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 กรุงเทพมหานครได้จัดท าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561-
2565) เพื่อเป็นแนวทางน าไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้แปลงแผนดังกล่าว 
เป็นแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปีให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครใช้เป็นกรอบ 
ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครให้สัมฤทธิ์ผล  
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2556-2575) รวมถงึการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) และนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 7 ด้าน คือ ด้านท่ี 1 มหานครปลอดภัย   
ด้านท่ี 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย  ด้านท่ี 3 มหานครส าหรับทุกคน  ด้านท่ี 4 มหานครกระชับ  
ด้านท่ี 5 มหานครประชาธิปไตย  ด้านท่ี 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้  และด้านท่ี 7  
การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
 

 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการประเมินและจัดท ารายงาน  
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2561 ได้ด าเนินการ
ติดตามความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานตามแผนฯ รวมท้ังวิเคราะห์ สรุป และจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้างต้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหาร  
ในการพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนผลักดันการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) ต่อไป 
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สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร   1 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

 

 ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการประเมินผล     10 
 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2561  
 

 รายละเอียดผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ   
 และคาดการณ์แนวโน้มแตล่ะด้าน 

 ด้านท่ี 1  มหานครปลอดภัย        11 
  ด้านท่ี 2  มหานครสีเขียว สะดวกสบาย     52 
  ด้านท่ี 3  มหานครส าหรับทุกคน      73 

 ด้านท่ี 4  มหานครกระชับ       93 
  ด้านท่ี 5  มหานครประชาธิปไตย              99 
  ด้านท่ี 6  มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้          105 
  ด้านท่ี 7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร           114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

          

 



 
สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 

ประจ าปี พ.ศ. 2561   
รอบปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) 

 
ปัจจุบันเมืองกรุงเทพฯ ได้ผ่านช่วงเวลาของการใช้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 

(พ.ศ. 2556-2560) และเข้าสู่ช่วงเวลาของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-
2565)  โดยกรุงเทพมหานครได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครไว้ 7 ด้าน  
ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
  1. ส่วนที่เป็นผลผลิตและผลลัพธ์ของการพัฒนา เป็นผลที่เกิดขึ้นกับพ้ืนที่และชาวกรุงเทพฯ 
โดยตรง จ านวน 6 ด้าน ประกอบด้วย มหานครปลอดภัย  มหานครสีเขียว สะดวกสบาย  มหานครส าหรับ  
ทุกคน  มหานครกระชับ  มหานครประชาธิปไตย  และมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้   
  2. ส่วนที่มีลักษณะเป็นงานสนับสนุนให้เกิดผลผลิตหรือผลลัพธ์ของการพัฒนา คือ ด้านที่ 7 
การบริการจัดการเมืองมหานคร ซึ่งประกอบด้วย กฎหมาย แผนและการประเมินผล  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การคลังและงบประมาณ และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือหรือกลไกที่จะท าให้
การพัฒนาบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดทั้ง 6 ด้าน 
 เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความชัดเจนและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ  
สภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  การแบ่งแผนพัฒนาและเป้าหมายการพัฒนา
ออกเป็นช่วง ๆ ละ 5 ป ี ดังที่กล่าวข้างต้นว่า เมืองกรุงเทพฯ ได้ผ่านช่วงเวลาของการใช้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556-2560)  ซึ่งแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ได้แบ่งเป็น 4 
ระยะ คือ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556-2560)  ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565)  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570)  
และระยะที่ 4 (พ.ศ. 2571-2575)  ในแต่ละระยะยังมีการแปลงแผนน าไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี ซึ่งได้บรรจุมิติ เป้าหมาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และมาตรการ 
ไว้อย่างชัดเจน  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปีถือเป็นโอกาสในการทบทวนทิศทาง 
การพัฒนาที่ก าหนดไว้และสามารถเพ่ิมเติมมาตรการหรือภารกิจใด ๆ ที่จะผลักดันนโยบายต่าง ๆ เพื่อน ามา
เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน ซึ่งบรรจุโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน 
จะด าเนินการและเป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพ- 
มหานครบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 การบริหารจัดการแผนเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนานั้น มิได้หมายถึงเฉพาะการจัดท าแผนที่ดี  
แต่หมายถึงการบริหารปัจจัยความส าเร็จ ซึ่งความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ไปสู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลายประการ อาทิ ความเข้าใจต่อสาระของแผน ความรู้สึกในการเป็นเจ้าของ
และตระหนักถึงภารกิจความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วน การประสานความร่วมมือกับประชาชนและองค์กร
ภายนอกเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเมืองให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของ 
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาลงสู่แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงานมีความส าคัญและต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถแสดงความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมาย 
ผลส าเร็จ และมาตรการที่น าไปปฏิบัติ กับเป้าหมายการพัฒนาระดับกรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบ  
จึงจะสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางและเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลได้ 
 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2561 ก าหนดการพัฒนากรุงเทพมหานครไว้ 7 ด้าน  
ประกอบด้วย 
 

1 
 



 
  ด้านที่ 1  มหานครปลอดภัย 
  ด้านที่ 2  มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
  ด้านที่ 3  มหานครส าหรับทุกคน 
  ด้านที่ 4  มหานครกระชับ 
  ด้านที่ 5  มหานครประชาธิปไตย 
  ด้านที่ 6  มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 
  ด้านที่ 7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
และก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักเพ่ือให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครน าไปสู่การพัฒนา 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 256 ตัวชี้วัด  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ได้ดังนี้ 
 

