนยบริการ
สาธารณสุข 51 ศูนยบริการสาธารณสุข 3 บางซ่ือ ศูนยบริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี ศูนยบริการสาธารณสุข 58 
ลอม-พิมเสม ฟกอุดม เรียบรอยแลว  สวนเรื่องการกอสรางลิฟตสําหรับผูสูงอายุและผูพิการของระบบขนสงมวลชน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงดําเนินการตอเนื่องตั้งแตป 2543-2560 ดําเนินการแลวท้ังสิ้น 33 สถานี รวม 107 ตัว  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักการจราจรและขนสงไดรับอนุมัติโครงการกอสรางลิฟตสําหรับผูสูงอายุ 
และผูพิการของระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร 16 สถานี จํานวน 19 ตัว งบประมาณป 2561- 2562 
ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการ รวมท้ังมีการจัดบริการสาธารณะสําหรับผูสูงอายุและคนพิการ โดยสาํนักการจราจร-
และขนสงไดมอบหมายบริษัทกรุงเทพธนาคมจํากัดเปนผูบริหารจัดการโครงการรถบริการสําหรับผูพิการและ
ผูสูงอายุท่ีใชรถเข็น จํานวน 30 คัน ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณพ.ศ.2560-2563)  
        กรุงเทพมหานครมีการจัดสวัสดิการในเรื่องเบี้ยยังชีพ การจัดบริการท่ีอยูอาศัย สรางอาชีพ  
จัดกิจกรรมนันทนาการ จัดหาอุปกรณชวยเหลือทางการเคลื่อนไหว เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถอยูในสังคม 
ไดอยางปกติสุข นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังดําเนินการพัฒนาระบบบริการดานการแพทยและสาธารณสุข 
ในกลุมผูสูงอายุอยางตอเนื่องเพ่ือใหกลุมผูสูงอายุไดรับบริการท่ีมีคุณภาพครอบคลุมทุกมิติบริการ ไมวาจะเปน
การวางแผนและการวางระบบการดูแลผูสูงอายุ การวางรากฐานการจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุคุณภาพและตรวจ
ประเมินใหไดตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด โดยในป พ.ศ. 2561 ไดแบงมาตรฐานของคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ
เปน 3 ระดับ ไดแก คลินิกผูสูงอายุคุณภาพระดับเงิน (Silver) ระดับทอง (Gold) และระดับเพชร (Diamond) 
โดยจากผลการประเมินพบวา โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 8 แหง ผานคลินิกผูสูงอายุระดับเงิน และ  
1 แหง ผานคลินิกผูสูงอายุระดับทอง นอกจากนี้เพ่ือใหการดูแลผูสูงอายุกรุงเทพมหานครมีความตอเนื่องจึงได
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ือใหหนวยงาน 
ของกรุงเทพมหานครมีกรอบทิศทางในการบูรณาการงานดานผูสูงอายุอยางเปนรูปธรรม  
 

ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ และคาดการณแนวโนมการพัฒนาระยะตอไปในระดับดาน  
ปญหาและอุปสรรค 
1. ผูบริหารกรุงเทพมหานครและหนวยงานยังไมใหความสําคัญในการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวก

สําหรับผูสูงอายุและคนพิการ 
2. ดานการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและคนพิการ บางโครงการไมไดรับการจัดสรร

งบประมาณอยางตอเนื่องเพ่ือใหดําเนินการไดครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเปาหมาย เชน โครงการติดตั้งดวงโคม  
พรอมอุปกรณเสียงประกอบทางขามสําหรับผูพิการ ซ่ึงปจจุบันดําเนินการไดรอยละ 60.869 และไดรับ 
การจดัสรรงบประมาณในป 2562  

3. ดานการจัดสรรเบี้ยยังชีพ ยังมีประชากรอีกจํานวนหนึ่งท่ีไมไดมาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ  
ซ่ึงประชากรเหลานี้อาจยังไมรับทราบสิทธิ์หรือเปนผูท่ีมีชื่อในทะเบียนบานแตอาศัยอยูท่ีอ่ืน จึงไมสามารถเขาถึง
สวัสดิการดังกลาวได 
     4. ระบบฐานขอมูลยังขาดการเชื่อมโยงของระบบจากท่ัวประเทศ เชน การจายเบี้ยยังชีพ ประชากร
แฝงในกรุงเทพมหานครไมสามารถรับเบี้ยยังชีพได  

5. ศูนยผูสูงอายุไมกระจายตัวอยูในทุกพ้ืนท่ี 50 เขต ใหครอบคลุมความตองการของประชาชนในแตละ
พ้ืนท่ี  
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ขอเสนอแนะ 
1. ผูบริหารกรุงเทพมหานครควรใหความสําคัญในประเด็นดังกลาว เพ่ือเปนการกระตุนใหเกิด 

เปนรูปธรรมหรือสรางแนวทางการดําเนินงานแบบมีแรงจูงใจ เชน เปนตัวชี้วัดเจรจาตกลงในการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 

2. ผูสูงอายุท่ีลงทะเบียนและมีสิทธรับเบี้ยยังชีพ จํานวน 775,684 คน จากประชากรสูงอายุ 
ตามทะเบียนบาน จํานวน 1,020,420 คน ทําใหเห็นวายังมีประชากรอีกจํานวนหนึ่งท่ีไมไดมาลงทะเบียน
ขอรับเบี้ยยังชีพ ซ่ึงประชากรเหลานี้อาจเปนกลุมผูมีฐานะดีไมมีความจําเปนตองรับเบี้ยยังชีพ กลุมผูท่ีมีชื่อ 
ในทะเบียนบานแตอาศัยอยูท่ีอ่ืน หรือกลุมผูมีฐานะยากจนแตไมสามารถเขาถึงสวัสดิการดังกลาวได ซ่ึงประชากร
เหลานี้หากเปนกลุมผูมีฐานะยากจนแตไมสามารถเขาถึงสวัสดิการดังกลาวได หนวยงานควรประสานสํานักงานเขต
ลงพ้ืนท่ีเพ่ือคนหาสาเหตุ จาํนวนท่ีแนนอน และใหบริการเชิงรุก ประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมายทราบถึง
สวัสดิการตาง ๆ ท่ีรัฐจัดให 

3. ระบบฐานขอมูลการจายเบี้ยยังชีพยังขาดการเชื่อมโยงของระบบจากท่ัวประเทศ ทําใหประชากรแฝง
ในกรุงเทพมหานครไมสามารถรับเบี้ยยังชีพได และเพ่ือเปนการตรวจสอบและคัดกรองกลุมเปาหมายมิใหเกิด
ความซํ้าซอน ควรปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในการจายเงินใหมีความยืดหยุน สามารถรองรับกับการรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุในทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

4. ศูนยผูสูงอายุควรกระจายอยูในทุกพ้ืนท่ี 50 เขต ใหครอบคลุมความตองการของประชาชนในแตละ
พ้ืนท่ี ซ่ึงศูนยบริการผูสูงอายุอาจบูรณาการการทํางานรวมกับสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียว โดย
ปรับการใหบริการของศูนยเยาวชนและศูนยกีฬาของกรุงเทพมหานครในชวงเชาใหรองรับผูสูงอายุไดมากข้ึน 
และใชเครือขายชมรมผูสูงอายุในชุมชนท่ีมีอยูเปนเครือขายในการดําเนินกิจกรรมกับผูสูงอายุ 

5. สํานักพัฒนาสังคมควรจัดทําระบบฐานขอมูลดานสวัสดิการสังคมใหครอบคลุมทุกกลุมบริการเพ่ือ 
เปนฐานขอมูลในการวางแผนการดําเนินโครงการ/กิจกรรมใหตรงกลุมเปาหมาย และนําระบบ IT มาใช 
ในการจัดเก็บขอมูลและการประเมินผล 

6. ปจจุบันปญหาเก่ียวกับเด็กมักจะอยูในรูปการถูกละเมิด ถูกทารุณกรรม ติดยาเสพติด กระทํา
ความผิด เรรอน และถูกทอดท้ิง การดําเนินงานตามตัวชี้วัดจึงควรเนนท่ีการปกปองคุมครอง และพิทักษสิทธิ 
รวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐเพ่ือแกไขปญหามิใหเด็กตกอยูในภาวะยากลําบากควบคูไปกับการจัดกิจกรรม
สรางสรรคและการพัฒนาศูนยสรางโอกาสเด็กใหมีคุณภาพ 

7. เพ่ิมการประชาสัมพันธการใหบริการของหนวยงาน ใหบริการเชิงรุกแกประชาชนอยางท่ัวถึง 
 

คาดการณแนวโนม  
ในปจจุบันพบวา แนวโนมประชากรในสัดสวนผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน โดยขอมูลทะเบียนราษฎรฯ ณ วันท่ี 

๓๑ ธันวาคม ๒๕61 ระบุวา กรุงเทพมหานครมีประชากร 5,479,962 คน เปนผูสูงอายุ (อายุ ๖๐ ปบริบูรณ
ข้ึนไป) จํานวน 1,020,917 คน (รอยละ 18.63) จึงอาจกลาวไดวา กรุงเทพมหานครไดเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
(Aging Society) นั่นหมายความวา คาใชจายของรัฐเพ่ือสนับสนุนสวัสดิการใหผูสูงอายุตองเพ่ิมข้ึนตามมา 
หนวยงานท่ีเก่ียวของควรดาํเนินการจัดหาบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับผูสูงอายุและผูพิการให 
สามารถท่ีจะเขาถึงบริการสาธารณะตาง ๆ ไดอยางสะดวก โดยดําเนินการในลักษณะท่ีเรียกวา อารยสถาปตย
(universal design) เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูสูงอายุและผูพิการสามารถท่ีจะเขาถึงบริการสาธารณะ 
ตาง ๆ ไดอยางสะดวกและทัดเทียมคนปกติท่ัวไป โดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการอยางตอเนื่องและจริงจัง 
ท้ังนี้เพ่ือเปนการรองรับสังคมผูสูงอายุท่ีจะมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 
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ปจจุบันการรวมกลุมของผูพิการเพ่ือเรียกรองสิทธิในการไดรับการบริการและการจัดสิง่อํานวยความสะดวก
เพ่ือการดําเนินชีวิตมีความเขมแข็งข้ึน และมีกฎหมายรองรับสิทธิของผูการพิการ รวมถึงชองทางการติดตอสื่อสาร
ท่ีหลากหลายและรวดเร็ว เชน สื่อสังคมออนไลน (Social Media) สงผลใหการเรียกรอง สิทธิตางมีประสิทธภิาพ
และสามารถสรางกระแสสังคมไดในระดับหนึ่ง ซ่ึงกรุงเทพมหานครจําเปนตองใหความสําคัญ เชน กรณีลิฟตผูพิการ
บริเวณสถานีขนสงมวลชนหรอืกรณีการปรับปรุงทางเทา เปนตน การออกแบบ สาธารณูปโภค หรืออาคารสถานท่ี
ตาง ๆ ของกรุงเทพมหานครในอนาคตจึงจําเปนตองคํานึงสิทธิในการใชประโยชนของคนทุกกลุม   

นอกจากนี้ ผลจากการดําเนินการสํารวจและออกแบบอาคารของกรุงเทพมหานครตั้งแตป 2561 
หนวยงานกรุงเทพมหานครตองนําผลการสํารวจไปปรับปรุงการดําเนินงาน แนวโนมภายในป 2564 อาคาร
สํานักงานของกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต และศูนยบริการสาธารณสุขจะมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผูสูงอายุและคนพิการมากข้ึน และในอนาคตจะขยายผลดําเนินการกับอาคารของกรุงเทพมหานครอ่ืน ๆ 
ตอไป ท้ังนี้เพ่ือใหอาคารของกรุงเทพมหานครมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับทุกคน  

ดานการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห สามารถใหการชวยเหลือผูท่ีเขามารองขอไดทุกราย รอยละ 100 
แตจํานวนประชากรท่ีเขาถึงสวัสดิการมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ เชน ผูสูงอายุท่ีไดรับเบี้ยยังชีพและคนพิการ 
ท่ีไดรับเบี้ยความพิการมีจํานวนเพ่ิมสูงข้ึน การสงเคราะหผูสูงอายุท่ีประสบปญหาภาวะยากลําบากมีจํานวน
เพ่ิมข้ึน ผูดอยโอกาสหรือผูท่ีมีภาวะยากลําบากในการดํารงชีพมีจํานวนเพ่ิมข้ึน และผูดอยโอกาสท่ีใชบริการ 
ท่ีพักอาศัยมีจํานวนเพ่ิมข้ึนในทุกป ปญหาตาง ๆ  อาทิ สวัสดิการสังคมท่ีรัฐจัดใหกับผูสูงอายุยังไมเพียงพอกับ
ความตองการของผูสูงอายุและไมสามารถตอบสนองปญหาไดอยางแทจริง รวมท้ังไมครอบคลุมผูสูงอายุ 
ไดท้ังหมด รูปแบบการจัดสวัสดิการตาง ๆ มักมุงเนนรูปแบบการสงเคราะหจากทางภาครัฐ งบประมาณการจัด
สวัสดิการและสังคมสงเคราะหในสวนของเงินอุดหนุนรัฐบาลตองรอรับเงินโอน ทําใหการดําเนินงานลาชา 
กรุงเทพมหานครยังขาดการแยกประเภทผูสูงอายุหรือผูพิการท่ีดอยโอกาส การใหการบริการจึงเปนเพียงการให
เฉพาะท่ีมารองขอ รวมท้ังกรุงเทพมหานครมีประชากรแฝงจํานวนมากท่ีไมทราบจํานวนท่ีแนนอน ทําใหเปน
อุปสรรคตอการวางแผนการจัดสวัสดิการสังคม และศูนยบริการผูสูงอายุท่ียังมีจํานวนนอยไมสามารถใหบริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตท่ีอยูหางไกลได ทําใหการดูแลผูสูงอายุอาจไดรับบริการไมท่ัวถึงและสงผลใหคุณภาพชีวิต
ลดลง การเตรียมการจะตองเสริมสรางหลักประกันชีวิตในเรื่องสุขภาพ รายได ท่ีอยูอาศัย ผูดูแล สภาพแวดลอม
และความม่ันคง รวมท้ังความรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดสวัสดิการตองเตรียมการ
ระยะยาว โดยใหครอบครัวและชุมชนเปนองคกรหลักในการดูแลและเก้ือกูลผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 
และตองทําในเชิงบูรณาการ  โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม หนวยงานท่ีเก่ียวของควรดําเนินการ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูสูงอายุและผูพิการสามารถท่ีจะเขาถึงบริการตาง ๆ ไดอยางสะดวกและทัดเทียม 
คนปกติท่ัวไป โดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการอยางตอเนื่องและจริงจัง ท้ังนี้เพ่ือเปนการรองรับสังคม
ผูสูงอายุท่ีจะมีจํานวนเพ่ิมข้ึน ลดความเหลื่อมล้ําในสังคมเพ่ือใหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี มีศักดิ์ศรีและมีการเปนมนุษยท่ีเทาเทียมกับทุกคนในสังคม 
 

 มิติท่ี 3.2  เมืองแหงโอกาสทางเศรษฐกิจ : การสรางโอกาสทางอาชีพและรายไดท่ีม่ันคง  
        กรุงเทพมหานครมีเปาหมายเพ่ือใหกรุงเทพมหานครเปนเมืองแหงโอกาสทางเศรษฐกิจ โดย 
การสรางโอกาสทางอาชีพใหประชาชนมีรายไดท่ีม่ันคง ป พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานครกําหนดเปาหมาย 
การดําเนินงาน 2 เปาหมาย  2 เปาประสงค ประกอบดวยตัวชี้วัดหลักจํานวน 7 ตัวชี้วัด เปนเครื่องมือ 
ในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว โดยมีการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมท้ังหมด 21 โครงการ/กิจกรรม  แบงออกเปน 
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         1. โครงการ/กิจกรรมท่ีปรากฏอยูในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร จํานวน 15 
โครงการ/กิจกรรม ใชงบประมาณ 8 โครงการ/กิจกรรม ไมใชงบประมาณ 7 โครงการ/กิจกรรม อยูระหวาง
การดําเนินการ 5 โครงการ/กิจกรรม ยกเลิก 10 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน จํานวน 
49,990,000.- บาท (สี่สิบเกาลานเกาแสนเกาหม่ืนบาทถวน)  

        2. โครงการ/กิจกรรมท่ีปรากฏอยูนอกแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร จํานวน 6 
โครงการ/กิจกรรม ใชงบประมาณจํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม อยูระหวางการดําเนินการ 6 โครงการ/
กิจกรรม งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน จํานวน ๑๗,๙๒๕,๙๐๐.- บาท (สิบเจ็ดลานเกาแสนสองหม่ืน- 
หาพันเการอยบาทถวน) รวมงบประมาณท่ีใชในป พ.ศ. 2562 ท้ังสิ้นจํานวน 67,915,900.-บาท (หกสิบ-
เจ็ดลานเกาแสนหนึ่งหม่ืนหาพันเการอยบาทถวน) 
         ท้ังนี้เปนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงผลตอมิติ จํานวน 4 โครงการ/กิจกรรม 
        จากการประเมินผลแผนในระยะครึ่งแผน (1 ตุลาคม 2561-31มีนาคม) พบวา การดําเนินการ
มิติที่ 3.2 สงผลตอการบรรลุผลสําเร็จในระดับดานไดนอย เนื่องจากกรณีที่กลุมแรงงานนอกระบบที่มี 
การดําเนินการ เปนเพียงกลุมผูขับข่ีรถจักรยานยนตรับจางสาธารณะ (วินมอเตอรไซครับจาง) ในพ้ืนท่ีเขต 
กลุมกรุงเทพเหนือ และกรุงธนเหนือ (ปงบประมาณ ๒๕๖๒) สวนปงบประมาณ ๒๕๖๑ เปนกลุมกรุงเทพกลาง 
ยังขาดอีก ๓ กลุมเขต และเปนเพียงกลุมอาชีพเดียวเทานั้น ในขณะท่ีแรงงานนอกระบบยังมีหลากหลายอาชีพ 
และเปนเพียงการดําเนินการเพ่ือใหไดรับทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหลงเงินทุน และแนะนําโรงเรียน
ฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แหง เพ่ือการพัฒนาทักษะในวิชาชีพเดิมและฝกอบรมอาชีพใหม หรือกรณี 
ท่ีโรงเรียนฝกอาชีพเปดโอกาสใหประชาชนมาศึกษาฯ และมีการทอดแบบสอบถามวานําความรูไปใช 
ในการประกอบอาชีพหรือสรางรายไดเสริมฯ หรือไมนั้น ท้ัง ๒ กรณี ไมสามารถตรวจสอบหรือมีระบบติดตาม 
ท่ีชัดเจนวา เปนการสรางโอกาสทางอาชีพและรายไดท่ีม่ันคงหรือไม จึงยังไมอาจตอบเปาประสงคท่ี ๓.๒.๒.๑ 
พัฒนาทักษะดานอาชีพใหแกกลุมแรงงานนอกระบบได  และในเรื่องการพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือให
เกิดกระบวนการสรางอาชีพแบบครบวงจรอยางแทจริง ยังไมสามารถดําเนินไดอยางชัดเจน เพียงแตอบรม
หลักสูตรพัฒนาธุรกิจเพ่ือสรางโอกาสในการประกอบอาชีพใหประชาชนท่ีตองการประกอบกิจการขนาดเล็ก
หรือขนาดยอมนําความรูไปใชในการดําเนินกิจการในรูปแบบธุรกิจและสามารถแขงขันในตลาดได 
 

ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ และคาดการณแนวโนมการพัฒนาระยะตอไปในระดับดาน  
 ปญหา/อุปสรรค 

๑. การดําเนินการใหแรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหลงเงินทุนถูกกําหนด 
ใหดําเนินการในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕) แตเนื่องจากกรุงเทพมหานคร 
ยังไมมีการสํารวจและจัดทําขอมูลเก่ียวกับแรงงานนอกระบบ เชน อาชีพท่ีจัดอยูในกลุมแรงงานนอกระบบ 
จํานวนแรงงานนอกระบบในแตละอาชีพ ทําใหการดําเนินการใหแรงงานนอกระบบทราบสิทธิฯ จึงเปนไปไดยาก
หรือดําเนินการไดไมครอบคลุมกลุมเปาหมาย 