 
ตัวช้ีวัดผล 

การด าเนินงานหลัก 

ผลการด าเนินการตัวชี้วัด 
ด้าน ด าเนินการ 

ไม่ไดด้ าเนินการ 
 บรรลุผล ไม่บรรลุผล 
มหานครปลอดภัย 127 101 

(ร้อยละ 79.53) 
11 

(ร้อยละ 8.66) 
15 

(ร้อยละ 11.81) 

มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 24 19 
(ร้อยละ 79.17) 

4 
(ร้อยละ 16.67) 

1 
(ร้อยละ 4.16) 

มหานครส าหรับทุกคน 40 37 
(ร้อยละ 92.50) 

2 
(ร้อยละ 5.00) 

1 
(ร้อยละ 2.50) 

มหานครกระชับ 11 2 
(ร้อยละ 18.18) 

3 
(ร้อยละ 27.27) 

6 
(ร้อยละ 54.55) 

มหานครประชาธิปไตย 7 - 7 
(ร้อยละ 100.00) 

- 

มหานครแห่งเศรษฐกิจ 
และการเรียนรู ้

12 10 
(ร้อยละ 83.33) 

1 
(ร้อยละ 8.33) 

1 
(ร้อยละ 8.34) 

การบริหารจัดการเมืองมหานคร 35 11 
(ร้อยละ 31.43) 

3 
(ร้อยละ 8.57) 

21 
(ร้อยละ 60.00) 

รวม 256 180 31 45 
ร้อยละ 100 70.31 12.11 17.57 

 

จากตารางข้างต้น จะเห็นว่าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2561 
รอบปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561)  หน่วยงานน าตัวชี้วัดมาด าเนินการ 211 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 82.42 โดยบรรลุผล 180 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 85.31 และไม่บรรลุผล 31 ตัวชี้วัด 
จากตัวชี้วัดที่น ามาด าเนินการ และไม่ได้ด าเนินการ 45 ตัวชี้วัดจากตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ทั้งหมด  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา
ภาพรวมของการบรรลุผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2561 พบว่า ตัวชี้วัดที่
บรรลุผลคิดเป็นร้อยละ85.31 ของตัวชี้วัดที่น ามาด าเนินการและคิดเป็นร้อยละ 70.31 ของตัวชี้วัด ที่ก าหนดไว้ใน
แผนทั้งหมด และตัวชี้วัดที่ต้องเร่งด าเนินการมี 76 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 29.69 ของตัวชี้วัดตามแผนทั้งหมด 
ซึ่งภาพรวมผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี สามารถน าเสนอเป็นแผนภูมิได้ดังนี้  
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นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเป็นรายด้านพบว่า มหานครที่ด าเนินการบรรลุผลส าเร็จสูงสุดเมื่อเทียบ
จ านวนตัวชี้วัด ได้แก่ มหานครส าหรับทุกคน  ส่วนมหานครที่ถือว่ามีผลการด าเนินงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
มากที่สุดและจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการคือ มหานครประชาธิปไตย ซึ่งไม่บรรลุผลทุกตัวชี้วัด   
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โดยสรุปผลการด าเนินงานจ าแนกรายด้านได้ดังนี้   
 

ด้านที่ 1  มหานครปลอดภัย  
 

 จ านวนตัวช้ีวัด ผลการด าเนินการตัวช้ีวัด 
มิติ ผลการด าเนินงาน ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

 หลัก บรรลุผล ไม่บรรลุผล  
1.1  ปลอดมลพิษ 16 13 

(ร้อยละ 81.25) 
3 

(ร้อยละ 18.75) 
- 

1.2  ปลอดอาชญากรรม 16 14 
(ร้อยละ 87.50) 

2 
(ร้อยละ 12.50) 

- 

1.3  ปลอดอุบัติเหตุ 9 5 
(ร้อยละ 55.56) 

1 
(ร้อยละ 11.11) 

3 
(ร้อยละ 33.33) 

1.4  ปลอดภัยพิบัติ 18 13 
(ร้อยละ 72.22) 

2 
(ร้อยละ 11.11) 

3 
(ร้อยละ 16.67) 

1.5  ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง 2 2 
(ร้อยละ 100) 

- - 

1.6  ปลอดโรคคนเมือง  
อาหารปลอดภัย 

66 54 
(ร้อยละ 81.82) 

3 
(ร้อยละ 4.54) 

9 
(ร้อยละ 13.64) 

                             รวมทั้งสิ้น 
127 

101 11 15 
                         คิดเป็นร้อยละ 79.53 8.66 11.81 

 

ด้านมหานครปลอดภัยมีการด าเนินการบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ - 
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2561 เป็นล าดับที่ 4 คือ ร้อยละ 79.53 โดยสามารถด าเนินการตามมิติที่ 1.5 
ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง ได้บรรลุผลทุกตัวชี้วัด ทั้งในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลและแผนที่แสดงอาคารเสี่ยงภัย 
9 ประเภท และข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานและแผนที่แสดงต าแหน่ง เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนลดความเสี่ยง  
เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการใช้อาคาร โครงสร้างพ้ืนฐานและการสร้างอาคารใหม่ และให้ความส าคัญกับ  
การด าเนินการในมิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกาย  
และสุขภาพจิตดี ประชาชนบริโภคอาหารปลอดภัย ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ 66 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุผล  
54 ตัวชี้วัด  