๒. การดําเนินการพัฒนาทักษะดานอาชีพใหแกแรงงานนอกระบบและประชาชนท่ัวไปก็ดําเนินการ 
ไดเฉพาะกลุมประชาชนท่ัวไป และไมมีขอมูลชัดเจนวาเปนพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือใหเกิดกระบวนการ
สรางอาชีพแบบครบวงจรอยางแทจริง หรือเปนการศึกษาเพ่ือใชเวลาวางใหเปนประโยชน ประกอบกับ 
การพิจารณาการเปดสอนหลักสูตรระยะสั้นของโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานครใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงานดังกลาว ไมสามารถตรวจสอบวาสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานจริงหรือไม  
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เพราะสํานักพัฒนาสังคมไมมีการรวบรวมขอมูลในเรื่องอาชีพของผูท่ีมาศึกษา ทําใหไมทราบวา เปนแรงงาน
นอกระบบหรือไม จึงนับเปนประชาชนท่ัวไป 
 

ขอเสนอแนะ 
๑. สํานักพัฒนาสังคมควรกําหนดแนวทางและดําเนินการสํารวจรวมกับสํานักงานเขต รวบรวมขอมูล

เก่ียวกับแรงงานนอกระบบโดยประสานหนวยงานภายนอก เชน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงพัฒนาสังคม 
เพ่ือนํามาจัดทําเปนฐานขอมูลแรงงานนอกระบบ และจะไดวางแผนระยะยาวในการดาํเนินการใหแรงงาน 
นอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหลงเงินทุนไดครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 

๒. สาํนักพัฒนาสังคมควรมีการสํารวจและจัดทําขอมูลเก่ียวกับอาชีพของผูมาศึกษาฯ เพ่ือตอบ
เปาประสงควา มีการพัฒนาทักษะดานอาชีพใหแกแรงงานนอกระบบ และควรดําเนินการเชิงรุกเนื่องจาก
จํานวนผูมาศึกษามีจํานวนนอยมาก เม่ือเทียบกับแรงงานนอกระบบท่ีอาศัยในกรุงเทพมหานคร โดยเขาไป
พัฒนาทักษะดานอาชีพใหกับกลุมแรงงานนอกระบบท่ีรวมตัวกัน และการสํารวจการนําความรูไปใชอาจ 
ไมเพียงพอท่ีจะนําไปสูการพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีพ เพ่ือใหเกิดกระบวนการสรางอาชีพแบบครบวงจร  
 

คาดการณแนวโนม   
๑. การจัดทําฐานขอมูลแรงงานนอกระบบนับเปนสิ่งสําคัญ การลงสํารวจในพ้ืนท่ีเขตอาจเปนเรื่อง 

ท่ีไมสามารถดําเนินการได ดังนั้นจึงตองบูรณาการการทํางานกับหนวยงานภายนอก เชน สํานักงานสถิติแหงชาติ  
กระทรวงพัฒนาสังคม หรือสมาคมกลุมอาชีพตาง ๆ เชน สมาคมคนขับแท็กซ่ีแหงประเทศไทย  

๒. การสํารวจขอมูลในเรื่องอาชีพของผูมาศึกษาในโรงเรียนฝกอาชีพนั้น ปจจุบันแรงงานนอกระบบ 
และประชาชนสวนมากจะมี Smartphone หากสํานักพัฒนาสังคมจัดทําระบบการสํารวจขอมูลในเรื่องอาชีพ
ของผูมาศึกษาไวในระบบสารสนเทศ จะทําใหการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลสะดวกยิ่งข้ึน 
 

 มิติท่ี 3.3  การศึกษาสําหรับทุกคน  
       กรุงเทพมหานครจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประเภทสามัญศึกษา โดยมีเปาหมายสําคัญ 3 เรื่อง  

คือ 1) การกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมและเสมอภาค  2) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
และ 3) ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต  กรุงเทพมหานครกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน 3 เปาหมาย   
7 เปาประสงค  24 ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก โดยมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด 74 โครงการ/
กิจกรรม เปนโครงการ/กิจกรรมท่ีปรากฏอยูในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร จํานวน 74 โครงการ/
กิจกรรม ใชงบประมาณ 61 โครงการ/กิจกรรม ไมใชงบประมาณ 13 โครงการ/กิจกรรม อยูระหวางการดําเนินการ  
74 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงานจํานวน 745,100,000.- บาท (เจ็ดรอยสี่สิบหาลาน-
หนึ่งแสนบาทถวน) รวมงบประมาณท่ีใชในป พ.ศ. 2562 ท้ังสิ้นจํานวน 745,100,000.-บาท (เจ็ดรอยสี่สิบ-
หาลานหนึ่งแสนบาทถวน)  

       ท้ังนี้เปนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงผลตอมิติ จํานวน 74 โครงการ/กิจกรรม   
        จากการประเมินผลแผนในระยะครึ่งแผน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) พบวา 
การดําเนินการตามเปาหมายท่ี 3.3.1 การกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมและเสมอภาค กรุงเทพ-
มหานครสามารถรองรับเด็กนักเรียนไดทุกคน ซ่ึงปการศึกษา 2561 สามารถรับเด็กนักเรียนได 286,719 คน 
แบงเปนระดับกอนประถมศึกษา (อนุบาล) จํานวน 47,833 คน ระดับประถมศึกษา จํานวน 200,014 คน  
มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 35,404 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 3,418 คน อีกท้ังจัดใหมีโรงเรียน 
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เรียนรวมสําหรับกลุมเด็กพิเศษ จํานวน 134 โรงเรียน มีครูท่ีสามารถดูแลเด็กกลุมนี้ จํานวน 14,375 คน 
และมีเด็กพิเศษท่ีเขาเรียน จํานวน 4,045 คน นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังดําเนินการตามเปาหมายท่ี 3.3.2 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงผลการเรียนของเด็กในการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ จํานวน ๔๓๑ โรงเรียน ผลการทดสอบในปการศึกษา 2560 เม่ือเทียบกับป 
การศึกษา 2559 พบวา วิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 2.95 คะแนน คิดเปนรอยละ 8.67 แตคะแนนเฉลี่ยวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยลดลง โดยภาพรวมมีคะแนนลดลง คิดเปนรอยละ 2.93  
(ปการศึกษา 2560 ไมมีการทดสอบวิชาสังคมศึกษา) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ จํานวน ๑๐๘ โรงเรียน 
พบวา วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.85 คะแนน คิดเปนรอยละ 4.14 แตคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยลดลง โดยภาพรวมมีคะแนนลดลง คิดเปนรอยละ 5.64  
(ปการศึกษา 2560 ไมมีการทดสอบวิชาสังคมศึกษา) และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ จํานวน ๙ โรงเรียน 
พบวาทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยลดลง โดยวิชาวิทยาศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยลดลงสูงสุด วิชาคณิตศาสตร สังคม
ศึกษา และภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยลดลง รองลงมาวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยลดลงนอยท่ีสุด โดยภาพรวม 
มีคะแนนลดลง คิดเปนรอยละ 5.22 และเปาหมายท่ี 3.3.3 ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต โดยกําหนด
เปาประสงคในการดําเนินการใหคนกรุงเทพมหานครไดศึกษาตลอดชีวิต จํานวน 2 เปาประสงค คือ 
เปาประสงคท่ี 3.3.3.1 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรูตามอัธยาศัยท่ีสอดคลองกับความตองการ 
ของประชาชนแตละชวงวัยและกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ดําเนินโครงการ/กิจกรรม จํานวน 1 
โครงการ/กิจกรรม ซ่ึงอยูระหวางดําเนินการ และเปาประสงคท่ี 3.3.3.2 สงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัยใหกับ
ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดําเนินโครงการ/กิจกรรม จํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม ซ่ึงอยูระหวางดําเนินการ  
 

ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ และคาดการณแนวโนมการพัฒนาระยะตอไปในระดับดาน  
 ปญหา/อุปสรรค 

1. การรายงานผลสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม ยังเปนขอมูลเชิงกระบวนการดําเนินงาน ยังไมสามารถ
นํามาประเมินผลในภาพรวมไดตามเปาหมายตัวชี้วัดความสําเร็จ  

2. ขาดฐานขอมูลท่ีมีการจําแนกขอมูลชัดเจน เชน กลุมโดดเดน ปกติ ต่ํากวาปกติ เปนตน เพ่ือกําหนด
รูปแบบการพัฒนาท่ีหลากหลาย 

 

ขอเสนอแนะ  
1. ควรใชประโยชนจากขอมูลการทดสอบ O-NET เพ่ือเปนฐานในการพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนและกําหนดโครงการ/กิจกรรมใหตรงกับสภาพปญหาของกลุมกลุมสาระ โรงเรียน และพ้ืนท่ี  
2. ควรใชประโยชนจากเปาหมายของแผน กทม. ในการกําหนดเปาหมายของหนวยงาน โรงเรียน  

และพ้ืนท่ีลวงหนา โดยพิจารณาประกอบกับขอมูลจากผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
3. ควรมีการจัดทําระบบสารสนเทศ สถิติ ขอมูล เพ่ือการบริหารจัดการดานการศึกษาในภาพรวม 

ของกรุงเทพมหานคร 
 

คาดการณแนวโนม   
1. ความรวมมือจาก 50 สํานักงานเขต สนับสนุนขอมูลท่ีเก่ียวของดานการศึกษา 
2. บุคลากรมีความพรอม และไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางตอเนื่อง 
3. กรุงเทพมหานครสนับสนุนงบประมาณดานการศึกษาอยางตอเนื่อง มีโครงการ/กิจกรรม สนับสนุน

ใหนักเรียนไดรับการพัฒนาความรูและทักษะทางการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
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มิติท่ี 3.4  สังคมพหุวัฒนธรรม 
        กรุงเทพมหานครเปนสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลายทางดานเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่ีจะบริหารจัดการใหสังคมกรุงเทพมหานครเปนสังคมท่ีมีความสงบ สันติ คนในสังคมอยูดวยกันอยางเรียนรู
และยอมรับในความแตกตางของกันและกัน กรุงเทพมหานครมีเปาหมายในการดําเนินการไววา ป พ.ศ. 2562 
คนกรุงเทพฯ ท่ีมีความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุขและปรองดอง  
โดยกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน จํานวน 1 เปาหมาย 3 เปาประสงค ประกอบดวยตัวชี้วัดหลักจํานวน 5 
ตัวชี้วัด เปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการเปนสังคม
พหุวัฒนธรรม  โดยมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด 15 โครงการ/กิจกรรม แบงออกเปน 
         1. โครงการ/กิจกรรมท่ีปรากฏอยูในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร จํานวน 9 โครงการ/
กิจกรรม ใชงบประมาณ 6 โครงการ/กิจกรรม ไมใชงบประมาณ 3 โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการแลวเสร็จ  
จํานวน 3 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน จํานวน 6,621,900 บาท (หกลานหกแสน-
สองหม่ืนหนึ่งพันเการอยบาทถวน)  

        2. โครงการ/กิจกรรมท่ีปรากฏอยูนอกแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร จํานวน 6 โครงการ/
กิจกรรม ใชงบประมาณ 6 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน จํานวน 26,203,000.- บาท 
(ยี่สิบหกลานสองแสนสามพันบาทถวน) รวมงบประมาณท่ีใชในป พ.ศ. 2562 ท้ังสิ้นจํานวน 32,824,900.-  
บาท (สามสิบสองลานแปดแสนสองหม่ืนสี่พันเการอยบาทถวน)  
         ท้ังนี้เปนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงผลตอมิติ จํานวน 15 โครงการ/กิจกรรม   

       จากการประเมินผลแผนในระยะครึ่งแผน(1ตุลาคม 2561 – 31มีนาคม) พบวามีการ
ดําเนินงานท่ีสําคัญทําใหคนกรุงเทพฯท่ีมีความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข
และปรองดอง อยูระหวางการ การพัฒนาชุดขอมูลความรูดานพหุวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร  
มีการจัดแสดงชุดขอมูล/นิทรรศการ ในแหลงเรียนรูดานพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาเครือขาย
การเรียนรูดานพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือการเชื่อมโยงความรวมมือ 
ในกลุมบุคคลและสถาบันตาง ๆ ในเรื่องของพหุวัฒนธรรม รณรงคสรางความรูความเขาใจดานพหุวัฒนธรรม 
แกประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใชชองทางสื่อในการจัดแสดงนิทรรศการ แจกแผนพับประชาสัมพันธ การจัดประชุม 
สัมมนา และทางชองทางของสื่อออนไลน Facebook และเว็บไซต ชวยเสริมสรางทําใหประชาชนเกิดความรู 
ความเขาใจในวัฒนธรรมตาง ๆ ของคนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคท่ีมีความหลากหลาย ท้ังชนชาติ เชื้อชาติ 
วัฒนธรรมและประเพณี ทําใหยอมรับซ่ึงกันและกันแลวสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข ปรองดอง 
 

ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ และคาดการณแนวโนมการพัฒนาระยะตอไปในระดับดาน  
 ปญหา/อุปสรรค 

การสรางสังคมพหุวัฒนธรรมซ่ึงเปนเปาหมายหนึ่งท่ีสําคัญของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป 
(พ.ศ. 2556-2575 ) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 จําเปนอยางยิ่ง 
ท่ีทุกหนวยงานจะไดมีความรูความเขาใจในเปาหมายและแนวทางการดําเนินการ ซ่ึงในการดําเนินการท่ีผานมา
สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียว โดยกองวัฒนธรรม กองสังคีต และ 50 สาํนักงานเขต ไดมีบทบาท 
ในการดําเนินการในการสงเสริมวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและในพ้ืนท่ีเขต ซ่ึงในสวนของสํานักงานเขต
สวนใหญจะมีบทบาทในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีในพ้ืนท่ี ซ่ึงจะยังขาดการสรางสังคมพหุวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี   
ปญหาการแสวงหาความรวมมือกับสภาวัฒนธรรมเขตและเครือขายวัฒนธรรม เนื่องจากมีงบประมาณจํากัด 
และปญหาในดานของเวลาของภาคสวนตาง ๆ ในการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม  
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เรื่องตัวชี้วัดของจํานวนหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรูดานพหุวัฒนธรรมเสริมจากการเรียนปกติ  
รวมท้ังของการเรียนรูของประชาชนกรุงเทพมหานครตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป 
ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561-2565) ยังไมไดรับการสนองตอบ คือ ยังไมไดนํามาเปนตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 
 

ขอเสนอแนะ  
ในสวนของขอเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏบิัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในดาน 

ของการสรางสังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือใหบรรลุเปาหมายใหคนกรุงเทพ ฯ ท่ีมีความแตกตางหลากหลายทาง
วัฒนธรรมสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุขและปรองดอง เห็นควรดําเนินการดังนี้ 

1. การจัดทําแผนของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามตัวชี้วัดของมิติ 3.4 นี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ควรกําหนดนิยามตัวชี้วัด “จํานวนชุดขอมูลความรูดานพหุวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานครไดรับ 
การพัฒนา” ใหมีความชัดเจน เพ่ือใหผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดนี้มีคุณภาพและสามารถผลักดันขับเคลื่อน 
ใหเปาหมายของแผนนี้บรรลุเปาหมาย 

2. สรางความรูความเขาใจในการสรางสังคมพหุวัฒนธรรมใหกับผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดทําแผน 
ทุกหนวยงาน และรวมกันเผยแพรแนวคิดและเปาหมายดังกลาวไปยังทุกหนวยงานและสวนราชการ รวมถึง 
การสื่อสารแนวคิดนี้ใหกับสังคมภายนอกท้ังในสวนของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพ่ือสราง 
ความเขาใจและแนวรวม 

3. การจัดกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ของหนวยงานตาง ๆ ของกรุงเทพมหานครควรสอดแทรก
แนวคิดของสังคมพหุวัฒนธรรม และมีการรายงานผลทุกหกเดือนใหกับสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล  
เพ่ือเพ่ิมแรงกระตุนใหทุกหนวยงานสอดแทรกแนวคิดดังกลาวไปในโครงการและกิจกรรมท่ีดําเนินการ 
ตามความเหมาะสม  

4. การขอและการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเปาหมายในการสรางสังคม 
พหุวัฒนธรรม ควรพิจารณาวาโครงการหรือกิจกรรมดังกลาวจะเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนใหบรรลุ
เปาหมายในการสรางสังคมพหุวัฒนธรรมไดจริง และมีการทบทวนกิจกรรมของโครงการ 

5. การจัดโครงการและกิจกรรมท่ีตองการแสดงตอสาธารณะชน ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธ 
ในวงกวางในสื่อดานตาง ๆ รวมถึงการขอความรวมมือสื่อสารมวลชนในการรวมเผยแพร ประกอบกับ 
การประสานงานขอรับการสนับสนุนการประชาสัมพันธจากสํานักประชาสัมพันธ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 

6. การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัดหรือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2564 
มิติท่ี 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรมนี้ ควรกําหนดตัวชี้วัดเรื่องจํานวนหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรูดานพหุวัฒนธรรม
เสริมจากการเรียนปกติและการเรียนรูของประชาชนกรุงเทพมหานครตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ป ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนแผนนี้จนบรรลุเปาหมาย 

 

คาดการณแนวโนม  
กรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงท่ีมีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมประเพณีมาชานาน ในระยะเวลา  

ท่ีผานมาสภาพบานเมืองมีความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในสูความเจริญ ประกอบกับมีประชาชนจากจังหวัด
ตาง ๆ และชาวตางชาติอพยพยายถ่ินเขามาทํางาน ตลอดจนถึงตั้งถ่ินฐาน พรอมท้ังแรงงานตางดาวท่ีมาอยูอาศัย
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ท้ังท่ีมาทํางาน มาศึกษาตอ และมาทองเท่ียว ซ่ึงความแตกตางหลากหลายท้ังดานเชื้อชาติ  
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ศาสนา ภาษา ความเชื่อ ซ่ึงนับวันจะมีความหลากหลายมากข้ึน รวมถึงการเปนสังคมขอมูลขาวสารยิ่งทําให 
การสื่อสารและการถายทอดแนวคิดหรือวัฒนธรรมท้ังท่ีเหมาะสมและไมเหมาะสมเปนไปไดงายข้ึน ซ่ึงสิ่งเหลานี้ 
เปนท้ังโอกาสและอุปสรรคในการสรางสังคมพหุวัฒนธรรม จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีผูมีสวนเก่ียวของจะตอง
บริหารจัดการเพ่ือดําเนินการใหมีความเหมาะสม เผยแพรแนวคิดดังกลาวไปสูสาธารณชน และเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของคนในสังคม สามารถสรางสังคมท่ีมีความแตกตางกันใหอยูรวมกันไดอยางสันติสุขและปรองดอง 
ในบริบทดังกลาวจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการดําเนินการดวยความตั้งใจจริง 
ซ่ึงจะกอใหเกิดกระแสสังคมและการมีสวนรวมเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายดังกลาว แตสิ่งหนึ่งท่ีคนในทองถ่ิน
ตองคํานึงถึง ก็คือ การรักษาไวซ่ึงวัฒนธรรมท่ีดีงามของทองถ่ิน เม่ือไดเรียนรู ยอมรับ และปรับตัวแลวก็ตอง 
ไมกลืนไปกับวัฒนธรรมอ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

114 



 ดานที่ 4  มหานครกระชับ    ประกอบดวย  1 มิติ  2 เปาหมาย  2 เปาประสงค  14 ตัวชี้วัดหลัก  11 โครงการ  6 กิจกรรม  460.17 ลานบาท

 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 มิติที่ 4.1  กรุงเทพมหานครเติบโตอยางเปนระเบียบตามผังเมืองรวม  (2 เปาหมาย  2 เปาประสงค  14 ตัวชี้วัด  11 โครงการ  6 กิจกรรม  460.17 ลานบาท)

 เปาหมายที่ 4.1.1  กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลางมีการใชประโยชนที่ดินอยางเต็มศักยภาพสอดคลองกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  (1 เปาประสงค

 10 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 4.1.1.1  สงเสริมการขยายตัวในการใชประโยชนที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวมและเพิ่มความหนาแนนประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง (10 ตัวชี้วัด)

 1)  ความหนาแนนของประชากร    /    อยูระหวางดําเนินการ (รอการประเมินผลจากขอมูล 

      -  ในเขตเมืองชั้นใน 8,300 คน/  จํานวนประชากร ณ สิ้นป พ.ศ. 2562) ทั้งนี้ขอมูล

ตารางกิโลเมตร  ณ วันที่ 31 ธ.ค.2561 เขตเมืองชั้นในมีความหนาแนน

      -  ในเขตเมืองชั้นกลาง 4,400 คน/  ของประชากรประมาณ 8,097 คน/ตารางกิโลเมตร

ตารางกิโลเมตร  เขตเมืองชั้นกลาง มีความหนาแนนของประชากรประมาณ

   4,399 คน/ตารางกิโลเมตร

 2)  จํานวนบานในเขตเมืองชั้นในและชั้นกลางเพิ่มขึ้น รอยละ 2  /  อยูระหวางดําเนินการ (รอการประเมินผลจากขอมูล 