 การด าเนินการไม่บรรลุผล ได้แก่ มิติที่ 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ  ยังไม่สามารถลดอุบัติเหตุด้านการจราจร
อย่างจริงจังและยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ    

ตัวชี้วัดที่ไม่ได้ด าเนินการมี 15 ตัวชี้วัด มีสาเหตุจากการที่หน่วยงานไม่ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2561 โดยมิติที่มีร้อยละของตัวชี้วัดที่ไม่ได้ด าเนินการ
มากที่สุด คือ มิติที่ 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ ไม่ได้ด าเนินการ 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33 
 ข้อเสนอแนะ  1. ผลักดันให้หน่วยงานน าตัวชี้วัดตามแผนฯ ไปด าเนินการ โดยเฉพาะมิติที่ 1.3  
ปลอดอุบัติเหตุ ซึ่งมีการน าตัวชี้วัดไปด าเนินการเพียงร้อยละ 66.67  
         2. ควรเรง่ด าเนินการตัวชี้วัดที่ไม่บรรลผุล โดยเฉพาะในมิติที่ 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ  
มีผลส าเร็จในการด าเนินการเพียงร้อยละ 55.56 รวมทั้งควรเร่งด าเนินการตัวชี้วัดส าคัญที่ยังไม่บรรลุผล เช่น 
การจัดการมูลฝอย การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง การปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  
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การติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยด้านการจราจร ดัชนีมวลกาย (BMI) ของชาวกรุงเทพมหานครอยู่ในเกณฑ์ 
มาตรฐาน ซึ่งผลการด าเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  รวมทั้งเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลในการบริหาร
จัดการข้อมูลคุณภาพอากาศที่ไม่ได้รับงบประมาณ   
 

ด้านที่ 2  มหานครสีเขียว สะดวก สบาย  
 

 จ านวนตัวช้ีวัด ผลการด าเนินการตัวช้ีวัด 
มิติ ผลการด าเนินงาน ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

 หลัก บรรลุผล ไม่บรรลุผล  
2.1  ภูมิทัศน์สวยงาม 5 5 

(ร้อยละ 100) 
- - 

2.2  พื้นที่สวนสาธารณะ พ้ืนที่สีเขียว
กระจายทั่วทุกพ้ืนที่ 

4 2 
(ร้อยละ 50.00) 

2 
(ร้อยละ 50.00) 

- 

2.3  ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง 
สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัว
และมีทางเลือก 

12 10 
(ร้อยละ 83.33) 

1 
(ร้อยละ 8.33) 

1 
(ร้อยละ 8.33) 

2.4  การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ
พลังงานทางเลือก 

3 2 
(ร้อยละ 66.67) 

1 
(ร้อยละ 33.33) 

- 

                              รวมทั้งสิ้น 
24 

19 4 1 
                          คิดเป็นร้อยละ 79.17 16.67 4.16 

 

ผลการด าเนินงานด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวก สบาย บรรลุผลเป็นล าดับที่ 3 คือ ด าเนินการได้
ด าเนินการได้ร้อยละ 79.17  โดยสามารถด าเนินการตามมิติที่ 2.1 ภูมิทัศน์สวยงาม ปรับปรุงทัศนียภาพ  
ของเมืองได้ครบทุกตัวชี้วัด และเน้นการด าเนินการตามมิติที่ 2.3 ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด 
การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก โดยประชาชนสามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะและเดินทางสะดวก  
รวดเร็ว ซึ่งผลการด าเนินการสามารถเพ่ิมเส้นทางจักรยานได้ 4 เส้นทาง บริเวณถนนศรีนครินทร์ -ร่มเกล้า 
มีการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 5 สายทาง  บ ารุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
เพ่ือการจราจร   

ส่วนมิติที่บรรลุผลตามเป้าหมายน้อยที่สุดคือ มิติที่ 2.2 พ้ืนที่สวนสาธารณะ พ้ืนที่สีเขียวกระจาย 
ทั่วทุกพ้ืนที่ โดยด าเนินการไม่บรรลุผล 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  ขนาดพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนของพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เพ่ิมข้ึนและขนาดพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อประชากรเพ่ิมข้ึน  
 ข้อเสนอแนะ  ควรเร่งด าเนินการก าหนดทิศทางการพัฒนาเมืองไปสู่เมืองร่มรื่น น่าอยู่ อย่างชัดเจน  
จัดหาที่ดินเป็นของกรุงเทพมหานครเพ่ือน าไปพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม  บูรณาการการท างาน  
ของหน่วยงานกรุงเทพมหานครเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
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ด้านที่ 3  มหานครส าหรับทุกคน   

 

 จ านวนตัวช้ีวัด ผลการด าเนินการตัวช้ีวัด 
มิติ ผลการด าเนินงาน ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

 หลัก บรรลุผล ไม่บรรลุผล  
3.1  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร 

23 22 
(ร้อยละ 95.65) 

1 
(ร้อยละ 4.35) 

- 

3.2  เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ 3 3 
(ร้อยละ 100) 

- - 

3.3  การศึกษาส าหรับทุกคน 10 8 
(ร้อยละ 80.00) 

1 
(ร้อยละ 10.00) 

1 
(ร้อยละ 10.00) 

3.4  สังคมพหุวัฒนธรรม 4 4 
(ร้อยละ 100) 

- - 

                              รวมทั้งสิ้น 
40 

37 2 1 
                          คิดเป็นร้อยละ 92.50 5.00 2.50 

 

จากข้อมูลข้างต้น มหานครส าหรับทุกคนสามารถด าเนินการได้บรรลุผลส าเร็จสูงสุดตามแผนปฏิบัติ-
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2561 คือ ร้อยละ 92.50  ซึ่งให้ความส าคัญกับ  
การด าเนินการในมิติที่ 1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรด้วยการจัดสวัสดิการ
และสิ่งอ านวยความสะดวก  โดยก าหนดตัวชี้วัดไว้ถึง 23 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุผล 22 ตัวชี้วัด อย่างไรก็ตาม
การด าเนินงานในมิติดังกล่าวยังมีการด าเนินการที่ไม่บรรลุผล 1 ตัวชี้วัด เป็นเรื่องการจัดหาหรือผลักดันให้มี
การจัดหาบริการสาธารณะส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ (สุขาสาธารณะ) ด าเนินการได้เพียง 1 แห่ง จากเป้าหมาย  
4 แห่ง   

ส่วนการด าเนินงานที่บรรลุผลตามเป้าหมายน้อยที่สุด ได้แก่ มิติที่ 3.3 การศึกษาส าหรับทุกคน โดยพบว่า 
ยังไม่ประสบความส าเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) รายวิชา 5 วิชาหลัก ใน 3 ระดับชั้น คือ ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 
และมัธยมศึกษาปีที่ 6  เนื่องจากเหตุปัจจัยด้านเด็ก ครูผู้สอน และการเรียนการสอน รวมทั้งยังไม่มีการด าเนินการ
ในด้านการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ได้รับ
งบประมาณ 
 ข้อเสนอแนะ  1. ควรใช้ประโยชน์จากข้อมูลทดสอบ (O-NET) เป็นฐานในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 
         2. ควรจัดท าระบบสารสนเทศ สถิติ ข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการด้านการศึกษาในภาพรวม
ของกรุงเทพมหานคร 
             3. ควรน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการเรียนรู้
ตามอัธยาศัยในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
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 ด้านที่ 4 มหานครกระชับ 
 

 จ านวนตัวช้ีวัด ผลการด าเนินการตัวช้ีวัด 
มิติ ผลการด าเนินงาน ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

 หลัก บรรลุผล ไม่บรรลุผล  
4.1  กรุงเทพมหานครเติบโต 
อย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม 

11 2 
(ร้อยละ 18.18) 

3 
(ร้อยละ 27.27) 

6 
(ร้อยละ 54.55) 

                          รวมทั้งสิ้น 
11 

2 3 6 
                      คิดเป็นร้อยละ 18.18 27.27 54.55 

 

มหานครกระชับได้ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักไว้ 11 ตัวชี้วัด และหน่วยงานน าไปปฏิบัติ  
5 ตัวชี้วัด บรรลุผล 2 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุผล 3 ตัวชี้วัด และไม่ได้ด าเนินการ 6 ตัวชี้วัด เนื่องจากหน่วยงาน
ไม่ได้น าไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 3 ตัวชี้วัด และไม่ได้รับงบประมาณ 3 ตัวชี้วัด  
 ข้อเสนอแนะ  1. เร่งผลักดันการด าเนินงานในเรื่องการวางและจัดท าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
(ปรับปรุงครั้งที่ 4)  รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ชุมชนย่อยเพ่ือให้รองรับการเติบโตและการขยายตัวของเมือง 
          2. ควรมีการผลักดันข้อก าหนดต่าง ๆ ทางผังเมืองและผังเมืองรวมสู่การปฏิบัติ  
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการด าเนินงานและบูรณาการการท างานร่วมกัน 
 

ด้านที่ 5  มหานครประชาธิปไตย 
 

 จ านวนตัวช้ีวัด ผลการด าเนินการตัวช้ีวัด 
มิติ ผลการด าเนินงานหลัก ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

  บรรลุผล ไม่บรรลุผล  
5.1  มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ 1 - 1 - 
5.2  เมืองธรรมาภิบาล 1 - 1 - 
5.3  กระจายอ านาจสู่ประชาชน 2 - 2 - 
5.4  การเมืองสีขาว 2 - 2 - 
5.5  พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์ 

1 - 1 - 

                              รวมทั้งสิ้น 
7 

- 7 - 
                          คิดเป็นร้อยละ - 100 - 
 

 มหานครประชาธิปไตยมีผลการด าเนินการไม่บรรลุตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด เนื่องจากหนว่ยงาน
ไม่ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่เป็นการผลักดันเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้โดยตรงหรือด าเนินการ
แต่ผลการด าเนินการไม่ได้สะท้อนความส าเร็จของเป้าหมาย และเป้าหมายส่วนหนึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจ
หน้าที่ของกรุงเทพมหานคร   
 ข้อเสนอแนะ  จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละมิติ เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางผลักดัน 
การด าเนินการตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
ในการรวบรวมผลการด าเนินงานตัวชี้วัดนั้น 
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ด้านที่ 6  มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้  