 จํานวนประชากร ณ สิ้นป พ.ศ. 2562) ทั้งนี้ขอมูล

 ณ วันที่ 31 ธ.ค.2561 จํานวนบานในเขตเมืองชั้นใน

 และชั้นกลาง 2,521,797 หลัง เพิ่มขึ้นจากป

   พ.ศ. 2560 รอยละ 25

 3)  มีการสํารวจและจัดเก็บขอมูลสาธารณูปโภค สํารวจและ  /  อยูระหวางสํารวจสภาพกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม

 และสาธารณูปการในเขตเมืองชั้นในและชั้นกลาง จัดเก็บขอมูล (รอยละ 50)  และประชากรในภาพรวมของบริเวณที่พื้นที่ศึกษาตั้งอยู

(เปนขอมูลปฐาน)  โดยศึกษาภาพถายทางอากาศสํารวจพื้นที่ปดลอม ที่โลง 

  ที่วาง และระบบโครงขายคมนาคมของพื้นที่ศึกษา
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 4)  จํานวนรางกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม 1 ฉบับ   /    อยูระหวางนําเสนอรางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

 กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) (รอยละ 54)  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) ตอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม

 กรุงเทพมหานครพิจารณาใหความเห็นชอบและปรับปรุง

 ราง ๆ เพื่อจัดทํารายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ และ

 เตรียมจัดการประชุมเพื่อรับฟงขอคิดเห็นของประชาชน

 การประชุมประชาชนสัญจรครอบคลุม 50 เขต 

 การประชุมผูประกอบการรายสาขา และการประชา

 สัมพันธเชิญชวนผูมีสวนไดเสียยื่นคํารองระหวางขั้นตอน

   ปดประกาศ 90 วัน

 5)  จํานวนครั้งในการออกสํารวจและตรวจสอบการใช  - 15 ครั้ง/ป  9 ครั้ง  อยูระหวางสํารวจและตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน

 ประโยชนที่ดินใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรการ  - 1 ครั้ง/เดือน (รอยละ 60)  9 เขต ไดแก เขตลาดพราว เขตหลักสี่ เขตจอมทอง

 ทางผังเมือง  เขตตลิ่งชัน เขตวังทองหลาง เขตบางแค เขตยานนาวา

  เขตบางขุนเทียน และเขตหนองแขม

 6)  จํานวนผังทางเลือก (ผังทางเขา-ออก) เพื่อพัฒนา อยางนอย   /    อยูระหวางรางผังทางเลือกของพื้นที่ปดลอมที่มีความ 

 พื้นที่ปดลอม 2 ทางเลือก (รอยละ 40)  เปนไปไดสูงสุด (ผังทางเขา-ออก) โครงการจัดรูปที่ดิน

    บริเวณหลังซอยบรมราชชนนี 77-81 จํานวน 2 ผัง

 7)  รอยละความสําเร็จในการปรับปรุงขอมูลแผนที่ รอยละ 100   /    อยูระหวางรายงานการสอบเทียบระบบของอุปกรณ

 เชิงเลขมาตราสวน 1 : 4,000 (ตามแผนปฏิบัติ (รอยละ 53.5)  ที่จะใชในการบินสํารวจขอมูลไลดารและการถายภาพ

 เชิงเลขมาตราสวน 1 : 4,000 งานโครงการ)  ถายทางอากาศใหไดคุณภาพตามที่ไดกําหนดไว จัดทํา

 หมุดอางอิง จุดบังคับภาพถายภาคพื้นดิน และจุด

   ตรวจสอบความถูกตอง

ผลการดําเนินการ



 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 8)  รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงพื้นที่ที่อนุญาต รอยละ 100  /  ดําเนินการทุกเดือน โดยกําหนดชื่อผูใชงานและกําหนด

 ใหมีการกอสรางอาคารและตําแหนงอาคารที่มีการออก  (รอยละ 100)  รหัสผายใหแกเจาหนาที่ หากมีการประสาน แนะนํา 

 เลขรหัสประจําบาน  ติดตาม การรายงานผล (แบบ กสผ. 1 และ กสผ. 2)

 และการลงจุดแสดงตําแหนงการอนุญาตปลูกสรางอาคาร

 ของสํานักการโยธา/ฝายโยธา และการลงจุดแสดงตําแหนง

 การออกเลขที่บานของฝายทะเบียนในระบบรายงานผล

 สํานักผังเมือง ปรับปรุงแผนที่การใชประโยชนที่ดิน

 และอาคารตามที่ไดรับรายงานผลและเชื่อมโยงขอมูล

  สูระบบภูมิสารสนเทศสํานักผังเมือง

 9)  รอยละความสําเร็จในการปรับปรุงแผนที่การใช รอยละ 100  /  อยูระหวางปรับปรุงแผนที่การใชประโยชนที่ดินและอาคาร

 ประโยชนที่ดินและอาคารของกรุงเทพมหานครตาม (ตามขอมูล (รอยละ 45)  ตามที่ไดรัรบรายงานผล และเชื่อมโยงขอมูลเขาสูระบบ

 ขอมูลการใหอนุญาตกอสรางอาคารและการออกเลข การรายงานที่  ภูมิสารสนเทศสํานักผังเมือง

 รหัสประจําบานของสํานักการโยธาและสํานักงานเขต ไดจากสํานัก

การโยธาและ

สํานักงานเขต

 10)  จํานวนระยะทางในการสํารวจ รังวัด และกําหนด 55 กิโลเมตร   /    อยูระหวางประสานขอความอนุเคราะหขอมูลที่ดินจาก

 จุดในการปกหลักแนวเขตกรุงเทพมหานคร (ขอบเขต  (รอยละ 63.67)  สํานังานที่ดินที่อยูในพื้นที่โครงการสํารวจจุดวางหมุด

 พื้นที่โครงการระยะที่ 4)  หลักฐานอางอิงสําหรับหมุดออกงานการเก็บรายละเอียด

 ภูมิประเทศ และเตรียมจัดประชุมเพื่อชี้แจงหนวยงาน

   ที่เกี่ยวของ
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 เปาหมายที่ 4.1.2  ศูนยชุมชนยอยในเมืองชั้นนอกเติบโตตามผังเมืองรวมอยางเต็มศักยภาพ  (1 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 4.1.2.1  สงเสริมการใชประโยชนที่ดินในศูนยชุมชนยอยของเขตเมืองชั้นนอก  (4 ตัวชี้วัด)

 11)  ความหนาแนนของประชากรในเขตเมืองชั้นนอก 1,400 คน/   /    อยูระหวางดําเนินการ (รอการประเมินผลจากขอมูล 

ตารางกิโลเมตร  จํานวนประชากร ณ สิ้นป พ.ศ. 2562) ทั้งนี้ขอมูล

 ณ วันที่ 31 ธ.ค.2561 จํานวนประชากรในเขตเมือง

 ชั้นนอกมีความหนาแนนประมาณ 1,420 คน/ตาราง

   กิโลเมตร

 12)  มีการสํารวจสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สํารวจและ   /    อยูระหวางสํารวจและจัดเก็บขอมูลสาธารณูปโภค

 ในเขตเมืองชั้นนอก จัดเก็บขอมูล (รอยละ 50)  และสาธารณูปการในพื้นที่เขตชั้นนอกและนําเขาขอมูล

 (เปนขอมูล  ในระบบ GIS เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการวาง

 ปฐาน)  และจัดทําผังเมืองรวม

 13) มีรายงานผลการศึกษาแนวทางการพัฒนา 1 ฉบับ   /    อยูระหวางศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนยพาณิชยกรรม

 ศูนยชุมชนยอย (นํารอง) (รอยละ 45)  เมืองยานสะพานใหมและพื้นที่ตอเนื่อง ใหเกิดความกระชับ

 และกําหนดแผนแมบทในการพัฒนาศูนยพาณิชยกรรมเมือง

 พรอมขอเสนอแนะกลไกในการผลักดันสูการปฏิบัติ 

 โดยไดลงนามสัญญาจางที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน

 2562 ระยะเวลาในการศึกษา 10 เดือน ทั้งนี้ในป 

 พ.ศ. 2562 กําหนดคาเปาหมายดําเนินการถึงขั้นตอน

    การจัดทํารายงานผลการศึกษาขั้นกลาง

ผลการดําเนินการ



 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 14)  จํานวนครั้งในการออกสํารวจและตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน  /

 การใชประโยชนที่ดินพื้นที่เกษตรกรรมใหเปนไป

 ตามกฎหมายและมาตรการทางผังเมือง

 13  1  
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ตัวชี้วัดสนับสนุน คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 มิติที่ 4.1  กรุงเทพมหานครเติบโตอยางเปนระเบียบตามผังเมืองรวม

 เปาหมายที่ 4.1.1  กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลางมีการใชประโยชนที่ดินอยางเต็มศักยภาพสอดคลองกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

 เปาประสงคที่ 4.1.1.1  สงเสริมการขยายตัวในการใชประโยชนที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวมและเพิ่มความหนาแนนประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง

 แยกรายเขต

 1)  รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ รอยละ 100  /    อยูระหวางแจงสํานักงานเขตหลักสี่ ลาดพราว

 ตรวจสอบอาคารผิดกฎหมายและการใชประโยชน  (รอยละ 50)  

 ที่ดินที่ไมเปนไปตามกฎหมายและมาตรการ

 ทางผังเมือง   

                                  รวมตัวชี้วัดเปาประสงค  1 ตัวชี้วัด  1    

                   รวมตัวชี้วัดดานที่ 4 ทั้งสิ้น  1 ตัวชี้วัด  1    

 ตัวชี้วัดสนับสนุนตามภารกิจของหนวยงาน/นโยบายผูบริหาร กทม.  ประกอบดวย  1 มิติ  1 เปาหมาย  1 เปาประสงค  1 ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินการ



สรุปวิเคราะหผลดําเนินการดานท่ี 4 
 

 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจาํป พ.ศ. 2562  ดานท่ี 4 มหานครกระชับ  มี 1 มิติ 
การพัฒนา คือ มิติท่ี 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอยางเปนระเบียบตามผังเมืองรวม โดยมี 2 เปาหมาย  
คือ เปาหมายท่ี 4.1.1 กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลางมีการใชประโยชนท่ีดินอยางเต็มศักยภาพสอดคลอง
กับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มี ๑ เปาประสงค คือ เปาประสงคท่ี 4.1.1.1 สงเสริมการขยายตัว
ในการใชประโยชนท่ีดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวมและเพ่ิมความหนาแนนประชากรในเขตเมืองชั้นใน
และเขตเมืองชั้นกลางมีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก ๑๐ ตัวชี้วัด อยูระหวางดําเนินการท้ังหมด และเปาหมาย 
ท่ี 4.1.2 ศูนยชุมชนยอยในเมืองชั้นนอกเติบโตตามผังเมืองรวมอยางเต็มศักยภาพ มี ๑ เปาประสงค คือ 
เปาประสงคท่ี 4.1.2.1 สงเสริมการใชประโยชนท่ีดินในศูนยชุมชนยอยของเขตเมืองชั้นนอก มีตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงานหลัก ๔ ตัวชี้วัด อยูระหวางดําเนินการ ๓ ตัวชี้วัด ไมไดดําเนินการ ๑ ตัวชี้วัด รายละเอียด 
ผลการดําเนินงานมีดังนี้  

เปาหมายท่ี 4.1.1  กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลางมีการใชประโยชนท่ีดินอยางเต็มศักยภาพ
สอดคลองกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เปาประสงคท่ี 4.1.1.1 สงเสริมการขยายตัวในการใช
ประโยชนท่ีดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวมและเพ่ิมความหนาแนนประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขต
เมืองชั้นกลาง  ผลการดําเนินงานสรุปไดวา มีการขยายตัวการใชประโยชนท่ีดินในเขตเมืองชั้นในและชั้นกลาง 
ท่ีสะทอนจากตัวชี้วัดจํานวนท่ีอยูอาศัย (Housing Unit) ท่ีเพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ีเขตรอยละ ๒.72 และเขตชั้นกลาง
เพ่ิมข้ึนรอยละ ๒.34 (ขอมูลสํานักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)  
แตตัวชี้วัดความหนาแนนประชากรไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากขอมูลทะเบียนราษฎรมีแนวโนมลดลง
ตอเนื่อง โดยขอมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ความหนาแนนประชากร 
ในเขตเมืองชั้นในเทากับ ๘,097 คน/ตารางกิโลเมตร เขตเมืองชั้นกลางเทากับ ๔,399 คน/ตารางกิโลเมตร 
แตเปาหมายตามแผนฯ คือ 8,300 และ 4,400 คน/ตารางกิโลเมตรตามลําดับ ซ่ึงจากแนวโนมการลดลง 
ของประชากรตามทะเบียนทําใหคาดการณไดวา ภายในป พ.ศ. 2562 ความหนาแนนประชากรจะไมเปนไป
ตามเปาหมายท่ีกําหนดในแผนฯ แมวาจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรลดลง แตมีประชากรแฝงเขามาใช
พ้ืนท่ีศูนยกลางเมืองเพ่ิมข้ึน ดังนั้นความหนาแนนประชากรตามทะเบียนราษฎรจึงไมสะทอนภาพการขยายตัว
ของการใชประโยชนท่ีดินอยางแทจริง นอกจากตัวชี้วัดระดับผลลัพธ ๒ ตัวชี้วัดขางตนแลว ยังมีตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงานหลักตามแผนฯ ระดับผลผลิตอีก 8 ตัวชี้วัด วัดผลการดําเนินงานระดับมาตรการจํานวน 4 
มาตรการ  ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญแตละมาตรการมีดังนี้  (1) มาตรการจัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
ฉบับใหม (ปรับปรุงครั้งท่ี 4) อยูระหวางนําเสนอรางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 4)  
และจัดประชุมประชาพิจารณรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน  (2) มาตรการบังคับผังเมืองรวมอยางเครงครัด 
อยูระหวางการสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดินและอาคารใน 14 พ้ืนท่ีเขต และเสนอปลัด
กรุงเทพมหานครสั่งการใหสํานักงานเขตดําเนินการแกไขกรณีพบความผิดไมเปนไปตามกฎหมายและมาตรการ
ทางผังเมือง  (3) มาตรการพัฒนาพ้ืนท่ีปดลอมในเขตเมืองชั้นในและชั้นกลาง ดําเนินการคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีมี
ศักยภาพในการพัฒนาจํานวน 1 พ้ืนท่ี อยูระหวางจัดทําผังทางเขา-ออกพ้ืนท่ี  (4) มาตรการ สํารวจ จัดเก็บ 
และจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือการวางผังเมือง อยูระหวางจัดทําและปรับปรุงแผนท่ีและฐานขอมูลประกอบการ
วางผังเมือง ไดแก แผนท่ีเชิงเลขมาตราสวน 1 : 4,000 ท่ีมีขอมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง จัดทําระบบ 
การใหบริการขอมูลภูมิสารสนเทศกลางเพ่ือการผังเมือง สํารวจและกําหนดแนวเขตท่ีโยงยึดเชื่อมตอเปนระบบ 
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เดียวกันตลอดแนวเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร สํารวจและจัดเก็บขอมูลสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ในเขตเมืองชั้นในและชัน้กลาง และปรับปรุงแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินและอาคารใหเปนปจจุบัน แตการดําเนินงาน
ยังขาดมาตรการเพ่ือสงเสริมการขยายตัวการใชประโยชนท่ีดินใหเต็มประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรม อาทิ  
การพัฒนาพ้ืนท่ีและกําหนดมาตรการทางกฎหมายสําหรับพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบสถานีขนสงมวลชน และการเพ่ิม
มาตรการเชิงบวกเพ่ือสงเสริมใหมีการใชประโยชนท่ีดินอยางหนาแนนเพ่ิมข้ึน  

เปาหมายท่ี 4.1.2  ศูนยชุมชนยอยในเมืองชั้นนอกเติบโตตามผังเมืองรวมอยางเต็มศักยภาพ 
เปาประสงคท่ี 4.1.2.1 สงเสริมการใชประโยชนท่ีดินในศูนยชุมชนยอยของเขตเมืองชั้นนอก ตัวชี้วัดผล 
การดําเนินงานหลักตามแผนฯ จํานวน 4 ตัวชี้วัด อยูระหวางดําเนินงาน ๓ ตัวชี้วัด ไมไดดําเนินการ ๑ ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงานสรุปไดวา ความหนาแนนประชากรในเขตเมืองชั้นนอกซ่ึงเปนตัวชี้วัดระดับผลลัพธสะทอน
การใชประโยชนท่ีดินในเขตเมืองชั้นนอกท่ีเพ่ิมข้ึน โดยความหนาแนนประชากรในภาพรวมของพ้ืนท่ีเขตชั้นนอก
เพ่ิมข้ึนเปน 1,420 คน/ตารางกิโลเมตร (ขอมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) ซ่ึงสูงกวาเปาหมายตามแผนฯ 
ท่ีกําหนดไว 1,400 คน/ตารางกิโลเมตร และตัวชี้วัดระดับผลผลิตอีก 2 ตัวชี้วัด วัดผลการดําเนินการระดับ
มาตรการ 2 มาตรการ ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญในแตละมาตรการมีดังนี้  (1) จัดทําฐานขอมูลและแผนพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับศูนยชุมชนยอยในเขตเมืองชั้นนอกท่ีจะมีประชากรเพ่ิมมากข้ึน อยูระหวางดําเนินการ
สํารวจและจัดทําขอมูลสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพ้ืนท่ีเขตชั้นนอกและนําเขาขอมูลในระบบ GIS  
เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการพัฒนาเมืองชั้นนอก  (2) จัดทําแผนแมบทการพัฒนาศูนยชุมชนยอยและดําเนินการ
พัฒนาในพ้ืนท่ีนํารอง อยูระหวางการศึกษาจัดทํารายงานข้ันกลางแผนแมบทการพัฒนาศูนยพาณิชยกรรม 
ยานสะพานใหม แตยังไมมีการดําเนินการกําหนดมาตรการหรือขอบัญญัติท่ีปองกันการรุกล้ําพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
และพ้ืนท่ีรับน้ํา และไมมีมาตรการสนับสนุนใหเกิดแผนความรวมมือของหนวยงานในการพัฒนาระบบสัญจร
หลักและรองเพ่ือรองรับพ้ืนท่ีศูนยชุมชนยอย แมผลการพัฒนาเมืองชั้นนอกจะสามารถเพ่ิมความหนาแนน
ประชากร แตการขยายตวัเปนแบบกระจายตวัไมสามารถวัดผลการขยายตวับริเวณศูนยชุมชนยอยตามผังเมืองรวม 
ดังนั้นในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําประยะตอไป ควรกําหนดพ้ืนท่ีศูนยชุมชนยอยเปาหมาย 
ท่ีจะสงเสริมการพัฒนาใหชัดเจนยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการนําผลการศึกษาสูการพัฒนาพ้ืนท่ีศูนยชุมชนยอยและ
พ้ืนท่ีตอเนื่อง โดยจะตองแปลงผลการศึกษาสูการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป  
และมอบหมายภารกิจใหแตละหนวยงานขับเคลื่อนการพัฒนาใหเกิดการใชประโยชนท่ีดินบริเวณศูนยชุมชน
ยอยดังกลาวและติดตามผลการขยายตัวการใชประโยชนท่ีดินตอไป 
 

ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ และคาดการณแนวโนมการพัฒนาระยะตอไปในระดับมิติ 
ปญหาและอุปสรรค 

• บริหารจัดการ  
1. กรอบการพัฒนาเมืองทางกายภาพตามท่ีกําหนดในผังเมืองรวม รวมท้ังมาตรการตาง ๆ  

ท่ีกําหนดไวเพ่ือควบคุมและกํากับการพัฒนาไมไดถูกนําไปดําเนินการอยางเครงครัด ท้ังนี้การวางผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงคใชเปนเครื่องมือบริหารการใชประโยชนท่ีดินในกรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเสริมสรางสิ่งแวดลอมใหดีข้ึน โดยตองเกิดจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวนรวมกันประสาน 
ระหวางประโยชนสาธารณะและประโยชนสวนตน แตการบรรลุวัตถุประสงคเปนไปไดยากเพราะเจาของ
กรรมสิทธิ์ท่ีดินตางก็มีวัตถุประสงคในการใชท่ีดินของตนเพ่ือผลตอบแทนสูงสุด ดังนั้นจึงตองเขมงวด 
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ในการบังคับใชกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองและสรางความตระหนักใหแกภาครัฐเอกชนและประชาชน
เพ่ือใหสามารถประสานประโยชนและรวมมือรวมใจกันในการใชผังเมืองรวมนั้นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และเสริมสรางสิ่งแวดลอมใหดีข้ึนอยางจริงจัง 

2. หนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
และการจัดบริการสาธารณะภายใตอํานาจหนาท่ีของเมืองยังไมมีการการบูรณาการแผนงาน/โครงการเพ่ือขับเคลื่อน
การพัฒนาเมืองตามกรอบและทิศทางของผังเมืองรวม เนื่องจากขาดเจาภาพหลักในการประสาน ขับเคลื่อน 
และกํากับการพัฒนาตามกรอบผังเมืองรวม และนอกจากการบูรณาการภายในหนวยงานแลวจะตองมีการประสาน
แผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะตาง ๆ กับหนวยงานภายนอกดวย  

3. การจัดรูปท่ีดินซ่ึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีใชพัฒนาพ้ืนท่ีปดลอมและท่ีดินตาบอด รวมท้ัง 
ใชในการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีขนสงมวลชน (TOD) เพ่ือใหสามารถใชประโยชนท่ีดินไดเต็มประสิทธิภาพ 
แตการจัดรูปท่ีดินตองใชระยะเวลานานในการดําเนินงานใหเห็นผลสําเร็จในแตละพ้ืนท่ี เนื่องจากไมไดรับ 
ความรวมมือจากประชาชนเทาท่ีควร เพราะขาดความเชื่อม่ันเรื่องการจัดสรรผลประโยชนอยางเปนธรรม
เนื่องจากมูลคาของท่ีดินท่ีสูงข้ึนจากการจัดรูปท่ีดินจึงตองสรางความรู ความเขาใจ และแสวงหาวิธีการ รูปแบบ
การจัดรูปท่ีดินท่ีสามารถจูงใจเจาของท่ีดิน รวมท้ังตองเพ่ิมการประสานงานเพ่ือรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวของ   

4. การดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีรองรับเปาประสงคสงเสริมการขยายตัวในการใชประโยชน
ท่ีดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวมท้ังในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง รวมท้ังเปาประสงคสงเสริม
การใชประโยชนท่ีดินในศูนยชุมชนยอยของเขตเมืองชั้นนอก สวนใหญเปนการศึกษาหาแนวทางการพัฒนา 
ท่ีเหมาะสมหรือจัดศึกษาจัดทําแผนแมบทการพัฒนาตาง ๆ แตเม่ือผลการศึกษาแลวเสร็จไมมีการนําผลการศึกษา
ผลักดันไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

• ดานกฎหมาย  
กรุงเทพมหานครไมมีอํานาจตามกฎหมายในการควบคุมระบบสาธารณูปโภค ซ่ึงเปนปจจัยหลัก

ในการสงเสริมการพัฒนาท่ีดิน ทําใหแนวคิดการวางผังเมืองเพ่ือแกไขปญหาการใชประโยชนท่ีดินและการวาง
ผังเมืองเพ่ือสรางเมืองท่ีเติบโตเปนระเบียบและสะดวกสบายทําไดในขอบเขตท่ีจํากัด 
 

ขอเสนอแนะ   

• บริหารจัดการ  
1. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการใชประโยชนท่ีดินใหเต็มประสิทธิภาพ 

และเปนไปตามผังเมืองรวม จําเปนตองเพ่ิมการสื่อสารความรู ความเขาใจเรื่องผังเมือง โดยการเพ่ิมชองทาง 
การเขาถึงประชาชน และการปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบท่ีเปนเชิงวิชาการใหเขาใจงาย เพ่ือสรางการมี 
สวนรวมในการประสานประโยชนสาธารณะและประโยชนสวนตนใหเมืองเกิดสมดุลตามกรอบผังเมืองรวม 

2. เพ่ือใหเกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
และบริการสังคมตาง ๆ ตามกรอบผังเมืองรวม ซ่ึงจะใชเปนกรอบชี้นําและกํากับการพัฒนาพ้ืนท่ีใหกรุงเทพ-
มหานครเติบโตอยางกระชับและมีระเบียบโดยรักษาสภาพแวดลอมท่ีดี จําเปนตองมีการกําหนดโครงสราง 
การบริหารจัดการอยางเปนทางการ โดยสํานักการวางผังและพัฒนาเมืองควรเปนหนวยงานเจาภาพหลัก  

3. เพ่ือใหเกิดการผลักดันการพัฒนาเมืองท่ีสอดคลองกับแนวทางการศึกษาซ่ึงดําเนินการ 
โดยผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิ และผานกระบวนการทางวิชาการ รวมท้ังการมีสวนรวมจากภาคสวน 
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ตาง ๆ อยางเหมาะสมแลว เห็นควรใหนําผลการศึกษาตาง ๆ มาจัดทําแผนงาน/โครงการและแผนงบประมาณ
บรรจุไวในแผนปฏิบตัิราชการกรงุเทพมหานครประจําป  

คาดการณแนวโนม 
  แนวโนมการใชประโยชนท่ีดินในอนาคตจะเปนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยท่ีเกาะตัว
ตามแนวเสนทางรถไฟฟา โดยเปนลักษณะการใชท่ีดินแบบผสมผสาน (Mixed Use) ท้ังท่ีอยูอาศัย ศูนยการคา 
อาคารพาณิชย อาคารสํานักงานตาง ๆ โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบสถานีท่ีมีศักยภาพสูงในการพัฒนาโครงการ
แบบผสมผสานจะเปนสถานีท่ีเปนจุดตัดของรถไฟฟาตั้งแต 2 สายข้ึนไป ซ่ึงโครงการขนาดใหญตอไปจะมีการนาํ
มาตรการการพัฒนาโครงการขนาดใหญ (Planned Unit Development : PUD) ซ่ึงเปนเครื่องมือชวยในการจัดทํา
แผนผังการผสมผสานการใชประโยชนท่ีดินและความหนาแนนท่ีสอดคลองกับศักยภาพการพัฒนา พรอมจัดทํา
แผนผังโครงสรางพ้ืนฐานภายในโครงการใหสอดคลองเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีโดยรอบ ซ่ึงการใชท่ีดินแบบผสมผสาน
ทําใหพ้ืนท่ีโครงการมีความหลากหลายคุมคาตอการลงทุนและสงเสริมประโยชนสาธารณะ เนื่องจากมีการกําหนด
มาตรการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ิมพ้ืนท่ีจอดรถตอสวนรวมมากข้ึน เพ่ิมพ้ืนท่ีรองรับน้ํามากข้ึน ซ่ึงจะชวยใหเกิด
ความหนาแนนในการอยูอาศัยรอบสถานีรถไฟเพ่ิมมากข้ึน 
  ขณะเดียวกันก็จะเห็นภาพการพัฒนาท่ีดินตามแนวสถานีรถไฟฟาบริเวณสถานีปลายทาง 
ในพ้ืนท่ีเขตชั้นนอก โดยจะเปนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาใหเกิดศูนยชุมชนยอยหรือเมืองเครือขายได  
โดยแนวโนมพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพถัดจากพ้ืนท่ีบริเวณศูนยพาณิชยกรรมยานสะพานใหม ไดแก ศูนยชุมชนมีนบุรี
และตลิ่งชัน ซ่ึงจะทําใหเกิดการเปดพ้ืนท่ีการพัฒนาโครงการใหม ๆ โดยจะเปนโครงการท่ีอยูอาศัยแนวตั้ง 
ตามเสนทางรถไฟฟาและโครงการแนวราบในพ้ืนท่ีถัดจากแนวเสนทางเขาไปดานใน ท้ังนี้กลไกและมาตรการ
ทางผังเมืองตองสามารถควบคุมและกํากับการใชประโยชนท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอเพ่ือรักษาสัดสวน
การใชท่ีดินแบบผสมผสานท้ังแนวราบและแนวตั้งใหเมืองคงสภาพแวดลอมท่ีดี ไมเกิดสภาพการพัฒนาอยางแออัด 
รวมถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของจะตองมีการวางระบบเชื่อมโยงเสนทางถนนสายรอง ซอย ทางจักรยาน ทางเดินเทา 
รวมท้ังระบบท่ีจอดรถและระบบรถ Feeder เพ่ือการสัญจรเขาถึงระบบรถไฟฟาไดสะดวก ดังนั้นสํานักท่ีมีภารกิจ
ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ท้ังสํานักการโยธา สาํนักการจราจรและขนสง สํานักสิ่งแวดลอม รวมถึง
สํานักงานเขตจําเปนจะตองมีกําหนดแผนการพัฒนาโครงการตาง ๆ ใหสอดรับกับแนวโนมดังกลาว โดยตอง
ประสานภาคสวนตาง ๆ รวมจัดทําแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีและขับเคลื่อนการพัฒนารวมกัน และเม่ือการพัฒนา
ขยายตัวไปในพ้ืนท่ีเขตชั้นนอกเพ่ิมข้ึน จําเปนตองตรวจสอบและควบคุมการใชประโยชนท่ีดินใหสอดคลอง 
ตามกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองเพ่ือไมใหมีการรุกล้ําพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
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 ดานที่ 5  มหานครประชาธิปไตย    ประกอบดวย  5 มิติ  5 เปาหมาย  8 เปาประสงค  9 ตัวชี้วัดหลัก  18 โครงการ  4 กิจกรรม   144.67 ลานบาท

 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 มิติที่ 5.1  มหานครกรุงเทพมหานครแบบบูรณาการ  (1 เปาหมาย  2 เปาประสงค  2 ตัวชี้วัด  3 โครงการ  9.75 ลานบาท)

 เปาหมายที่ 5.1.1  กรุงเทพมหานครมีองคการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร  (2 เปาประสงค  2 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 5.1.1.1  ปรับปรุงระเบียบกฎหมายใหรองรับการพัฒนาเมืองมหานคร  (1 ตัวชี้วัด)

 1)  รอยละความสําเร็จการเรงรัด ปรับปรุง แกไข รอยละ 50     /  เนื่องจากการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค

 กฎหมาย ขอบัญญัติ หรือระเบียบที่ไมเอื้อตอการพัฒนา/   ทั้งสายไฟฟา ระบบสื่อสาร และระบบทอประปา

 การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร  มีกฎหมายกําหนดอํานาจ หนาที่ไวโดยเฉพาะ 

 จึงไมสามารถแกไขกฏหหมาย ขอบัญญัติ หรือ

 ระเบียบเกี่ยวกับสาธารณูปโภค กทม. แตเปนอํานาจ

 และหนาที่ของหนวยงานที่มีหนาที่ปฏิบัติ

   ตามกฎหมายนั้นโดยตรง

 เปาประสงคที่ 5.1.1.2  สรางองคการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร  (1 ตัวชี้วัด)

 2)  แผนงานเชิงบูรณาการดานการบริหาร 1 แผน  /  อยูระหวางการสํารวจจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

 จัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (รอยละ 35)

 1  1  
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ผลการดําเนินการ

                    รวมตัวชี้วัดมิติที่ 5.1  ทั้งสิ้น  2 ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 มิติที่ 5.2  เมืองธรรมาภิบาล  (1 เปาหมาย  2 เปาประสงค  3 ตัวชี้วัด  7 โครงการ  1 กิจกรรม  21.99 ลานบาท)

 เปาหมายที่ 5.2.1  ประชาชนกรุงเทพฯ มีสวนรวมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทํางานของกรุงเทพมหานครโดยการใชระบบงบประมาณแบบมีสวนรวม

  (2 เปาประสงค  3 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 5.2.1.1  รับฟงความคิดเห็นของประชาชนผาน "สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร"  (1 ตัวชี้วัด)

 1)  ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งประชาคมเขต ระดับ 2  /  ยังไมมีการดําเนินการจัดตั้งประชาคมเขต มีเพียง

 แนวคิดในการปรับปรุงตัวชี้วัดใหสอดคลองกับ

       สภาพความเปนจริง

 2)  รอยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รอยละ 5  /  อยูระหวางดําเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด

 มีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน (รอยละ 50)  

 3)  กรุงเทพมหานครมีรายงานผลการศึกษาแนวทาง รายงานผล  /  จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563

 การจัดทํางบประมาณแบบมีสวนรวมระดับเขต การศึกษาฯ  

 และระดับกรุงเทพมหานคร   

 1  2  

 เปาหมายที่ 5.3.1  ลดบทบาทสวนกลางลงเหลือภารกิจหลักเทาที่จําเปนและใหอํานาจในการกําหนดนโยบายและตัดสินใจในการจัดบริการสาธารณะในระดับพื้นที่

 (2 เปาประสงค  2 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 5.3.1.1  เพิ่มอํานาจหนาที่ใหสํานักงานเขตในการกําหนดนโยบายและตัดสินใจการจัดบริการสาธารณะในระดับพื้นที ่ (1 ตัวชี้วัด)

 1)  สํานักงานเขตมีหนาที่และอํานาจในการกําหนด 50     /  ไมมีหนวยงานใดดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้

 นโยบายและสามารถตัดสินใจในการจัดบริการ สํานักงานเขต

 สาธารณะในระดับพื้นที่เพิ่มมากขึ้น  

ผลการดําเนินการ

 เปาประสงคที่ 5.2.1.2  เพิ่มบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและการใชระบบงบประมาณแบบมีสวนรวม  (2 ตัวชี้วัด)

 มิติที่ 5.3  กระจายอํานาจสูประชาชน  (1 เปาหมาย  2 เปาประสงค  2 ตัวชี้วัด  3 โครงการ  0.93 ลานบาท)

                    รวมตัวชี้วัดมิติที่ 5.2  ทั้งสิ้น  3 ตัวชี้วัด



 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 เปาประสงคที่ 5.3.1.2  เพิ่มอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานครในการทํากิจการสาธารณะ  (1 ตัวชี้วัด)   

 2)  รอยละของภารกิจที่ไดรับการถายโอนตามกฎหมาย รอยละ 80  -   /    ภารกิจที่กรุงเทพมหานครไดรับการถายโอนแลว 

 กระจายอํานาจที่กรุงเทพมหานครสามารถดําเนินการได (รอยละ 100)  จํานวน 46 ภารกิจ หนวยงานที่รับผิดชอบ

  ไดดําเนินการแลวทั้ง 46 ภารกิจ

 1  1  

 มิติที่ 5.4  การเมืองสีขาว  (1 เปาหมาย  1 เปาประสงค  1 ตัวชี้วัด  4 โครงการ  2 กิจกรรม  109.00 ลานบาท)

 เปาหมายที่ 5.4.1  ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความซื่อสัตยสุจริตของขาราชการและผูดํารงตําแหนงทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร  (1 เปาหมาย  1 เปาประสงค  1 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 5.4.1.1  ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหนวยงานและผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  (1 ตัวชี้วัด)

 1)  รอยละความเชื่อมั่นของประชาชนตอความซื่อสัตย รอยละ 60     /  ยังไมมีการดําเนินการที่สะทอนผลสําเร็จของตัวชี้วัด

 สุจริตของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและขาราชการ

 กรุงเทพมหานคร

   1  

 มิติที่ 5.5  พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน  (1 เปาหมาย  1 เปาประสงค  1 ตัวชี้วัด  1 โครงการ  1 กิจกรรม  3.00 ลานบาท)

 เปาประสงคที่ 5.5.1.1  ติดตาม ตรวจสอบความกาวหนาวิสัยทัศนกรุงเทพฯ พ.ศ. 2575  (1 ตัวชี้วัด)

 1)  รอยละการรรับรูและการมีสวนรวมในการติดตาม รอยละ 20     /  หนวยงานไมไดนําตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ

 ตรวจสอบ และผลักดันวิสัยทัศนกรุงเทพฯ พ.ศ. 2575 ของประชาชน  กรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 บรรจุ

 ของภาคประชาชน ที่ทําการสํารวจ  ในแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน

   1  

 3  6  
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ผลการดําเนินการ

                    รวมตัวชี้วัดมิติที่ 5.3  ทั้งสิ้น  2 ตัวชี้วัด

                    รวมตัวชี้วัดมิติที่ 5.4  ทั้งสิ้น  1 ตัวชี้วัด

                    รวมตัวชี้วัดมิติที่ 5.5  ทั้งสิ้น  1 ตัวชี้วัด

                    รวมตัวชี้วัดดานที่ 5 ทั้งสิ้น  9 ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดสนับสนุน คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 มิติที่ 5.1  มหานครกรุงเทพมหานครแบบบูรณาการ  (1 เปาหมาย  1 เปาประสงค  2 ตัวชี้วัด)

 เปาหมายที่ 5.1.1  กรุงเทพมหานครมีองคการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร  (1 เปาประสงค  2 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 5.1.1.2  สรางองคการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร  (2 ตัวชี้วัด)

 1)  รอยละความสําเร็จของการจัดหรือเขารวมกิจกรรม รอยละ 90  /  ขอชะลอโครงการ เนื่องจากอยูระหวางการขออนุมัติ

 ที่จัดขึ้นระหวางสภากรุงเทพมหานครกับจังหวัดปริมณฑล (รอยละ 16)  ยกเวนตัวชี้วัด

 2)  รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมสัมมนาตอการจัด รอยละ 80  /  อยูระหวางการวางแผนและกําหนดชวงเวลา 

 กิจกรรมสัมมนาใหความรู (รอยละ 14)  ในการดําเนินโครงการ โดยไดนําเขาหารือ

 ในคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานครเพื่อ

   กําหนดวันที่ดําเนินโครงการในเดือนพฤษภาคม 2562

 2    

 2    

 ตัวชี้วัดสนับสนุนตามภารกิจของหนวยงาน/นโยบายผูบริหาร กทม.  ประกอบดวย  1 มิติ  1 เปาหมาย  1 เปาประสงค  2 ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินการ

                                              รวมตัวชี้วัดเปาประสงค  2 ตัวชี้วัด

 รวมตัวชี้วัดดานที่ 5 ทั้งสิ้น  2 ตัวชี้วัด



สรุปวิเคราะหผลดําเนินการดานท่ี 5 
 

 การขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาในดานมหานครประชาธิปไตยมีความคืบหนานอย และโครงการ/
กิจกรรมท่ีนํามาสนับสนุนเปาหมายไมไดสงผลโดยตรงตอตัวชี้วัดและคาเปาหมายในระดับเมือง เนื่องจากเปน 
การนําภารกิจประจําพ้ืนฐานท่ีดําเนินการโดยปกติของหนวยงานมาผลักดันยุทธศาสตร อีกท้ังการท่ีจะบรรลุ 
ตามเปาหมายนั้นจะตองมีการปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติตาง ๆ เพ่ือรองรับหรือสนับสนุน 
การดําเนินงาน ซ่ึงเปนเรื่องท่ีตองใชเวลาและแรงขับจากฝายการเมือง รวมถึงมีลักษณะเปนการบูรณาการ 
ท้ังแผนงาน คน และงบประมาณ ท้ังภายใน กทม. และหนวยงายภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน  
ทําใหไมมีหนวยงานเจาภาพหลักท่ีรับผิดชอบการผลักดันตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจําป พ.ศ. 2562 ในภาพรวม 
 

 มิติท่ี 5.1  มหานครกรุงเทพมหานครแบบบูรณาการ 
        เปาหมายการพัฒนาตามมิติท่ี 5.1 คือ กรุงเทพมหานครมีองคการบริหารจัดการระบบ
สาธารณูปโภคมหานคร (เปนองคกรปกครองทองถ่ินแบบพิเศษ Functional Decentralization) ซ่ึงตองมี 
การแกไข ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของและตองไดรับความรวมมือจากภาคสวนตาง ๆ ในพ้ืนท่ีราชการสวนกลาง 
สวนภูมิภาคท่ีมีภารกิจท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตองมี 
การจัดการปญหาตาง ๆ รวมกัน ซ่ึงตองเปนนโยบายท่ีมาจากผูบริหารท้ังในระดับทองถ่ินและในระดับรัฐบาล  
ทําใหเปาหมายดังกลาวไมมีความคืบหนา 
        ปญหา/อุปสรรค  มหานครแบบบูรณาการตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ  
เอกชน และประชาชน รวมถึงสถาบันทางวิชาการ ซ่ึงตองกําหนดใหเปนนโยบายของแตละภาคสวน อีกท้ัง 
ในการดําเนินการตองแกไข ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติใหสอดคลองกันจึงจะสามารถขับเคลื่อนเปาหมาย
ทางยุทธศาสตรได 
        ขอเสนอแนะ 
        1. ควรมีการจัดทําฐานขอมูลท่ีเก่ียวของกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของหนวยงาน
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเปนระบบสําหรับการจัดทําแผนงานเชิงบูรณาการดานการบริหารจัดการระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
        2. ควรมีการจัดทําขอตกลงความรวมมือหรือสรางเครือขายการพัฒนาเมืองเพ่ือผลักดันเปาหมาย
การพัฒนาใหมีผลในทางปฏิบัติ 
        3. ควรมีการกําหนดเจาภาพหลักท่ีชัดเจนเพ่ือกําหนดแผนงาน ประสานความรวมมือ และกํากับ
ดูแลการดําเนินงาน 
        คาดการณแนวโนมการพัฒนาระยะตอไปในระดับดาน  การบริหารจัดการเมืองแบบบูรณาการ
เปนประเด็นท่ีเปนนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงจะชวยในการลดความซํ้าซอนของภารกิจ สามารถใชจายงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพและนําไปสูการแกไขปญหาอยางเบ็ดเสร็จ 
 