 

 จ านวนตัวช้ีวัด ผลการด าเนินการตัวช้ีวัด 
มิติ ผลการด าเนินงาน ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

 หลัก บรรลุผล ไม่บรรลุผล  
6.1  เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจ 
และการลงทุน 

4 4 
(ร้อยละ 100) 

- - 

6.2  เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก 6 5 
(ร้อยละ 83.33) 

1 
(ร้อยละ 16.67) 

- 

6.3  เมืองแห่งการจัดประชุม 
นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ 

2 1 
(ร้อยละ 50.00) 

- 1 
(ร้อยละ 50.00) 

                              รวมทั้งสิ้น 12 10 1 1 
                          คิดเป็นร้อยละ 83.334 8.333 8.333 

 

ผลการด าเนินงานในด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ บรรลุผลส าเร็จล าดับที่ 2 
รองลงมาจากด้านที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน คือ ร้อยละ 83.334  เน้นการด าเนินการในมิติที่ 6.2  
เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก โดยสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยและอ านวยความสะดวก  
ในการให้บริการต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนและพักแรม
อยู่ในอันดับที่ 1 (จากผลส ารวจ MasterCard Global Destination Cities Index, GDCI 2018) ได้ก าหนด
ตัวชี้วัดไว้ 6 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุผล 5 ตัวชี้วัด อย่างไรก็ตามการด าเนินการในมิติดังกล่าวยังมีการด าเนินการ
ไม่บรรลุผล 1 ตัวชี้วัด เป็นเรื่องระดับการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนของนักท่องเที่ยว ซึ่งการด าเนินงาน  
เป็นเพียงการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนในต่างประเทศ แต่ไม่มีการส ารวจการรับรู้แต่อย่างใด 

 ส่วนมิติที่ถือว่าบรรลุผลการด าเนินการน้อยที่สุด ได้แก่ มิติที่ 6.3 เมืองแห่งการจัดประชุม นิทรรศการ 
และการจัดงานนานาชาติ โดยมีตัวชี้วัดที่ไม่ได้ด าเนินการ 1 ตัวชี้วัด คือ การรับรู้ศักยภาพของกรุงเทพมหานคร
ในการจัดประชุมและนิทรรศการของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ  หน่วยงานไม่ได้น าไปบรรจุในแผนปฏิบัติ-
ราชการประจ าปีของหน่วยงาน เนื่องจากกรุงเทพมหานครไม่ใช่หน่วยงานหลักในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ  
ในการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ การด าเนินงานจึงเป็นเพียงการให้การสนับสนุนในฐานะเจ้าภาพเมือง 
 ข้อเสนอแนะ  1. ควรปรับตัวชี้วัดให้เป็นลักษณะรายงานการซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของนักท่องเที่ยว  
เพ่ือเป็นการส ารวจความสนใจผลิตภัณฑ์ชุมชนและน ามาปรับปรุง/พัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมเป็นแหล่งสินค้า
และแหล่งท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง 
         2. กรุงเทพมหานครควรอาศัยข้อตกลงความร่วมมือในการจัดประชุม นิทรรศการ 
และการจัดงานนานาชาติกับส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เพ่ือเพ่ิมบทบาท 
ในการขอเป็นเจ้าภาพ 
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 ด้านที่ 7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
 

 จ านวนตัวช้ีวัด ผลการด าเนินการตัวช้ีวัด 
มิติ ผลการด าเนินงาน ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

 หลัก บรรลุผล ไม่บรรลุผล  
7.1  กฎหมาย 4 - - 4 

(ร้อยละ 100) 

7.2  การบริหารแผน 
และประเมินผล 

5 4 
(ร้อยละ 80.00) 

- 1 
(ร้อยละ 20.00) 

7.3  การบริหารทรัพยากรบุคคล 7 - - 7 
(ร้อยละ 100) 

7.4  การคลังและงบประมาณ 15 6 
(ร้อยละ 40.00) 

2 
(ร้อยละ 13.33) 

7 
(ร้อยละ 46.67) 

7.5  เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 1 
(ร้อยละ 25.00) 

1 
(ร้อยละ 25.00) 

2 
(ร้อยละ 50.00) 

                          รวมทั้งสิ้น 
35 

11 3 21 
                      คิดเป็นร้อยละ 31.43 8.57 60.00 

 

การด าเนินการในด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร เป็นการด าเนินการบริหารจัดการภายใน
ของกรุงเทพมหานครเพ่ือเป็นเครื่องมือในการด าเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกด้าน ได้ก าหนดตัวชี้วัด  
ผลการด าเนินงานหลักไว้ 35 ตัวชี้วัด น าไปสู่การปฏิบัติเพียง 14 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 40 และไม่ได้ด าเนินการ
ถึง 21 ตัวชี้วัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องกฎหมาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การคลังและงบประมาณ  สาเหตุ 
มาจากการที่หน่วยงานไม่ได้น าไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน  
 ข้อเสนอแนะ  เร่งผลักดันการด าเนินการในมิติที่ 7.1 กฎหมาย โดยเฉพาะการอนุมัติร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ฉบับใหม่ และมิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะ  
การพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ 
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ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี  
พ.ศ. 2561 รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561) 
 ปัญหาการจัดท าแผน   