 มิติท่ี 5.2  เมืองธรรมาภิบาล 
        เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมเพ่ือผลักดันการพัฒนาในมิติเมืองธรรมาภิบาลสวนใหญอยูระหวาง 
ดําเนินการ ผลการดําเนินงานในชวงครึ่งปแรกจะเปนผลผลิตจากกระบวนการ เชน การฝกอบรมใหความรูตาง ๆ 
แตยังไมเกิดผลลัพธตามเปาหมายท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฯ 
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        ปญหา/อุปสรรค  เปาหมาย/ตัวชี้วัดในมิติท่ี 5.2 ผูกโยงกับระเบียบ/กฎหมาย โดยเฉพาะ 
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฉบับใหม ซ่ึงอยูระหวางทําการปรับปรุงแกไขระเบียบ/กฎหมาย 
จึงเปนอุปสรรคท่ีสําคัญตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
        ขอเสนอแนะ  ควรมีการปรับเปลี่ยนเปาหมายหรือวิธีการดําเนินงานเพ่ือใหเปาหมายการพัฒนา 
ในเรื่องของการมีสวนรวมเกิดผลในทางปฏิบัติ เชน ใหความสําคัญกับกับการเตรียมความพรอมของภาคประชาชน/
ประชาสังคมในการเขามามีสวนรวมพัฒนาเมืองในดานตาง ๆ และการปรับฐานความคิดของขาราชการ 
เพ่ือรองรับการเขามามีสวนรวมของภาคประชาชน รวมถึงเตรียมการปรับปรุงกฎ ระเบียบตาง ๆ ใหเอ้ือ 
ตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
        คาดการณแนวโนมการพัฒนาระยะตอไปในระดับดาน  การเขามามีบทบาทของภาคประชา
สังคมในการกําหนดนโยบาย การกําหนดกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ รวมไปถึงเขามามีสวนในการตรวจสอบ
การทํางานของภาครัฐจะมีความเขมจนมากข้ึน ท้ังจากเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและการตื่นตัวในสิทธิและหนาท่ี 
ของประชาชน ซ่ึงหากไมสามารถตั้งรับหรือใชประโยชนจากความตื่นตัวนั้นจะสรางปญหาใหกับระบบราชการ
อยางมาก 
 

 มิติท่ี 5.3  การกระจายอํานาจสูประชาชน 
        หนวยงานท่ีเก่ียวของยังไมไดดําเนินการเพ่ิมอํานาจหนาท่ีใหหนวยงานระดับพ้ืนท่ี (สํานักงาน
เขต) ทําใหการบริหารราชการของสํานักงานเขตไมเปนอิสระในการจัดบริการสาธารณะในระดับพ้ืนท่ี รวมท้ัง 
ยังขาดการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการคิดและตัดสินใจเทาท่ีควร สาํนักงานเขตเปนเพียงหนวยงาน 
สนับสนุนและรับนโยบายจากสวนกลางเพ่ือดําเนินการจัดบริการสาธารณะในพ้ืนท่ี จึงอาจทําใหการจัดบริการ 
สาธารณะไมตอบโจทยปญหาในพ้ืนท่ีหรือไมตรงตามความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีเทาท่ีควร 

       ปญหาและอุปสรรค  

• บริหารจัดการ 
(1)  ขาดการผลักดันใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไปบรรจุ 

ในแผนปฏิบตัิราชการประจําปของหนวยงาน 
(2)  การบรหิารจดัการมุงเนนการปรับโครงสรางหนวยงานในระดับสํานัก แตยังขาด 

การปรับโครงสรางระดับสํานักงานเขตเพ่ือรองรับภารกิจท่ีตองรับถายโอน 
(3)  การดําเนินงานของหนวยงานยังขาดการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการคิด 

และตัดสินใจ 

• ดานกฎหมาย  การแกไขกฎหมายในแตละฉบับตองใชระยะเวลาดําเนินการนาน 

• ดานทรัพยากร  การถายโอนภารกิจเปนการถายโอนภารกิจหนาท่ี แตไมไดถายโอน 
บุคลากร ทําใหเกิดขอจํากัดดานทรัพยากรบุคคลท่ีมีจาํนวนและศักยภาพไมเพียงพอรองรับภารกิจท่ีไดรับ 
การถายโอน โดยเฉพาะภารกิจท่ีตองอาศัยความรูเฉพาะทางหรือความรูทางเทคนิค 

• ดานงบประมาณ  การถายโอนภารกิจเปนการถายโอนภารกิจหนาท่ี แตไมไดให 
งบประมาณ ทําใหการจัดสรรงบประมาณไมสะทอนภารกิจท่ีไดรับ 

• อ่ืน ๆ  หนวยงานเจาของภารกิจไมดําเนินการในการถายโอนภารกิจใหกรุงเทพมหานคร 
ตามแผนการกระจายอํานาจฯ 
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        ขอเสนอแนะ 

• บริหารจัดการ 
(1)  สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลตองผลักดันใหหนวยงานนําตัวชี้วัดท่ีบรรจุ 

ในแผนปฏิบตัิราชการกรุงเทพมหานครไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน 
(2)  ควรเรงรัดปรับโครงสรางหนวยงานระดับสํานักงานเขตเพ่ือใหสํานักงานเขตสามารถ 

กําหนดนโยบายและตัดสนิใจในการจัดบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานตรงกับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
(3)  การบริหารจัดการควรยึดหลักตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน 

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
(4)  กรุงเทพมหานครควรควรดาํเนินการเชิงรุกโดยใชกลไกคณะกรรมการ/อนกุรรมการ 

ดานการกระจายอํานาจฯ ในการเรงรัดการถายโอนภารกิจเพ่ิม 
(5)  การดําเนินงานเก่ียวกับการจัดบริการสาธารณะควรใหประชาชนในพ้ืนท่ีเขามา 

มีสวนรวมในการตัดสินใจ 

• ดานกฎหมาย  หนวยงานท่ีเก่ียวของควรเรงรัดกาพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมาย ขอบัญญัติ  
กฎ ระเบียบ คําสั่งตาง ๆ ของกรุงเทพมหานครเพ่ือรองรับภารกิจการถายโอน 

• ดานทรัพยากร  เพ่ิมหรือจัดสรรอัตรากําลังใหสอดคลองตรงตามภารกิจท่ีไดรับ 
การถายโอน 

• ดานงบประมาณ  การจัดสรรงบประมาณควรใหความสําคัญกับภารกิจท่ีไดรับถายโอน  
รวมท้ังผลักดันการขอจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนท้ังเงินอุดหนุนท่ัวไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจใหได 
ตามภารกิจท่ีไดรับเพ่ิมข้ึน 
        คาดการณแนวโนมการพัฒนาระยะตอไปในระดับดาน  การพัฒนาหรือจัดบริการสาธารณะ 
ในระดับพ้ืนท่ีการมีสวนรวมของประชาชนมีความสําคัญอยางมาก เพราะการกระจายอํานาจสูประชาชน 
จะมีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการหรือวิธีการทํางานในพ้ืนท่ี ดังนั้นแนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน 
จําเปนตองเรงดําเนินการลดบทบาทสวนกลางลงและปรับโครงสรางหรือสรางความชัดเจนบทบาทของหนวยงาน
ระดับพ้ืนท่ี (สาํนักงานเขต) เพ่ือใหสามารถรองรับและเตรียมความพรอมการรับถายโอนภารกิจจากรัฐบาล 
รวมท้ังเรงรัดการถายโอนภารกิจเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหการขับเคลื่อนการบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานในระดับพ้ืนท่ีไปสู
การปฏิบัติไดอยางแทจริงเพ่ือใหตรงตามความตองการของประชาชน โดยประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ
มากข้ึน 
 

 มิติท่ี 5.4  การเมืองสีขาว 
        การพัฒนาในชวงครึ่งปท่ีผานมายังไมสนับสนุนการบรรลุเปาประสงคดังกลาว 

       ปญหาและอุปสรรค  บริหารจัดการมิติการเมืองสีขาวมีความเก่ียวของโดยตรงกับความเชื่อม่ัน
ในความซ่ือสัตย สุจริตของขาราชการและผูดํารงตําแหนงทางการเมือง จึงเปนเรื่องยากในการแปลงเปาหมาย 
ไปสูการปฏิบัติ โดยเฉพาะการดําเนินงานโดยขาราชการประจําซ่ึงเปนผูใตบังคับบัญชา 
        ขอเสนอแนะ  ควรเนนบทบาทในการตรวจสอบไปท่ีภาคประชาสังคม โดยการเปดชองทาง 
ในการตรวจสอบการดําเนินงานและชองทางในการสื่อสารขอมูลระหวางรัฐกับประชาชนอยางชัดเจน ตอเนื่อง 
และเปนระบบ 
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        คาดการณแนวโนมการพัฒนาระยะตอไปในระดับดาน  การเขามามีบทบาทของภาคประชา
สังคมในการกําหนดนโยบาย การกําหนดกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ รวมไปถึงเขามามีสวนในการตรวจสอบ 
การทํางานของภาครัฐจะมีความเขมขนมากข้ึน ท้ังจากเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและการตื่นตัวในสิทธิและหนาท่ี 
ของประชาชน ซ่ึงหากไมสามารถตั้งรับหรือใชประโยชนจากความตื่นตัวนั้นจะสรางปญหาใหกับระบบราชการ 
อยางมาก 
 

 มิติท่ี 5.5  พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคล่ือนวิสัยทัศน 
        กรุงเทพมหานครยังไมไดจัดเตรียมชองทางในการเขามามีสวนรวมขับเคลื่อนวิสัยทัศนกรุงเทพฯ  
ชองภาคประชาชน การดําเนินการจึงเปนการสื่อสารทางเดียว 

       ปญหาและอุปสรรค  เปาหมาย/ตัวชี้วัดในมิติท่ี 5.5 ผูกโยงกับระเบียบ/กฎหมาย โดยเฉพาะ 
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรงุเทพมหานคร ฉบับใหม ซ่ึงอยูระหวางทําการปรับปรุง แกไขระเบียบ/
กฎหมาย จึงเปนอุปสรรคท่ีสําคัญตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร  
        ขอเสนอแนะ  ควรมีการปรับเปลี่ยนเปาหมายหรือวีการดําเนินงานเพ่ือใหเปาหมายการพัฒนา 
ในเรื่องของการมีสวนรวมเกิดผลในทางปฏิบัติ เชน ใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมของภาค
ประชาชน/ประชาสังคมในการเขามามีสวนรวมพัฒนาเมืองในดานตาง ๆ และการปรับฐานความคิดของ
ขาราชการเพ่ือรองรับการเขามามีสวนรวมของภาคประชาชน รวมถึงเตรียมการปรับปรุงกฎ ระเบียบตาง ๆ  
ใหเอ้ือตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร      
        คาดการณแนวโนมการพัฒนาระยะตอไปในระดับดาน  การเขามามีบทบาทของภาคประชา
สังคมในการกําหนดนโยบาย การกําหนดกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ รวมไปถึงเขามามีสวนในการตรวจสอบ 
การทํางานของภาครัฐจะมีความเขมขนมากข้ึน ท้ังจากเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและการตื่นตัวในสิทธิและหนาท่ี 
ของประชาชน ซ่ึงหากไมสามารถตั้งรับหรือใชประโยชนจากความตื่นตัวนั้นจะสรางปญหาใหกับระบบราชการ 
อยางมาก 
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 ดานที่ 6  มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู    ประกอบดวย  3 มิติ  3 เปาหมาย  9 เปาประสงค  16 ตัวชี้วัดหลัก  64 โครงการ  4 กิจกรรม  9,417.00 ลานบาท

 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 เปาหมายที่ 6.1.1  กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ  (4 เปาประสงค  10 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 6.1.1.1  กรุงเทพมหานครมีการวิเคราะหและจัดทําแผนการสงเสริมการแขงขันและการลงทุนทางเศรษฐกิจ  (2 ตัวชี้วัด)

 1)  มีรายงานผลการวิเคราะหทางเศรษฐกิจและแผน 1 ฉบับ  /  ไมไดรับงบประมาณ

 การสงเสริมการแขงขันและการลงทุนทางเศรษฐกิจ

 2)  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการศูนยขอมูล รอยละ 80  รอยละ 50    อยูระหวางสํารวจความพึงพอใจรายเดือน

 เศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร  

 ผลิตภัณฑชุมชนใหมีทักษะในการทําธุรกิจ สามารถแขงขันไดดวยความคิดสรางสรรค เทคโนโลยี และการพัฒนานวัตกรรม  (3 ตัวชี้วัด)

 3)  ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนที่มีทักษะในการทํา รอยละ 10   /    อยูระหวางรวบรวมขอมูลผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน

 ในการทําธุรกิจสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ที่มีทักษะในการทําธุรกิจ สามารถใชนวัตกรรมและ

 ในการสรางสรรคคุณคาสินคา  เทคโนโลยีในการสรางสรรคคุณคาสินคา

 4)  ผลิตภัณฑชุมชนของกรุงเทพมหานครที่ไดรับ รอยละ 5  /  อยูระหวางสํารวจผูประกอบการที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ

 การสงเสริมและพัฒนาใหมีคุณภาพมาตรฐาน  เชิงนวัตกรรมและรับลงทะเบียนผูประกอบการเพื่อพัฒนา

 และมีความเปนสินคาเชิงนวัตกรรม  ผลิตภัณฑเชิงนวัตกรรม

 5)  ยอดจําหนายผลิตภัณฑชุมชนเพิ่มขึ้น รอยละ 5  /  อยูระหวางสํารวจสถานที่ดําเนินโครงการ ประกาศแผน

   การจัดซื้อจัดจางลงระบบ E-bidding และจัดทําราง TOR
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ผลการดําเนินการ

 เปาประสงคที่ 6.1.1.2  ยกระดับ/พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนใหมีคุณภาพมาตรฐาน เปนที่ยอมรับ และมีความเปน "สินคาเชิงนวัตกรรม" รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถผูประกอบการ

 มิติที่ 6.1  เมืองแหงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน  (1 เปาหมาย  4 เปาประสงค  10 ตัวชี้วัด  27 โครงการ  2 กิจกรรม  55.84 ลานบาท)
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น  (3 ตัวชี้วัด)

 6)  รอยละของเกษตรกร/ผูประกอบการที่เกี่ยวของกับ รอยละ 80  /  จัดอบรมสัมมนาใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปรับ

 สินคาเกษตรมีความรูความเขาใจในเทคโนโลยี/  ใชเทคโนโลย/ีเครื่องมือการผลิตใหแกเกษตรกร

 เครื่องมือทางการผลิต การบริหารจัดการ ฯลฯ  ผูประกอบการ จํานวน 58 คน

 7)  รอยละของสินคา/ผลิตภัณฑดานการเกษตรที่ไดรับ รอยละ 60  /  อยูระหวางวางแผนการลงพื้นที่ติดตามประเมินผลผลิต

 มาตรฐานปลอดภัย เปนที่ยอมรับจากตลาด/ผูบริโภค  ดานการเกษตรที่ไดรับมาตรฐาน ปลอดภัย เปนที่ยอมรับ

  จากตลาด

 8)  สินคาเกษตรมีมูลคาเพิ่มขึ้น รอยละ 30  /  อยูระหวางจัดทําแผนลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสินคา

   เกษตรที่มีมูลคาเพิ่มขึ้น ชวงเดือนมีนาคม-มิถุนาย 2562

 เปาประสงคที่ 6.1.1.4  สนับสนุนการประกอบธุรกิจ  (2 ตัวชี้วัด)  

 9)  กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุง/พัฒนาตลาด อยางนอย  /  สํานักงานตลาดกรุงเทพมหานครกําลังดําเนินการตามแผน

 1 แหง  ของสํานักงานตลาดฯ

 10)  สงเสริมใหผูประกอบการเขารวมกิจกรรมการคา อยางนอย  /  อยูระหวางเขารวมกิจกรรมการประชุมนานาชาติ

 ระดับนานาชาติ 1 ครั้ง

 9  1  

 เปาหมายที่ 6.2.1  กรุงเทพมหานครเมืองที่นาทองเที่ยวระดับโลก  (4 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 6.2.1.1  นักทองเที่ยวมีความมั่นใจดานความปลอดภัยในการเดินทางทองเที่ยว  (1 ตัวชี้วัด)  

 1)  ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว รอยละ 80   /    อยูระหวางดําเนินการแจกแบบสอบถามและรวบรวม

 ตอความปลอดภัย  แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว

  ตอความปลอดภัย

                    รวมตัวชี้วัดมิติที่ 6.1  ทั้งสิ้น  10 ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินการ

 เปาประสงคที่ 6.1.1.3  พัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานครสูการเกษตรสมัยใหมที่เนนเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ เพื่อสินคาเกษตรไดมาตรฐานปลอดภัย

 มิติที่ 6.2  เมืองแหงนักทองเที่ยวระดับโลก  (1 เปาหมาย  4 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด  32 โครงการ  2 กิจกรรม  9,344.27 ลานบาท  )



 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 เปาประสงคที่ 6.2.1.2  จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกใหนักทองเที่ยวทุกกลุม  (1 ตัวชี้วัด)  

 1)  ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการให รอยละ 80  /  อยูระหวางการดําเนินการแจกแบบสอบถามและรวบรวม

 บริการดานการทองเที่ยว  แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว

 ตอการใหบริการดานการทองเที่ยว และประสาน

 การดําเนินการจัดทําปายสื่อความหมายแหลงทองเที่ยว

 และสื่อตาง ๆ เพื่อรองรับนักทองเที่ยวกลุมคนพิการ

  และผูสูงอายุ

 เปาประสงคที่ 6.2.1.3  กรุงเทพมหานครมีศักยภาพในการดําเนินงานการทองเที่ยวทั้งดานองคกร บุคลากร การบริการขอมูลขาวสารและการสงเสริมการตลาด เปนองคกรที่รูจัก

 ของสาธารณชน สามารถแขงขันกับเมืองทองเที่ยวชั้นนําในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียไดอยางภาคภูมิ  (1 ตัวชี้วัด)

 1)  ระดับเมืองทองเที่ยว (ระดับความสําเร็จในการสราง อันดับ 1-3  /  อยูระหวางดําเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสงเสริม

 ศักยภาพหรือสงเสริมการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ของโลก)  สนับสนุนใหกรุงเทพมหานครเปนรักษาระดับความ

   เปนเมืองทองเที่ยวระดับโลกในอันดับที่ 1-3 ไวตอไป

 เปาประสงคที่ 6.2.1.4  แหลงทองเที่ยวและทรัพยากรการทองเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานครไดรับการสงเสริม พัฒนา อนุรักษ และฟนฟูใหมีศักยภาพพรอมที่จะรองรับนักทองเที่ยว

 ไดอยางมีคุณภาพ  (1 ตัวชี้วัด)

 1)  จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการอนุรักษ ฟนฟู 4 แหลง   /   อยูระหวางจัดทํามาตรฐานแหลงทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร

 และพัฒนาใหไดมาตรฐาน

 4    
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                     รวมตัวชี้วัดมิติที่ 6.2  ทั้งสิ้น  4 ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินการ
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 เปาหมายที่ 6.3.1  กรุงเทพมหานครเปนเมืองแหงการจัดประชุมและนิทรรศการในอันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน

 แกพนักงาน (MICE)  (2 ตัวชี้วัด)

 1)  รอยละของความสําเร็จในการสนับสนุนการจัด รอยละ 80   /    อยูระหวางดําเนินการสนับสนุนการจัดการประชุม

 การประชุมและนิทรรศการที่กรุงเทพมหานคร   และนิทรรศการที่กรุงเทพมหานครหรือหนวยงาน

 หรือหนวยงานในพื้นที่ดําเนินการตามที่รองขอ   ในพื้นที่ดําเนินการตามที่รองขอ

 2)  ระดับการรับรูศักยภาพของกรุงเทพมหานคร ระดับ 65   /    อยูระหวางดําเนินการสรางการรับรูศักยภาพของ

 ในการจัดประชุมและนิทรรศการของนักทองเที่ยว  กรุงเทพมหานครในการจัดประชุมและนิทรรศการ

 และผูประกอบการ  ของนักทองเที่ยวและผูประกอบการ

 2    

 15  1  

 เปาประสงคที่ 6.3.1.1  สงเสริมและสนับสนุนใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางการจัดประชุม นิทรรศการ การแสดงสินคา และการทองเที่ยวเพื่อสรางแรงบันดาลใจหรือการใหรางวัล

                     รวมตัวชี้วัดมิติที่ 6.3  ทั้งสิ้น  2 ตัวชี้วัด

                    รวมตัวชี้วัดดานที่ 6 ทั้งสิ้น 16 ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินการ

 มิติที่ 6.3  เมืองแหงการจัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานานาชาติ  (1 เปาหมาย  1 เปาประสงค  2 ตัวชี้วัด  5 โครงการ  17.00 ลานบาท)



สรุปวิเคราะหผลดําเนินการดานท่ี 6 
 

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 เนนท่ีจะพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก 
สูการผลิตขนาดใหญท่ีม่ันคง ยั่งยืน ดวยการสนับสนุนผูประกอบการในดานความรู การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ
ชุมชนใหเปนผลิตภัณฑกรุงเทพมหานคร Bangkok Brand และเผยแพรใหเปนท่ีรูจักในวงกวาง ซ่ึงกรุงเทพมหานคร
คาดหวังวา ผลท่ีไดจากการพัฒนาดังกลาวจะเปนสวนหนึ่งท่ีชวยสงเสริมใหผลิตภัณฑมวลรวมของกรุงเทพมหานคร 
(Cross Province Product : GPP) มีอัตราเพ่ิมข้ึน ปจจุบันกรุงเทพมหานครมีสินคาผลิตภัณฑกรุงเทพมหานคร 
Bangkok Brand ท่ีไดรับการรับรองเปนผลิตภัณฑกรุงเทพมหานครภายใตตราสัญลักษณ “Bangkok Brand” 
ในป 2559 จํานวน 710 ผลิตภัณฑ มีผูประกอบการ OTOP จํานวน 603 ราย ซ่ึงกรุงมหานครไดใหการสนับสนุน
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนท้ัง OTOP และ Bangkok Brand  โดยมีการจัดอบรมใหมีทักษะในการบริหาร
จัดการธุรกิจ สงเสริมใหมีสถานท่ีจําหนายและจัดแสดงสินคา เพ่ิมชองทางการตลาด สงผลใหยอดจําหนายสินคา
ผลิตภัณฑชุมชนเพ่ิมข้ึน โดยในป 2559 มียอดจําหนาย 64,353,658 บาท อยางไรก็ตามผลิตภัณฑชุมชน
ของกรุงเทพมหานครท้ัง OTOP และ Bangkok Brand ยังไมเปนท่ีรูจักและยอมรับในวงกวางเทาท่ีควร ท้ังตลาด
ในประเทศและตางประเทศ จําเปนตองมีการพัฒนาใหผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนมีองคความรูในการนํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหมีความแตกตาง โดดเดน ตอบสนองตอตลาด สงผลตอขีดความสามารถ
ในการแขงขันท้ังในและตางประเทศ 
 ขณะเดียวกันความโดดเดนของกรุงเทพมหานครประการหนึ่ง ก็คือ การเปนศูนยกลางการทองเท่ียว 
ของประเทศ กรุงเทพมหานครเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกจํานวนมาก 
โดยในป 2559 กรุงเทพมหานคร ไดตําแหนงอันดับท่ี 1 ของโลก ในการตอนรับนักทองเท่ียวจากทุกมุมโลก
จํานวน 21.47 ลานคน มากกวาลอนดอนท่ีเปนจุดหมายปลายทางอันดับท่ีสองท่ีมีนักทองเท่ียวมาเยือน 
19.88 ลานคน แตอยางไรก็ตามจากการวิเคราะหปญหาอุปสรรคพบวา ปญหาสาํคัญอันดับตน ๆ คือ 
ความเสื่อมโทรมของแหลงทองเท่ียวซ่ึงในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2556- 
2560) ไมไดมีการดําเนินการเพ่ือท่ีจะคงสภาพความเปนเมืองนาทองเท่ียว อีกท้ังควรคํานึงถึงการจัดเตรียม
สาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเท่ียวทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุและผูพิการ   
ความปลอดภัยของนักทองเท่ียวจากมิจฉาชีพ การประชาสัมพันธใหขอมูลขาวสารการทองเท่ียวท่ีทันสมัย  
เปนปจจุบัน สรางบุคลากรดานการทองเท่ียวท่ีเปนมืออาชีพ สรางผลิตภัณฑการทองเท่ียวใหม ๆ สรางเอกลักษณ
ชุมชนเพ่ือสรางจุดขาย เนนความคุมคาของการมาทองเท่ียวในกรุเทพฯ ในฐานะท่ีกรุงเทพมหานครตองการ
พัฒนาตนเองไปสูการเปนศูนยกลางของอาเซียน โดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจและการทองเที่ยวนั้น  
การสรางศักยภาพการแขงขันและการเตรียมความพรอมในเรื่องการเปนศูนยกลางการจัดประชุมและนิทรรศการ
ระดับภูมิภาคดังกลาวถือเปนเง่ือนไขจําเปน กรุงเทพมหานครจึงควรเตรียมความพรอมในภาพรวมของเมือง  
ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือในการดําเนินการท้ังจากภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร เพ่ือสงเสริมใหการจัด
ประชุมและนิทรรศการเปนสวนสําคัญในการสงเสริมและฟนฟูการทองเท่ียวของกรุงเทพมหานคร 
 มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู ประกอบดวย 3 มิติ 9 เปาประสงค 28 มาตรการ 16 ตัวชีว้ัด 
68 โครงการ/กิจกรรม  สรุปผลการดําเนนิการระยะครึ่งปงบประมาณ อยูระหวางดําเนินการ 15 ตัวชี้วัด 
ไมไดดําเนินการ 1 ตัวชี้วัด คือ รายงานผลการวิเคราะหทางเศรษฐกิจและแผนการสงเสริมการแขงขันและ 
การลงทุนทางเศรษฐกิจ คาเปาหมาย 1 ฉบับ (ไมไดรับงบประมาณ) 
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 สรุปผลการดําเนินการชวงครึ่งปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดําเนินการ 15 ตัวชี้วัด มี 61 โครงการ/
กิจกรรม งบประมาณท้ังสิ้น 9,402,271,600 ลานบาท งบประมาณท่ีใชไป 3,908,211,358 ลานบาท 
คิดเปน  รอยละการใชจายงบประมาณ 42    

มิติท่ี 6.1  เมืองแหงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน  
       กรุงเทพมหานครจะเปนมหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรูจึงมีเปาหมายท่ีจะเพ่ิม 

ความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน 
เพราะเปนตัวแปรสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานครไดใหบริการ
ขอมูลทางเศรษฐกิจแกผูประกอบการหรือผูท่ีสนใจผานทางศูนยขอมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุน 
ของกรุงเทพมหานคร มีการยกระดับ/พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน โดยการใหทักษะความรูแกผูประกอบการ 
ท้ังในเรื่องของการลงทุนและการพัฒนาผลติภัณฑใหมีคุณภาพมาตรฐานเปนท่ียอมรับในวงกวาง สวนภาคการเกษตร
มีการใหความรูแกเกษตรกรในการปรับใชเทคโนโลยี สงเสริมการลดใชสารเคมี และสนับสนุนใหสินคาเกษตร
ของกรุงเทพมหานครไดรับมาตรฐาน ปลอดภัย เปนท่ียอมรับในตลาดผูบริโภค นอกจากนี้กรุงเทพมหานคร
ยังใหการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ โดยสงเสริมใหผูประกอบการไดเขารวมกิจกรรมการคาระดับนานาชาติ 
เพ่ือเปดโอกาสใหกับผูประกอบการในการพัฒนาสนิคาไปจนถึงการสงออกหากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) และวิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจเพ่ิมข้ึน ก็จะทําใหเศรษฐกิจในภาพรวม 
ของกรุงเทพมหานครเติบโตข้ึนดวย 

มิติท่ี 6.2  เมืองแหงนักทองเท่ียวระดับโลก 
       การดําเนินงานในมิติท่ี 6.2 ในชวงครึ่งปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการสวนใหญ 

อยูระหวางดําเนินการ และบางโครงการเปนโครงการท่ีดําเนินการตอเนื่องระหวางปงบประมาณ ซ่ึงโครงการ 
ท่ีสงเสริมการทองเท่ียวโดยตรงมีผลการดําเนินงานในระดับหนึ่ง ซ่ึงคาดวาในการดําเนินการในชวงครึ่งปหลัง 
จะสามารถเห็นผลการดําเนินงานไดชัดเจนในภาพรวมมากข้ึน ตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติ-
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 

มิติท่ี 6.3  เมืองแหงการจัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ 
       การดําเนินงานในมิติท่ี 6.3 ในชวงครึ่งปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการสวนใหญ 

อยูระหวางดําเนินการ คาดวาในการดําเนินการในชวงครึ่งปหลังจะสามารถดําเนินการไดเปนไปตามเปาหมาย
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 
 

ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ และคาดการณแนวโนมการพัฒนาระยะตอไปในระดับดาน   
มิติท่ี 6.1  เมืองแหงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 
       ปญหาและอุปสรรค   

• บริหารจัดการ  
1. การจัดทําฐานขอมูลทางเศรษฐกิจท่ีสมบูรณตองอาศัยขอมูลจากสวนราชการอ่ืน 
2. กรุงเทพมหานครยังไมมีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ และเชี่ยวชาญ 

ดานเศรษฐกิจและการลงทุนโดยตรง 
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       ขอเสนอแนะ 

• บริหารจัดการ  
1. การพัฒนาฐานขอมูลเศรษฐกิจ ควรมีการประสานหนวยงานภายนอก 

กรุงเทพมหานคร เพ่ือใหเกิดความครบถวนสมบูรณของฐานขอมูล 
  2. การจัดทําโครงการสงเสริมรายไดของสินคาผลิตภัณฑชุมชน ควรมีการเก็บขอมูล 

ท่ีเกิดข้ึนตอเนื่องภายหลังจากการจัดกิจกรรมนั้น เพ่ือใหทราบวาการจัดกิจกรรมดังกลาว กอใหเกิดรายได 
ท่ียั่งยืนหรือไม อยางไร 
 

       คาดการณแนวโนม 
การคาและการลงทุนในปจจุบันกําลังกาวเขาสูบริบทใหมทางเศรษฐกิจ โดยมีวิวัฒนาการ 

ดานดิจิทัลและเทคโนโลยีเขามาชวยสรางมูลคาเพ่ิมและสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ กรุงเทพมหานคร 
จึงควรสงเสริมและนําปจจัยดังกลาวมาสรางความไดเปรียบทางเศรษฐกิจใหมากข้ึน 

 

มิติท่ี 6.2  เมืองแหงนักทองเท่ียวระดับโลก 
       ปญหาและอุปสรรค   

• บริหารจัดการ  
1. การดําเนินการดานการสงเสริมการทองเท่ียวถูกจํากัดอยูภายใตกรอบภารกิจ 

ของกรุงเทพมหานครเพียงบางสวนเทานั้น เชน ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเท่ียว 
กรุงเทพมหานครยังไมมีอํานาจตามกฎหมายในการดําเนินการแกไขปญหาไดโดยตรง 

  2. แหลงทองเท่ียวสวนใหญไมไดอยูในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครโดยตรง   
การพัฒนา ทํานุบํารุง แหลงทองเท่ียวหรือการปรับปรุงเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานของแหลงทองเท่ียว
จึงไมสามารถดําเนินการไดเทาท่ีควร 

• ดานงบประมาณ กรุงเทพมหานครยังไมมีงบประมาณในการบริหารจัดการสราง 
สิ่งอํานวยความสะดวกตามแหลงทองเท่ียวไดอยางท่ัวถึงในคราวเดียวกัน 
        ขอเสนอแนะ 

• บริหารจัดการ  
1. การดําเนินการดานการทองเท่ียวควรมีการดําเนินงานในลักษณะการบูรณาการ 

และประสานความรวมมือทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมท้ังการประสานงาน
ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังหนวยงานภายในกรุงเทพมหานครและภายนอกกรุงเทพมหานคร 
   2. เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณ และสภาพแวดลอม 
ของแตละชุมชนนั้นมีความพิเศษและแตกตางหลากหลาย มีท้ังพระราชวัง วัด โบราณสถาน สถานท่ีจัดงาน
ศิลปะสมัยใหม พิพิธภัณฑ สถานท่ีทางวัฒนธรรม รานอาหาร จึงควรมีการนําความโดดเดนดังกลาวมาสราง 
แรงดึงดูดดานการทองเท่ียว 

  3. กรุงเทพมหานครมีความเชี่ยวชาญทางดานการแพทยท่ีโดดเดน ควรนําประเด็น 
ดานการแพทยท่ีเปนเลิศนี้มาบูรณาการเขากับการทองเท่ียว 
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       คาดการณแนวโนม 
  กรุงเทพมหานครยังคงเปนเมืองนาทองเท่ียวระดับโลกท่ีสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวใหเขามา 
เท่ียวกรุงเทพมหานครไดเปนจํานวนมาก จึงควรเรงดาํเนินการในเรื่องของความปลอดภัยของนักทองเท่ียว        
การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกใหนักทองเท่ียวทุกกลุม ไมเนนแตเฉพาะผูพิการ ผูดอยโอกาสเทานั้น รวมท้ัง 
ตองมีการพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวกับดานการทองเท่ียวใหพรอมเพ่ือรองรับนักทองเท่ียว และการประชาสัมพันธ
เพ่ือสงเสริมตลาดการทองเท่ียวในทุกรูปแบบ ท้ังการดําเนินการเองและการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนในการสงเสริมการทองเท่ียวใหมีการเติบโตมากข้ึน     
 

มิติท่ี 6.3  เมืองแหงการจัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาต ิ
       ปญหาและอุปสรรค   

• บริหารจัดการ กรุงเทพมหานครไมใชหนวยงานหลักในการเสนอตัวการเปนเจาภาพ 
ในการจัดประชุม และนิทรรศการนานาชาติ 
 

       ขอเสนอแนะ   

• บริหารจัดการ กรุงเทพมหานครควรอาศัยขอตกลงความรวมมือในการจัดประชุม  
นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติกับสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เพ่ือเพ่ิมบทบาท
ในการขอเปนเจาภาพในการจัดประชุม นิทรรศการ และจัดงานนานาชาติใหมากข้ึน 
 

       คาดการณแนวโนม 
  ประเทศไทยมีขอไดเปรียบในการแขงขันการเสนอตวัเปนเจาภาพในการจัดประชุม นิทรรศการ 
และจัดงานนานาชาติ การเขาถึงท่ีงายในการเดินทางและในการเชื่อมตอท่ัวภูมิภาคเอเชีย การตอนรับแบบไทย     
ท่ีอบอุน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเปนเลิศของความเปนมืออาชีพในดานบริการ สถานท่ีพักผอน
สะดวกสบาย ซ่ึงจะสรางความประทับใจใหผูเขารวมงาน กรุงเทพมหานครจึงควรเรงรัดเพ่ิมเติมบทบาท 
ในการเสนอตัวแขงขันการเปนเจาภาพในการจัดประชุม นิทรรศการ และจัดงานนานาชาติ เพ่ือใหเกิดการใช
จายเงิน ท่ีสงผลตอสภาพเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครโดยรวม   
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 ดานที่ 7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร    ประกอบดวย  5 มิติ  7 เปาหมาย  18 เปาประสงค  38 ตัวชี้วัดหลัก  138 โครงการ  1,091.60 ลานบาท

 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 มิติที่ 7.1  กฎหมาย  (2 เปาหมาย  2 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด  1 โครงการ  4 กิจกรรม  0.00 ลานบาท)

 เปาหมายที่ 7.1.1  กรุงเทพมหานครมีกฎหมาย ขอบัญญัติ และระเบียบตาง ๆ ที่สงเสริมในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะ  (2 เปาประสงค  3 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 7.1.1.1  กรุงเทพมหานครมีกฎหมาย ขัอบัญญัติ และระเบียบตาง ๆ ที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน  (2 ตัวชี้วัด)

 1)  กรุงเทพมหานครมีการพัฒนากฎหมาย ขอบัญญัติ กฎ ทุกหนวยงาน   /    ตรวจรางกฎหมาย กฎ และรางระเบียบฯ เพื่อนําเขาพิจารณา

 ระเบียบ และคําสั่งตาง ๆ ใหเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวของ (รอยละ 47)  ในคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุมภารกิจ

 อยางตอเนื่อง  

 2)  ความสําเร็จของปญหาขอกฎหมายที่ไดพิจารณา ทุกหนวยงาน  /   ตอบขอหารือที่สงมาใหพิจารณาหรือใหความเห็น รวมทั้ง

 วินิจฉัยใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรงตามประเด็น ที่เกี่ยวของ (รอยละ 48)  การที่เจาหนาที่ของ กทม. ขอคําปรึกษาดานกฎหมายโดยตรง

 กับนิติกรของ สกค. เชน การตอบขอหารือ การตรวจราง

 หนังสือมอบอํานาจ การตรวจรางหนังสือชี้แจงหนวยงาน

    ภายนอก

 เปาประสงคที่ 7.1.1.2  หนวยงานดานกฎหมายสามารถรองรับการดําเนินงานและใหบริการแกบุคลากรและหนวยงานของกรุงเทพมหานครได  (1 ตัวชี้วัด)

 3)  การดําเนินคดีและการบังคับคดีของกรุงเทพมหานคร รอยละ 100  รอยละ 50    พิจารณาการดําเนินคดีแพงและคดีอาญาในศาลชั้นตน

 ไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ  ศาลอุทธรณ ศาลฎีกาใหเปนไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 เปาหมายที่ 7.1.2  บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีองคความรูดานกฎหมายเพื่อการปฏิบัติงานอยางถูกตอง  (1 เปาประสงค  1 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 7.1.2.1  บุคลากรดานกฎหมายของกรุงเทพมหานครสามารถปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  (1 ตัวชี้วัด)

 4)  บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีองคความรูดานกฎหมาย รอยละของ     /  ไมมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด

 เพื่อการปฏิบัติงานอยางถูกตอง นักกฎหมาย

กรุงเทพมหานคร

ที่ผานการประเมิน

 สมรรถนะ  

 3  1  

 เปาหมายที่ 7.2.1  กรุงเทพมหานครมีระบบติดตามและรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป  (2 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 7.2.1.1  พัฒนาระบบติดตามและรายงานความกาวหนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป  (3 ตัวชี้วัด)  

 5)  ประชาชนมีชองทางที่จะติดตามรายงานความกาวหนา อยางนอย 1  /  ไมไดดําเนินการตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักตามแผน 

 ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป เพิ่มขึ้น ชองทาง  ปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 

  แตดําเนินการตามตัวชี้วัดระดับมาตรการ ซึ่งผลการดําเนินงาน

 ไมตอบตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักในการเพิ่มชองทาง

  ใหแกประชาชน

 6)  รอยละของตัวชี้วัดระดับเมืองที่ไดรับการจัดเก็บขอมูล รอยละ 20      

 อยางเปนระบบ

ปรับเปน  

 รอยละความสําเร็จของการสรางฐานขอมูลตัวชี้วัด รอยละ 100 รอยละ 40  -  ศึกษาผลการศึกษาของโครงการศึกษา ทบทวน และปรับ

 การพัฒนาเมือง  ตัวชี้วัดระดับเมืองเพื่อนํามาวิเคราะหโครงสรางฐานขอมูล

ผลการดําเนินการ

                     รวมตัวชี้วัดมิติที่ 7.1  ทั้งสิ้น  4 ตัวชี้วัด

 มิติที่ 7.2  การบริหารแผนและประเมินผล  (1 เปาหมาย  2 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด  3 โครงการ  9 กิจกรรม  19.59 ลานบาท)



 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 -  ออกแบบโครงสรางฐานขอมูล

 -  จัดทําแบบรายงานใหสวนราชการสังกัด สยป. ตรวจสอบ

 และจัดทําขอมูลตัวชี้วัดที่ไดจากการทบทวนตัวชี้วัดพัฒนาเมือง

  นํามากําหนดโครงสรางการจัดทําฐานขอมูล

 7)  รอยละความสําเร็จในการจัดทําแผนการตรวจราชการ รอยละ 100  รอยละ 50    อยูระหวางจัดทํารางแผนการตรวจราชการฯ ประจําป 2563