1)  หน่วยงานไม่ได้น าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติ 
อย่างครบถ้วน  
 2)  หน่วยงานเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี  
พ.ศ. 2561 
 3)  การก าหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนตัวชี้วัดเป็นการก าหนดตามภารกิจของหน่วยงานหลัก 
ไม่ได้ก าหนดตามกรอบของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 4)  การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2561 ขาดการบูรณาการ 
ระหว่างหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร 
 ปัญหาการติดตามประเมินผล   

1)  การก าหนดตัวชี้วัดเพ่ิมตามภารกิจของหน่วยงาน บางตวัชี้วดัเป็นงานประจ าซึ่งไม่ส่งผลต่อการพัฒนา 
2)  โครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
3)  ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีภารกิจจ าเป็น เร่งด่วน ส่งผลกระทบต่อการประเมินผล 

และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานฯ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
4)  การประเมินผลในระดับย่อยขาดความครบถ้วน ชัดเจน และถูกต้อง ส่งผลให้การประเมิน 

ในภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปีล่าช้า 
 5)  การประเมินผลในแต่ละด้านยังมีลักษณะเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน ยังไม่มีการประเมินผล
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน 
 ปัญหาด้านบุคลากร  การปรับเปลี่ยนบุคลากรซึ่งรับผิดชอบในการประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปีทุกปสี่งผลให้การประเมินผลและการจัดท ารายงานผล 
การด าเนินงานล่าช้า เนื่องจากขาดประสบการณ์จึงไม่เข้าใจกระบวนการด าเนินงาน ท าให้ต้องใช้เวลา 
ในการประสานและแก้ไข  
 ปัญหาแต่ละด้าน  ปรากฏรายละเอียดตามปัญหาและอุปสรรคของแต่ละด้าน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1)  ทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปีให้สอดคล้องกับ
สถานการณป์ัจจุบัน ตลอดจนตรวจสอบความครบถ้วนก่อนส่งให้หน่วยงานน าไปสู่การปฏิบัติ 

2)  ผู้บริหารหน่วยงานควรให้ความส าคัญและก ากับดูแลการน าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
 3)  การก าหนดตัวชี้วัดเพ่ิมของหน่วยงานต้องสอดคล้องและส่งผลสัมฤทธิ์ต่อแผนปฏิบัติราชการ-
กรุงเทพมหานครประจ าปีและการพัฒนากรุงเทพมหานคร  
 4)  การจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ าปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนฯ เป็นส าคัญ 
 5)  เพ่ือให้การประเมินผลและจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปีเป็นไป 
อย่างต่อเนื่อง ควรจัดเจ้าหน้าที่ชุดเดิมด าเนินการเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
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 ดา้นที่ 1  มหานครปลอดภยั    ประกอบด้วย  6 มิติ  46 เปูาประสงค์  127 ตัวชี้วัดหลัก  

บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 มติทิี ่1.1  ปลอดมลพิษ  (7 เปูาประสงค์  16 ตัวชี้วัด)  
 เปา้หมายที ่1.1.1  แหล่งน้ าสาธารณะทัง้แม่น้ าสายหลักและคูคลองต่าง ๆ มีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินประเภทที ่4
 เปา้ประสงค์ที่ 1.1.1.1  คุณภาพแหล่งน้ าธรรมชาติในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น  (3 ตัวชี้วดั)  

 1)  ร้อยละของปริมาณน้้าเสียชุมชนที่ระบบบ้าบดั ร้อยละ 45 ร้อยละ 45  -  -  ขีดความสามารถในการบ้าบดัน้้าเสียของระบบบ้าบดัน้้าเสีย ขนาดใหญ่

 น้้าเสียสามารถรองรับได้   8 แหง่ และขนาดชุมชน 12 แหง่ ตามที่ออกแบบ 1,136,800 ลูกบาศก์

 เมตรต่อวนั เทยีบกับปริมาณน้้าเสียชุมชนทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 (ปริมาณการใช้น้้าประปา) ป ีพ.ศ. 2560 เทา่กับ 2,530,247.7 

   ลูกบาศก์เมตรต่อวนั

 2)  ร้อยละของจุดตรวจวดัของน้้าคลองและแม่น้้า ร้อยละ 55 ร้อยละ 56  -  -  ตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาและคลองสายหลักในพื้นที่

 เจ้าพระยามีค่าเฉล่ียของค่าออกซิจนละลายน้้า (DO)  (ปรับเพิ่มจาก  กรุงเทพมหานคร พบวา่ จุดตรวจวดัมีค่าเฉล่ียผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ้านวน

 ไม่น้อยกวา่ 2 มิลลิกรัม/ลิตร ร้อยละ 50)     168 จุด จากจุดตรวจวดัทั้งหมด 300 จุด

 3)  ร้อยละของจุดตรวจวดัของน้้าคลองและแม่น้้า ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 3.7  -  -  ตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาและคลองสายหลักในพื้นที่

 เจ้าพระยามีค่าเฉล่ียของค่าปริมาณความสกปรก (ปรับลดจาก  กรุงเทพมหานคร พบวา่ จุดตรวจวดัมีค่าเฉล่ียผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ้านวน

 ในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน 4 มิลลิกรัม/ลิตร ร้อยละ 10)  11 จุด จากจุดตรวจวดัทั้งหมด 300 จุด