 แบบบูรณาการ  เพื่อนําเสนอที่ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนฯ ในวันที่ 19

   เมษายน 2562

 เปาประสงคที่ 7.2.1.2  หนวยงานมีแผนยุทธศาสตรสอดคลองกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป  (1 ตัวชี้วัด)

 8)  หนวยงานมีแผนยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนพัฒนา ทุกหนวยงาน   /    อยูระหวางทบทวนรุปแบบ หลักเกณฑ และแนวทางการจัดทํา

 กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (รอยละ 60)  แผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงานใหสอดคลองกับ

   ยุทธศาสตรการพัฒนากรุงเทพมหานคร

 3  1  

 เปาหมายที่ 7.3.1  บุคลากรกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนที่เชื่อมั่นของประชาชน  (1 เปาประสงค  2 ตัวชี้วัด)

 9)  ความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ รอยละ 40     /  หนวยงานไมไดนําตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ

 มุงสูความเปนมืออาชีพ  กรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 บรรจุ

  ในแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน

 10)  ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนตอภาพลักษณ รอยละ 60     /  หนวยงานไมไดนําตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ

 ของบุคลากรกรุงเทพมหานครในดานความเปนมืออาชีพ  กรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 บรรจุ

 และคุณธรรม จริยธรรม  ในแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน
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 เปาประสงคที่ 7.3.1.1  การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรูความสามารถ มีความเปนมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม  (2 ตัวชี้วัด)

 มิติที่ 7.3  การบริหารทรัพยากรบุคคล  (2 เปาหมาย  4 เปาประสงค  6 ตัวชี้วัด  95 โครงการ  7 กิจกรรม  365.71 ลานบาท)

                     รวมตัวชี้วัดมิติที่ 7.2  ทั้งสิ้น  4 ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 และสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรได  (3 เปาประสงค  5 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 7.3.2.1  ทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตรากําลังและโครงสรางอัตรากําลังใหมีความเหมาะสมและรองรับการเปลี่ยนแปลง  (1 ตัวชี้วัด)

 11)  ความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร รอยละ 50     / ขอเหตุผลของการไมไดดําเนินการ

 บุคคลและระบบราชการของกรุงเทพมหานคร *   

 11)  ความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร รอยละ 50     -  ซ้ํากับตัวที่ 3 เปาประสงคที่ 7.3.2.1  ไมนํามานับอีก

 บุคคลและระบบราชการของกรุงเทพมหานคร  

 12)  ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารทรัพยากร รอยละ 50     /  

 บุคคล

 13)  ความถูกตองของขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคล * รอยละ 50  /  

 (1 ตัวชี้วัด)

 14)  ความสําเร็จของการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ รอยละ 40     /  

 ดานทรัพยากรบุคคลและระบบราชการของกรุงเทพมหานคร

 13)  ความถูกตองของขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคล รอยละ 40  -  ซ้ํากับตัวที่ 6 เปาประสงคที่ 7.3.2.2  ไมนํามานับอีก

   6  

 เปาหมายที่ 7.4.1  กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการดานการเงิน การคลัง และงบประมาณที่เปนมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนตอการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว

 (5 เปาประสงค  20 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 7.4.1.1  กรุงเทพมหานครเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได  (6 ตัวชี้วัด)  

 15)  มีการปรับปรุงระบบขอมูลแผนที่ภาษีใหเปนปจจุบัน มี  /  

 เปาหมายที่ 7.3.2  กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเขมแข็ง สามารถสรางสมดุลชีวิตของผูปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถดึงดูดผูมีความรูความสามารถสูง 

ผลการดําเนินการ

 เปาประสงคที่ 7.3.2.2  การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุน คลองตัว และสนับสนุนการบริหารราชการ  (3 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 7.3.2.3  การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครมีความถูกตองและเปนปจจุบันสนับสนุนระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ

 มิติที่ 7.4  การคลังและงบประมาณ  (1 เปาหมาย  5 เปาประสงค  20 ตัวชี้วัด  9 โครงการ  19 กิจกรรม  22.64 ลานบาท)

                     รวมตัวชี้วัดมิติที่ 7.3  ทั้งสิ้น  6 ตัวชี้วัด



 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 16)  ความสําเร็จของการจัดเก็บรายไดตามยอดประมาณการ รอยละ 85 รอยละ 35.29

 รายไดจัดเก็บเอง ของเปาหมาย

ทั้งป

 17)  มูลคาของทรัพยสินที่ถูกปลอยวางหรือมิไดใชประโยชน นอยกวา รอยละ 5  อยูระหวางตรวจสอบราคาตามบัญชีทะเบียนคุมทรัพยสิน

 (Idle Assets) ตอมูลคาของทรัพยสินทั้งหมดของกรุงเทพ- รอยละ 50

 มหานคร

 18)  รอยละของลูกหนี้ภาษีทองถิ่นคางชําระรายไดภาษี นอยกวา   /    

 ทองถิ่นที่จัดเก็บเอง รอยละ 10    

 19)  มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยสินและแผนการลงทุน มี  /  

 ของกรุงเทพมหานคร (รอยละ 50)

 20)  มีการจัดทําแผนพัฒนารายไดกรุงเทพมหานคร มี  /  

   (รอยละ 45)   

 เปาประสงคที่ 7.4.1.2  นํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานมาใชภายในปงบประมาณ 2565  (4 ตัวชี้วัด)  

 21)  มีคูมือประกอบการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป มี มี     

 แบบมุงเนนผลงาน (1 ฉบับ)  

 22)  มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับงบประมาณ เริ่มดําเนินการ  /  จัดทําโครงการจางที่ปรึกษาออกแบบระบบสารสนเทศ

 มุงเนนผลงาน (รอยละ 10)  ดานงบประมาณ ซึ่งมีรายงานผลการศึกษาออกแบบระบบ

 สารสนเทศดานงบประมาณ  1 ฉบับ ผานการพิจารณา

 จากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครเรียบรอยแลว 

 และขณะนี้อยูระหวางขออนุมัติโครงการและขอจัดสรร

   งบประมาณ
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 23)  เงินเหลื่อมปแบบไมมีหนี้สินไมเกินรอยละ 5 ไมเกินรอยละ 5  /  อยูระหวางจัดประชุมติดตามการใชจายงบประมาณ

 ของวงเงินงบประมาณ  ของหนวยงาน : สนข. กลุมกรุงเทพกลาง สํานักการระบายน้ํา

  สํานักวัฒนธรรมฯ และสํานักการศึกษา

 24)  หนวยงานทํางบประมาณแผนใหมคูขนาน เริ่มดําเนินการ  /  อยูระหวางการประชุมองคณะทํางานในการทบทวนโครงสราง

  (รอยละ 60)  ผลผลิตงบประมษณเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดระดับดาน แผนงาน

 เปาประสงคที่ 7.4.1.3  กรุงเทพมหานครมีการรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  (2 ตัวชี้วัด)

 25)  มีแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง มี  /  -  แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดแผนรักษาวินัยการเงินการคลัง

 ของกรุงเทพมหานคร

 -  ประชุมคณะกรรมการกําหนดแผนรักษาวินัยการเงินการคลัง

 ของกรุงเทพมหานคร

       -  อยูระหวางศึกษาขอมูลและกฎหมายที่เกี่ยวของ

 26)  ระดับเงินสะสมตอรายจายประจํา มากกวา  /  

 ของกรุงเทพมหานคร รอยละ 10

 27)  จัดทํารายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 10 เดือน 3 เดือน     ใชเวลาดําเนินการเร็วกวาเดิม

 ไดภายในกําหนด  (รอยละ 100)  

 28)  รายงานทางการเงินการบัญชีของกรุงเทพมหานคร ไดรับ ไดรับ     

 ไดรับการรับรองการตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงิน การรับรองทุกป การรับรอง

 แผนดินหรือผูตรวจบัญชีที่ไดรับอนุญาต  ทุกป  

 29)  มีการปรับปรุงกระบวนการจัดซอจัดจางใหมี มีการปรับปรุง     /  

 ประสิทธิภาพ  

 เปาประสงคที่ 7.4.1.4  ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติดานการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบควบคุมภายในใหถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (6 ตัวชี้วัด)

ผลการดําเนินการ



 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 30)  ทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร (Risk รอยละ 20   /    อยูระหวางเตรียมจัดโครงการตามแผน

 Register) ไดรับการปฏิบัติตามแผน   

 31)  สงเสริมใหหนวยงานดําเนินการตามแผนบริหาร รอยละ 40  รอยละ 60    สํานักงานตรวจสอบภายในจัดโครงการฝกอบรมใหกับ

 ความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิผล  ทุกหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานครเรียบรอยแลว

 32)  ตรวจสอบรายงานทางการเงินตามแผนการตรวจสอบ รอยละ 30

 ประจําป

ปรับเปน

 รอยละของหนวยงานที่ไดรับการตรวจสอบรายงาน รอยละ 30  /  อยูระหวางตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําป  2562

 ทางการเงินตามแผนการตรวจสอบประจําป  (รอยละ 30)  

 เปาประสงคที่ 7.4.1.5  กรุงเทพมหานครมีนโยบายททางการคลังที่ชัดเจนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง  (2 ตัวชี้วัด)

 33)  มีนโยบายทางการคลังที่ชัดเจน 1 แผน 1 แผน     จัดทํานโยบายทางการคลังเรียบรอยแลว

 34)  มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 1 คณะ   /    อยูระหวางเสนอใหปรับแกกฎหมาย

 และกําหนดนโยบายดานการตรวจสอบและสรางคุณคาเพิ่ม  (รอยละ 50)  

 แกองคกร

4 14  2  

 เปาหมายที่ 7.5.1  กรุงเทพมหานครใหบริการประชาชนดวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และโปรงใส โดยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย (Smart Service)

 เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร) ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

 (Smart City)  (4 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด)

 35)  ระบบบริการอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหบริการประชาชน 2 ระบบ  รอยละ 50    จัดเตรียมขอมูลและคําอธิบายขอมูลดานโครงสรางพื้นฐาน

 และ/หรือเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐภาคเอกชน  ของ สจส. และดานพัฒนาสังคมของ สนศ.
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 มิติที่ 7.5  เทคโนโลยีสารสนเทศ  (1 เปาหมาย  4 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด  24 โครงการ  3 กิจกรรม  683.66 ลานบาท)

 เปาประสงคที่ 7.5.1.1  มีระบบบริการอีเล็กทรอนิกสสําหรับใหบริการประชาชนและ/หรือมีการเชื่อมโยงขอมูลเพื่อการใหบริการประชาชนระหวางหนวยงานภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน  (1 ตัวชี้วัด)

ผลการดําเนินการ

                      รวมตัวชี้วัดมิติที่ 7.4  ทั้งสิ้น  20 ตัวชี้วัด
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 ผลการดําเนินการ

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 เปาประสงคที่ 7.5.1.2  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจสําหรับ

 ผูบริหารกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น  (1 ตัวชี้วัด)  

 36)  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติ 5 ระบบ  รอยละ 35    จัดทํา TOR และบางโครงการดําเนินการตามสัญญา

 ราชการและมีฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

 ของผูบริหารระดับหนวยงานและระดับกรุงเทพมหานคร

 เปาประสงคที่ 7.5.1.3  โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธภาพเพื่อรองรับการบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร  (1 ตัวชี้วัด)

 37)  โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 40 ของ  รอยละ 60    อยูระหวางการจัดหา 

 และการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสม  ประสิทธิภาพ  

 กับภารกิจของการบริหารจัดการเมือง  

 เปาประสงคที่ 7.5.1.4  มีการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 ใหสอดคลองกับมาตรฐานที่กําหนด  (1 ตัวชี้วัด)

 38)  บุคลากรมีสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 80 ของ  รอยละ 50    -  จัดทําแผน แนวทาง และรูปแบบการดําเนินการเพื่อพัฒนา

 ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการตามหนาที่ บุคลากรดาน  สมรรถนะดานดิจิทัลใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย

 ความรับผิดชอบที่สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ เทคโนโลยี  -  กําหนดการจัดฝกอบรม

 วิชาชีพและมาตรฐานสากล สารสนเทศ

 ที่ไดรับการพัฒนา

และผาน

 เกณฑมาตรฐาน)

 4    

4 24  10                  รวมตัวชี้วัดดานที่ 7  มีจํานวนทั้งสิ้น 38 ตัวชี้วัด

                           รวมตัวชี้วัดมิติที่ 7.5  ทั้งสิ้น  4 ตัวชี้วัด



ตัวชี้วัดสนับสนุน คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 มิติที่ 7.2  การบริหารแผนและประเมินผล  (1 เปาหมาย  1 เปาประสงค  2 ตัวชี้วัด)

 เปาหมายที่ 7.2.1  กรุงเทพมหานครมีระบบติดตามและรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป  (1 เปาประสงค  2 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 7.2.1.1  พัฒนาระบบติดตามและรายงานความกาวหนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป  (2 ตัวชี้วัด)

 1)  ความสําเร็จในการสนับสนุนการตรวจ รอยละ 80  /  จัดทํารายงานการตรวจราชการของแตละเขตตรวจราชการ

 ราชการแบบบูรณาการมุงผลสัมฤทธิ์ (รอยละ 80)  

 2)  รอยละความพึงพอใจของผูรับการตรวจที่มี รอยละ 80   /    จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ

 ตอเจาหนาที่สนับสนุนการตรวจราชการ (รอยละ 40)  

2  

 เปาหมายที่ 7.4.1  กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการดานการเงิน การคลัง และงบประมาณที่เปนมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนตอการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว

 (2 เปาประสงค  6 ตัวชี้วัด)

 เปาประสงคที่ 7.4.1.2  นํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานมาใชภายในปงบประมาณ 2565  (5 ตัวชี้วัด)

 3)  มีการจัดทํารายงานงบกลางในภาพรวม 11 ครั้ง  /  จัดทํารายงานงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ประจํา

 ของกรุงเทพมหานคร (รอยละ 50)  เดือนตุลาคม 2561-เดือนมีนาคม 2562

 4)  รอยละของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงราย รอยละ 90 รอยละ 50  อยูระหวางดําเนินการเกี่ยวกับการอนุมัติหนังสือที่ขอเปลี่ยนแปลง

 ละเอียดงบประมาณรายจายประจําป  รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 28562 ไตรมาส

 พ.ศ. 2562 ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ที่ 1 จํานวน 13 เรื่อง ไตรมาสที่ 2 ไมมี
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 มิติที่ 7.4  การคลังและงบประมาณ  (1 เปาหมาย  2 เปาประสงค  6 ตัวชี้วัด)

 ตัวชี้วัดสนับสนุนตามภารกิจของหนวยงาน/นโยบายผูบริหาร กทม.  ประกอบดวย  2 มิติ  2 เปาหมาย  3 เปาประสงค  8 ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินการ

                 รวมตัวชี้วัดมิติที่ 7.2  ทั้งสิ้น  2 ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดสนับสนุน คาเปาหมาย บรรลุ อยูระหวาง ไมบรรลุ ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนินงาน

  ดําเนินการ   

 5)  รอยละของการอนุมัติเงินประจํางวด รอยละ 90 รอยละ 50  อนุมัติหนังสือที่ไดรับการอนุมัติเงินประจํางวดงบประมาณ

 งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 ของ  รายจายประจําป 2562 ทุกหมวดรายจาย เฉพาะ 50 

 50 สํานักงานเขต ภายในระยะเวลาที่กําหนด  สํานักงานเขต กําหนดแลวเสร็จภายใน 15 วันทําการ ไตรมาส

  ที่ 1 จํานวน 111 เรื่อง ไตรมาสที่ 2 จํานวน 69 เรื่อง

 6)  รอยละของความสําเร็จในการโอน รอยละ 90 รอยละ 50  รวบรวมขอมูลของหนวยงานกรุงเทพมหานครกอหนี้ผูกพัน

 งบประมาณเหลือจายของหมวดครุภัณฑ ที่ดิน  ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562

 และสิ่งกอสรางเขางบกลาง ภายในระยะเวลา  

 ที่กําหนด  

 7)  รอยละของจํานวนเรื่องที่หนวยงานขอ รอยละ 90 รอยละ 50  รวบรวมจํานวนหนังสือขอจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป

 จัดสรรงบประมาณสามารถดําเนินการได  ของจํานวน  พ.ศ. 2562 เฉพาะงบกลางสําหรับภาระผูกพันที่ตองจาย

 ภายใน 15 วันทําการ หนังสือที่  ตามกฎหมาย ไตรมาสที่ 1 จํานวน 6 เรื่อง ไตรมาสที่ 2 จํานวน

สามารถ  8 เรื่อง

 ดําเนินการได  

 8)  รอยละความสําเร็จของการปฏิบัติงาน รอยละ 80 รอยละ 50  อยูระหวางปรับปรุงขอมูลแบบประเมินตนเอง

 ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

 6

                  รวมตัวชี้วัดดานที่ 7 ทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด  8    

ผลการดําเนินการ

 เปาประสงคที่ 7.4.1.4  ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติดานการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบควบคุมภายในใหถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (1 ตัวชี้วัด)

             รวมตัวชี้วัดมิติที่ 7.4  ทั้งสิ้น  6 ตัวชี้วัด



สรุปวิเคราะหผลดําเนินการดานท่ี 7 
 

จากขอมูลผลการดําเนินงานดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวาการดําเนินการในดานท่ี 7 การบริหาร 
จัดการ ยังไมสามารถดําเนินการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ท่ีวางไวไดมากนัก โดยมิติในการดําเนินงานท่ีถูกนําไปแปลง 
สูการปฏิบัติมากท่ีสุด ไดแก ดานการบริหารแผนและประเมินผลและดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในมิติ 
ของการบริหารและประเมินผลแผนนั้นมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญคือ การทําใหประชาชนมีชองทางในการ
ติดตามรายงานผลความกาวหนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร รวมท้ังการดําเนินการจัดเก็บตัวชี้วัดระดับ
เมืองอยางเปนระบบ โดยการดําเนินการดังกลาวขางตนถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครใหมีประสิทธิภาพ ถูกตอง และมีความ
นาเชื่อถือ สวนในดานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นจะเนนดานการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  สวนมิติท่ีมีการแปลงแผนไปสูการปฏิบัตินอยท่ีสุดคือ ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงตัวชี้วัด 
ท้ัง 7 ตัวชี้วัด ไมไดถูกนําไปแปลงสูการปฏิบัติเลย  ดังนั้นจึงกลาวไดวาในรอบครึ่งปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
การดําเนินงานในดานท่ี 7 นั้น จะเนนเรื่องของการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน รวมท้ังดาน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในขณะท่ียังไมไดใหความสําคัญกับการดําเนินการในดานการพัฒนาบุคลากร 
มากนัก  โดยสามารถสรุปภาพรวมของการดําเนินงานสําคัญของแตละมิติไดดังนี้ 

มิติท่ี 7.1  กฎหมาย 
       การดําเนินงานในมิติดานกฎหมายมีเปาประสงคเพ่ือใหกรุงเทพมหานครมีกฎหมาย ระเบียบ 

บริหารราชการกรุงเทพมหานครใหมท่ีปรับปรุงเพ่ือรองรับโครงสราง อํานาจ หนาท่ี และภารกิจ รวมท้ัง
สถานการณของเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานดานกฎหมายของ
กรุงเทพมหานครใหสามารถทําหนาท่ีใหบริการทางกฎหมายแกผูบริหารกรุงเทพมหานครและหนวยงานของกรุ
เทพมหานครอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2563 ไดกําหนด 
 มาตรการดําเนินการไว 5 มาตรการ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 4 ตัวชี้วัด  โดยผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 
และสงผลตอเปาหมายไดแก 

       1. การพิจารณา การตรวจรางกฎหมาย ขอบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง  ไดดําเนินการ
ตรวจรางกฎหมาย กฎ และรางระเบียบฯ เพ่ือนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุมภารกิจ 
คิดเปนรอยละ 47 เปนการผลักดันใหเกิดการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย ขอบัญญัติ และระเบียบตาง ๆ  
ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  

       2. การดําเนินการเก่ียวกับคดีแพงและคดีอาญาในศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา 
ท่ีเก่ียวของกับกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย  ไดพิจารณาการดําเนินการคดีแพงและ
คดีอาญาในศาลข้ันตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกาใหเปนไปตามข้ันตอน คิดเปนรอยละ 50 เปนการเสริมการ
บริหารจัดการและบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครใหมีประสิทธิภาพ 
        ซ่ึงการดําเนินงานในท้ังสองสวนขางตนเปนผลการดําเนินงานสําคัญท่ีจะไปสูการบรรลุเปาหมาย 
การดําเนินงานของมิติท่ี 7.1 ท่ีตองการใหกรุงเทพมหานครมีกฎหมาย ขอบัญญัติ และระเบียบตาง ๆ ท่ี
สงเสริมการบริหารจัดการและบริการสาธารณะ เนื่องจากมีกฎหมาย ขอบัญญัติ และระเบียบตาง ๆ ท่ีเอ้ือตอ 
การปฏิบัติงาน รวมท้ังทําใหการดําเนินคดีและการบังคับคดีของกรุงเทพมหานครเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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มิติท่ี 7.2  การบริหารแผนและการประเมินผล 
       การดําเนินงานในมิติดานการบริหารแผนและประเมินผลมีเปาหมายเพ่ือใหกรุงเทพมหานคร 

มีระบบติดตามและรายงานความกาวหนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป รวมท้ังเพ่ือให
หนวยงานชองกรุงเทพมหานครมีแผนยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป  
โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญคือ การทําใหประชาชนมีชองทางในการติดตามรายงานความกาวหนาตาม 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร รวมท้ังการดําเนินการจัดเก็บตัวชี้วัดระดับเมืองอยางเปนระบบ โดยการ
ดําเนินการดังกลาวขางตนถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครใหมีประสิทธิภาพ ถูกตอง และมีความนาเชื่อถือ  นอกจากนี้การพัฒนา 
ระบบขอมูลดังกลาวยังเปนสิ่งสําคัญในการพิจารณาวางยุทธศาสตรและกําหนดนโยบายการพัฒนาเมือง  
รวมท้ังการบริหารจัดการเมืองดวย จึงถือวาเปนการดําเนินงานท่ีมีความสําคัญและสงผลตอความสําเร็จ 
ของการบริหารจัดการเมืองมหานครเปนอยางมาก 
 

มิติท่ี 7.3  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
       การดําเนินงานในมิติท่ี 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล  มีเปาหมายเพ่ือพัฒนาบุคลากร 

กรุงเทพมหานครใหเปนผูปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนท่ีเชื่อม่ันของประชาชน 
รวมท้ังทําใหกรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเขมแข็ง สามารถสรางสมดุลชีวิตของ 
ผูปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถดึงดูดผูมีความรูความสามารถสูงและสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรได ซ่ึงในปงบประมาณ 2562 หนวยงานท่ีเก่ียวของไมไดนําตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 ไปดําเนินการโดยตรง แตอยางไรก็ตามเม่ือพิจารณา 
โครงการและกิจกรรมท่ีหนวยงานดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงานท่ีเก่ียวของ
แลว พบวามีผลการดําเนินงานในโครงการและกิจกรรมสําคัญท่ีตอบสนองตอตัวชี้วัดหลักท่ีกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562  ไดแก 
        1. การดําเนินการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพในตําแหนงผูอํานวยการเขต  
ถือเปนการดําเนินการสําคัญท่ีจะนําไปสูการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการ 
ของกรุงเทพมหานคร ทําใหมีระบบการเขาสูตําแหนงและการทดแทนตําแหนงมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจน 
และมีการเตรียมความพรอมของบุคลากรท่ีจะเขาสูตําแหนง ทําใหไดบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมเขาสูตําแหนง 
        2. การดําเนินการพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บขอมูลธรรมาภิบาลดานวินัยของกรุงเทพมหานคร  
เปนการดําเนินการท่ีสนับสนุนความสําเร็จในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลักในเรื่องความสําเร็จของการพัฒนา 
ระบบขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคลและระบบราชการของกรุงเทพมหานคร 
        ท้ังนี้ ประเด็นสําคัญท่ีหนวยงานยังไมมีการดําเนินการคือ การสรางความเชื่อม่ันของประชาชน 
ตอภาพลักษณของบุคลากรในดานความเปนมืออาชีพและคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเปนการดําเนินงานสําคัญ 
ท่ีนอกจากจะสงผลตอความเชื่อถือและภาพลักษณของบุคลากรกรุงเทพมหานครในสายตาประชาชน แลวยัง 
สงผลตอการสรางแรงจูงใจในการสรรหาบุคลากรรุนใหมมารวมงานกับกรุงเทพมหานคร 
 

มิติท่ี 7.4  การคลังและงบประมาณ  
       การดําเนินงานสําคัญท่ีสงผลกระทบตอความสําเร็จตามเปาหมายของมิติ ไดแก การดําเนินการ 

ตามเปาประสงคท่ี 7.4.1.2 สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครไดดําเนินการจัดทําคูมือประกอบการจัดทํา 
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งบประมาณรายจายประจําแบบมุงเนนผลงานระดับสํานักงานเขตในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน  
1 ฉบบั และระดบัสํานักในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 ฉบับ ซ่ึงสํานักและสํานักงานเขตตองนําไป 
เปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณแผนใหมคูขนานตอไป  สําหรับเปาประสงคท่ี 7.4.1.3 สํานักการคลัง 
ไดดําเนินการจัดทํารายงานฐานะเงินสะสมประจําเดือนและรายงานยอดการอนุมัติใหยืมเงินสะสมประจําเดือน 
เปนประจําอยางตอเนื่อง และในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ยังสามารถจัดทํารายงานทางการเงินในภาพรวม 
ของกรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดเสร็จภายในกําหนดเวลา 3 เดือน นับวาประสบ 
ความสําเร็จแบบกาวกระโดด ซ่ึงกอนหนานี้จะตองใชระยะเวลานานถึง 8 เดือน  นอกจากนี้สํานักการคลัง 
ยังไดจัดทํานโยบายการเงินการคลังแลวเสร็จเสนอผูบริหารกรุงเทพมหานครใหความเห็นชอบเวียนแจง
หนวยงานตาง ๆ ถือปฏิบัติดวย 
 

มิติท่ี 7.5  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       การดําเนินงานตามมิติท่ี 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีเปาหมายเพ่ือใหกรุงเทพมหานคร

ใหบริการประชาชนดวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และโปรงใส  โดยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารท่ีทันสมัยเพ่ือสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลและมีการบริหารจัดการเมืองดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีคุณภาพ  โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญคือ 
        1. การศึกษาและวิเคราะหสถาปตยกรรมองคกรดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับกระบวนการ 
ทํางานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 1 
        2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือวิเคราะหฐานขอมูลขนาดใหญ 
        3. การพัฒนาระบบวิเคราะหการบริหารจดัการระบบสารสนเทศ 
        4. การพัฒนาระบบการใหบริการขอมูลสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ 
เพ่ือการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร 
        5. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงสําหรับการบริหารจัดการและการบริการ  
ณ ศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร เปนตน 

แตอยางไรก็ตาม การดําเนินงานในมิตินี้มุงเนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการใหบริการประชาชนในเรื่องการจัดทําคําขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร เพ่ือรองรับการทํางาน 
ท่ีมากข้ึน ในขณะท่ีการดําเนินงานในสวนของการพัฒนาในสวนของการเชื่อมโยงระบบปฏิบัติการ รวมท้ัง 
ฐานขอมูลท่ีมีอยูใหสามารถใชงานรวมกันไดและใชทรัพยากรทางขอมูลรวมกันยังไมมีการดําเนินงานมากนัก  
ทําใหการพัฒนาระบบใหเปนเครื่องมือในการประมวลผลเชิงวิเคราะหและคาดการณยังไมสามารถทําได 
อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสงผลกระทบตอประสิทธิภาพของกระบวนการกําหนดยุทธศาสตร การติดตาม 
ประเมินผล การบริหารงบประมาณและการเงิน และภาพรวมของการดําเนินงานในดานท่ี 7 การบริหารจัดการ
ดวย 
 

ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ และคาดการณแนวโนมการพัฒนาระยะตอไปในระดับดาน   
ปญหาและอุปสรรค   

• บริหารจัดการ  
1. การถายทอดแผนระดับตาง ๆ และการผลักดันแผนพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู 

การปฏิบัติ 
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  2. การผลักดันการดําเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครในมิติท่ี 7.3 ยังไมมี 
การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม รวมถึงการจัดเก็บขอมูลดานบุคลกรของกรุงเทพมหานคร 
ยังไมเปนระบบ 

• ดานกฎหมาย 
1. กระบวนการ ระยะเวลาท่ีไมแนนอน เปนขอจํากัดในการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย 

ใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน   
2. สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) มีมติใหรางพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 

พ.ศ. .... เปนกฎหมายเม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ท่ีผานมา กําหนดการจัดเก็บภาษีสําหรับท่ีดิน 
และสิ่งปลูกสราง 4 ประเภท ไดแก 1) ท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม  2) ท่ีดินบานพักอาศัย  3) ท่ีดินเพ่ือการ 
พาณิชยและอุตสาหกรรม และ 4) ท่ีดินรกรางวางเปลา  โดยจะมีผลบังคับใชหลังวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา และเริ่มจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางในวันท่ี 1 มกราคม 2563 ทําใหสํานักการคลังจะมีบทบาท 
สําคัญในกระบวรการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางท่ีเปลี่ยนแปลงไป เริ่มจากการศึกษานิยามของประเภท
ท่ีดินแตละประเภท การตรวจพ้ืนท่ี ลงจุดระบุประเภทท่ีดินตามเกณฑดังกลาว การแจงประเมินภาษีรูปแบบ
ใหม การวิเคราะหประมาณการรายไดหลังจากโครงสรางการจัดเก็บภาษีเปลี่ยนแปลงไป เปนตน 

• ดานทรัพยากร 
1. บุคลากรดานกฎหมายจะตองมีความรูดานกฎหมายและมีศักยภาพในการให 

คําปรึกษาตอหนวยงานตาง ๆ และมีอัตรากําลังท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงานดานกฎหมาย 
  2. มีอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีเพียงพอแตประสิทธิภาพคอนขางต่ํา 

3. กรุงเทพมหานครยังขาดการวางแผนกําลังคนในระยะยาวและยังไมมีการกําหนด 
ระบบการทดแทนตําแหนงท่ีสามารถรองรับการบริหารกําลังคนในอนาคตของกรุงเทพมหานคร รวมท้ัง 
ขาดการเตรียมความพรอมของบุคลากรเพ่ือทดแทนในตาํแหนงสาํคัญ 

4. ผูบริหารกรุงเทพมหานครและบุคลากรท่ีเก่ียวของขาดความรู ความเขาใจ และทักษา 
ในกระบวนการบริหารจัดการแผนและประเมินผลแผน 

5. หลายหนวยงานไมมีนักวิเคราะหนโยบายและแผน รวมถึงมีการโยกยายบอย  
และผูท่ีหัวหนาหนวยมอบหมายใหมารับชวงตอดานแผนไมมีพ้ืนฐานความรูในเรื่องการวางแผนหรือ 
กระบวนการบริหารแผนมากอน ประกอบกับการฝกอบรมยังไมท่ัวถึงสงผลใหขาดความตอเนื่อง 
ในการทํางานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

• ดานงบประมาณ  - ไมมี - 

• อ่ืน ๆ   - ไมมี - 
  

 ขอเสนอแนะ 

• บริหารจัดการ  
ควรมีการบูรณาการและเชื่อมโยงแผนในระดับตาง ๆ กับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  

รวมท้ังบูรณการความรวมมือในการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชนอยางเปนรูปธรรม 
เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานตาเมปาหมายการพัฒนาใหบรรลุผลสําเร็จ 
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• ดานกฎหมาย 
ตองกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานกฎหมายเพ่ือใหการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย  

ขอบัญญัติ และระเบียบตาง ๆ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

• ดานทรัพยากร 
1. บุคลากรดานกฎหมายจะตองมีความรูดานกฎหมายและมีศักยภาพในการให 

คําปรึกษาตอหนวยงานตาง ๆ และมีอัตรากําลังท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงานดานกฎหมาย 
  2. กรุงเทพมหานครตองใหความรูและสรางความเขาใจในกระบวนการบริการแผน 
และการประเมินผลแผนแกผูบริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขต รวมถึง 
บุคลากรของกรุงเทพมหานครใหเปนไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

3. ควรมีการใหความรูแกนักวิเคราะหนโยบายและแผนในรูปแบบท่ีหลากหลายเพ่ือให 
เจาหนาท่ีมีความพรอมในการปฏิบัติงาน และเสริมสรางองคความรูเก่ียวกับการบริหารและประเมินผล 
แกบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเสริมสรางทักษาในการวิเคราะหโครงการและจัดลาํดับ 
ความสําคัญของโครงการเพ่ือเขาสูกระบวนการจัดทํางบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรมุงเนนดําเนินงานใน 4 เรื่องหลัก คือ 
    1)  การพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ 
    2)  การควบคุมอัตราการสูญเสียบุคลากร 
    3)  การพัฒนาระบบการทดแทนตาํแหนงท่ีตอบสนองการมุงสูความเปนมืออาชีพ 
    4)  พัฒนาและขยายรูปแบบการสรรหาและเลือกสรรเชิงรุก 

ในกระบวนการบริหารจัดการแผนและประเมินผลแผน 

• ดานงบประมาณ  - ไมมี - 

• อ่ืน ๆ   - ไมมี - 
 

คาดการณแนวโนม   

• บริหารจัดการ  
การพัฒนาระบบการประเมินผลแผนใหเปนมาตรฐานสากลเนื่องจากในกระบวนการพัฒนา 

ระบบการประเมินนั้น จําเปนตองมีการจัดทําฐานขอมูลตัวชี้วัดมาตรฐานของเมืองท่ีมีมาตรฐานและมีการปรับ
ขอมูลใหเปนปจจุบันสมํ่าเสมอ การจัดทําฐานขอมูลแตละดาน รวมถึงกรุงเทพมหานครตองพัฒนาบุคลากร 
ใหมีความสามารถในการประเมินผลแผนและมีการรายงานตอประชาชน รวมถึงในอนาคตมีแนวคิดท่ีจะมี 
การประเมินโครงการขนาดใหญ ท้ังในระหวางดําเนินการและหลังโครงการเสร็จสิ้น เพ่ือใหสามารถปรับเปลี่ยน
โครงการใหเปนไปตามความตองการมากข้ึนหรืออาจหยุดการดําเนินโครงการเม่ือประเมินแลว พบวาโครงการ 
ดังกลาวอาจไมบรรลุตามจุดมุงหมายของโครงการ 

• ดานกฎหมาย 
1. ภารกิจและบทบาทของกรุงเทพมหานครท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังในสวนท่ีไดรับการกระจาย 

อํานาจราชการสวนกลางและในสวนท่ีเปนนโยบายรัฐบาล รวมท้ังสถานการณทางสังคม เศรษฐกิจ และ 
การเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําใหกฎหมาย ขอบัญญัติตาง ๆ ท่ีมีอยูในปจจุบันเอ้ือตอการขับเคลื่อนการ 
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บริหารจัดการเมืองในเชิงยุทธศาสตรเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจตาง ๆ ใหประสบผลสําเร็จ  ดังนั้นจึงมีแนวโนม 
ท่ีกรุงเทพมหานครจะตองปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และขอบัญญัติตาง ๆ เพ่ือใหสอดคลองกับ
บทบาท ภารกิจ และสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

2. ยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศไดใหความสําคัญกับการปรับปรุงแกไข 
กฎหมายท่ีลาสมัย ไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน การพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดานกฎหมาย ตลอดจนการนํา 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนฐานขอมูลดานกฎหมายเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานกฎหมาย 
ใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย 

• ดานทรัพยากร 
1. การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  

ระยะ 20 ป ระยะท่ี 2 เนนการดําเนินการใน 2 สวนหลัก ไดแก การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู  
ความสามารถ มีความเปนมืออาชีพท่ีเหมาะสมกับการบริหารมหานครและเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม  
และสวนท่ีสอง ไดแก การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการใหมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล มีความยืดหยุน คลองตัว และสนับสนุนการบริหารราชการ  ซ่ึงผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
การดําเนินการท้ัง 2 สวน ยังไมสามารถขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายไดเปนสวนใหญ โดยเม่ือพิจารณา
จากผลการดาํเนินงานท่ีผานมาของตัวชี้วัดท่ีกําหนดพบวา มีเพียงตัวชี้วัดเดียวท่ีมีผลการดําเนินงานบรรลุ 
ตามเปาหมาย คือ ความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอกรุงเทพมหานคร เปาหมายรอยละ 80 แตผลจากการ 
สํารวจทัศนคติของขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครพบวา มีความผูกพันกับกรุงเทพมหานคร 
รอยละ 87.65 สวนตัวชี้วัดอ่ืน ๆ ยังไมถูกแปลงไปสูการปฏิบัติและไมมีการจัดเก็บขอมูลผลการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบ 
  2. สถานการณดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครในสวนของการพัฒนา 
บุคลากรชวงท่ีผานมากรุงเทพมหานครไดพยายามท่ีจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาบุคลากรจากการจัดฝก 
อบรม สัมมนามาเปนการสงเสริมใหบุคลากรเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสมากข้ึน แตอยางไร 
ดวยกระแสการเรียนรูในยุคปจจุบันทําใหมีแนวทางท่ีจําเปนตองนํารูปแบบและระบบการพัฒนาบุคลากรรูปแบบ 
ใหม ๆ เขามาใชมากข้ึน อาทิ การหมุนเวียนการทํางาน การแลกเปลี่ยนบุคลากรเพ่ือใหเกิดการสั่งสมความรู 
และประสบการณ และการนํากระบวนการวิจัยเขามาใชในการจัดกระบวนการแสวงหาความรูและพัฒนางาน 
ของตนเอง รวมถึงจําเปนตองเชื่อมโยงกระบวนการพัฒนาบุคลากรเขากับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยตอง 
มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงเพ่ือใหกาวสูตําแหนงสําคัญ 

3. สถานการณดานการพัฒนาระบบบริหารบุคลากรของกรุงเทพมหานคร จากขอมูล 
ดานกําลังคนของสาํนักงาน ก.ก. พบวา ในชวงป พ.ศ. 2559-2564 กรุงเทพมหานครจะสูญเสียอัตรา 
กําลังจากการเกษียณอายุราชการจํานวนมาก โดยมีอัตราการสูญเสียถึงรอยละ 87.27 ของจาํนวน 
ขาราชการท้ังหมด ในขณะท่ีในชวงเวลาท่ีผานมากรุงเทพมหานครยังขาดการวางแผนกําลังคนในระยะ
ยาวและยังไมมีกําหนดระบบการทดแทนตําแหนงท่ีสามารถรองรับการบริหารกําลังคนในอนาคตของ 
กรุงเทพมหานคร รวมท้ังขาดการเตรียมความพรอมของบุคลากรเพ่ือทดแทนในตําแหนงสําคัญ โดยยัง 
ไมมีการกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพทุกสายงาน จึงไมสามารถกําหนดโครงสรางดาน
บุคลากรและแผนการดาํเนินงานในการเตรียมความพรอมของขาราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือทดแทน 
ตําแหนงตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและทันทวงที 
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4. จากการรายงานการสูญเสียของขาราชการกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2560 พบวา  
กรุงเทพมหานครมีอัตราการสูญเสียขาราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการลาออก 
ถึงรอยละ 40.36 และเนื่องจากการโอนยายรอยละ 22.86 ในขณะท่ีมาตรการในการรักษาบุคลากร 
ใหอยูกับองคกรของกรุงเทพมหานครยังไมไดผลเปนรูปธรรมมากนัก ทําใหเกิดปญหาในดานความตอเนื่อง 
ในการทํางาน รวมท้ังเกิดความสูญเปลาในดานการพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครอีกดวย 

5. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 การดําเนินการของกรุงเทพมหานครจะมุงเนน 
การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานและการใหบริการประชาชนในเรื่องการจัดทําขออนุญาตของ 
กรุงเทพมหานครเพ่ือรองรับการทํางานท่ีมีมากข้ึน  ดังนั้นกรุงเทพมหานคร โดยสํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผลจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสู........  สําหรับการบริหาร
จัดการและบริการศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร พรอมท้ังโครงการจัดหาซอฟแวรลิขสิทธิ์สาํหรับศูนยขอมูล 
กรุงเทพฯ เพ่ือรองรับการทํางานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการของกรุงเทพมหานคร 

• ดานงบประมาณ  - ไมมี - 

• อ่ืน ๆ   - ไมมี - 
 

 
------------------------------ 
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