 สยป. เห็นชอบและ  หมายเหตุ  ตามแผนปฏบิติัราชการกรุงเทพมหานคร ประจ้าป ีพ.ศ. 2561

ตามการเจรจาตกลง  ตัวชี้วดันี้ไม่บรรลุผลตามเปาูหมายแผน คือ ร้อยละ 10

3  -  -  

11

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2561
รอบปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561)

ผลการด าเนินการ

                                            รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  3 ตัวชี้วัด

ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 4)  ร้อยละของปริมาณมูลฝอยคัดแยกที่แหล่งก้าเนิด ร้อยละ 22 ร้อยละ 25.27  -  -  รวบรวมข้อมูลการน้ามูลฝอยที่คัดแยก ณ แหล่งก้าเนิดไปใช้ประโยชน์

 เพิ่มขึ้นเมื่อเทยีบกับป ี2556 (1,346 ตันต่อวนั  จาก 50 สนข. ด้วยระบบ Google Drive ได้ปริมาณขยะน้ากลับมาใช้

  ประโยชน์ที่แหล่งก้าเนิด 1,886.22 ตันต่อวนั แยกประเภทเปน็วสัดุ

  รีไซเคิล อินทรีย์ และเศษวสัดุก่อสร้าง เศษไม้

 5)  ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ลดลง ร้อยละ 6  - ร้อยละ 5.14  -  มูลฝอยที่น้าเข้าก้าจัดที่ศูนย์ก้าจัดมูลฝอยกรุงเทพมหานครเฉล่ีย 10,705

 เมื่อเทยีบกับป ี2556 (9,963 ตันต่อวนั)   ตันต่อวนั ต้่ากวา่ค่าเปาูหมายร้อยละ 0.86

 6)  ร้อยละของจ้านวนชุมชน สถานศึกษา ร้อยละ 8 ร้อยละ 12  -  -  รวบรวมข้อมูลการส่งเสริมการจัดการมูลฝอยจาก 50 สนข. โดยรักษา

 สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จัดการ (340 แหง่) (516 แหง่)  สถานที่เดิมของชุมชน 314 แหง่ และส่งเสริมชุมชนใหม่ 202 แหง่

 มูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทยีบกับป ี2556 (314 แหง่)  จากการด้าเนินโครงการบวร 180 แหง่ และโครงการกรุงเทพสีเขียว

  22 แหง่ รวมเปน็ 516 แหง่

 7)  ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารถคัดแยก ร้อยละ 22 ร้อยละ 29.19  -  -  ส้านักงานเขต 50 เขต และส้านักส่ิงแวดล้อมรวบรวมข้อมูลปริมาณ

 ได้จากแหล่งก้าเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทยีบกับป ี2560  มูลฝอยอันตราย (รวมอิเล็กทรอนิกส์ e-waste) ได้ปริมาณ 980.43 ตัน

 (605.56 ตัน/ป)ี  น้าส่งศูนย์ก้าจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม

 8)  ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 2 ร้อยละ 2.12  -  -  ส้านักงานเขต 50 เขต และส้านักส่ิงแวดล้อมจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล

 (e-waste) ที่สามารถคัดแยกได้จากแหล่งก้าเนิด  ปริมาณมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ (e-waste) ได้ปริมาณ 150.17 ตัน

 เพิ่มขึ้นเมื่อเทยีบกับปฐีาน 2560 (138.84 ตันต่อป)ี  น้าส่งศูนย์ก้าจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม

 9)  ร้อยละของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่จัดเก็บและน้า ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  -  -  รวบรวมและจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุขเข้าสู่ระบบ

 ๆปก้าจัดอย่างถูกหลักสุขาภบิาล   ก้าจัดได้ปริมาณ 14,726.43 ตัน เฉล่ียวนัละ 40.34 ตัน

12

ผลการด าเนินการ

 เปา้หมายที ่1.1.2  กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยทีแ่หล่งก าเนิดและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดจนถึงการก าจัดอยา่งถูกต้องตามหลักวชิาการ
 เปา้ประสงค์ที่ 1.1.2.1  ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งก าเนิดและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดจนถึงการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  (8 ตัวชี้วดั)

ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

    

 10)  ร้อยละของมูลฝอยที่น้ามาบ้าบดัแล้วกลับไปใช้ ร้อยละ 20 ร้อยละ 20.10  -  -  น้ามูลฝอยมาบ้าบดัแล้วกลับไปใช้ประโยชน์ที่ศูนย์ก้าจัดมูลฝอยได้ปริมาณ

 ประโยชน์ที่ศูนย์ก้าจัดมูลฝอยเพิ่มขึ้น (ปฐีาน 2556   มูลฝอยเฉล่ียรวม 1,206.05 ตันต่อวนั แยกประเภทดังนี้ แปรรูปเปน็

 1,000 ตันต่อวนั)      ไฟฟาู เศษวสัดุก่อสร้าง และแปรรูปเปน็ปุ๋ย

 11)  ร้อยละความพงึพอใจของประชาชนต่อการจัดการ ร้อยละ 95  - ร้อยละ 94.8  -  แจกแบบส้ารวจความพงึพอใจเขตละ 100 ฉบบั (5,000 ฉบบั) ได้รับ

 มูลฝอยของกรุงเทพมหานคร  การตอบกลับ 4,742 ฉบบั

6 2  -  

 เปา้หมายที ่1.1.3  กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

 เปา้ประสงค์ที่ 1.1.3.1  ลดจ านวนยานพาหนะที่ปล่อยควันด าเกินมาตรฐาน  (1 ตัวชี้วดั)  

 12)  ร้อยละของยานพาหนะที่ปล่อยมลพษิ (ควนัด้า) ร้อยละ 75.90 ร้อยละ 86.55  -  -  ตรวจวดัมลพษิจากยานพาหนะ (รถยนต์ดีเซล รถโดยสารสาธารณะ

 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 1 ต่อปี   รถสองแถว และรถราชการ) จ้านวน 23,729 คัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

 เมื่อเทยีบกับปฐีาน (พ.ศ.2558)  20,538 คัน

1  -  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 1.1.3.2  ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศใหค้รอบคลุมพ้ืนที่   (1 ตัวชี้วดัหลัก)

 13)  ร้อยละความส้าเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูล/ ร้อยละ 80  -  /  -  ไม่ได้รับงบประมาณในการด้าเนินการตามตัวชี้วดั แต่ในปงีบประมาณ

 สารสนเทศผ่านระบบบริหารจัดการข้อมูลคุณภาพ   พ.ศ. 2561 ส้านักส่ิงแวดล้อมได้จัดเตรียมเพื่อด้าเนินการตามตัวชี้วดั

 อากาศร่วมกับกรมควบคุมมลพษิ  ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการแต่งต้ังคณะท้างานพฒันาระบบฯ

 จัดประชุมเตรียมด้าเนินการ ก้าหนดปญัหา  (Problem Definition)

 วเิคราะหร์ะบบ (Analysis) และออกแบบระบบ (Design) ซ่ึงผล

  การด้าเนินงานคิดเปน็ร้อยละ 80

 - 1  -  

13
                                            รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

ผลการด าเนินการ

                                            รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  8 ตัวชี้วัด

                                            รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

    

 เปา้ประสงค์ที่ 1.1.3.3  กิจกรรมการก่อสร้างในกรุงเทพมหานครมีการควบคุมฝุ่น  (1 ตัวชี้วดั)  

 14)  ร้อยละของแหล่งก้าเนิดได้รับการควบคุมฝุุนละออง ร้อยละ 15 ร้อยละ 100  -  -  คณะท้างานการติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารใหเ้ปน็ไป

   ตามมาตรการควบคุมฝุุนละอองในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ

 ส่ิงแวดล้อมร่วมกันออกปฏบิติังานตามแผนปฏบิติังานติดตามตรวจสอบ

 โครงการก่อสร้างอาคารฯ แล้ว (ช่วงเดือนกุมภาพนัธ-์กันยายน 2561)

 จ้านวน 45 โครงการ ตามแผน

1  -  -  

 เปา้หมายที ่1.1.4  กรุงเทพมหานครมีระดับเสียง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
 เปา้ประสงค์ที่ 1.1.4.1  กรุงเทพมหานครมีคุณภาพเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  (1 ตัวชี้วดั)   
 15)  ร้อยละของยานพาหนะที่มีมลพษิทางเสียง ร้อยละ 92 ร้อยละ 96.34  -  -  ตรวจวดัระดับเสียงจากยานพาหนะ (รถสองแถว) 344 คัน ผ่านเกณฑ์

 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในป ี2561  343 คัน และเรือในคลอง กทม. 128 ล้า ผ่านเกณฑ์ 119 ล้า

1  -  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 1.1.4.2  บรูณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกกรุงเทพมหานคร  (1 ตัวชี้วดั)

 16)  แผนบรูณาการการจัดการคุณภาพอากาศ 1 แผน 1 แผน  -  -  จัดท้าแผนบรูณาการการจัดการคุณภาพอากาศและเสียงของกรุงเทพ-

 และเสียงของกรุงเทพมหานคร ประจ้าปี  มหานคร ประจ้าป ี 

1  -  -  

13 3   
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ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ผลการด าเนินงาน

                                            รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

                                            รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

ผลการด าเนินการ

                                            รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

                          รวมตัวชี้วดัมิติที ่1.1  ทัง้สิ้น 16 ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

    

 มติทิี ่1.2  ปลอดอาชญากรรมและยาเสพตดิ  (5 เปูาประสงค์  16 ตัวชี้วัด)   
 เปา้หมายที ่1.2.1  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน

 1)  จ้านวนบญัชีพื้นที่เส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรม 1 บญัชี 1 บญัชี  -  -  ส้านักเทศกิจรวบรวมข้อมูลจากส้านักงานเขต 50 เขต และหน่วยงาน

 ที่เกี่ยวข้องน้ามาแยกประเภทข้อมูลจุดเส่ียงฯ ตามการส้ารวจ/แหล่งที่มา

 และตามการด้าเนินการ และจัดท้าเปน็บญัชีพื้นที่เส่ียงต่อการเกิด 

  อาชญากรรม

 2)  จ้านวนกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ (CCTV) 1,000 กล้อง 46,779 กล้อง  -  -  ส้านักการจราจรและขนส่งด้าเนินการบ้ารุงรักษากล้องโทรทศัน์วงจรปดิ

 ด้านความปลอดภยัที่ได้รับการติดต้ัง/บ้ารุงรักษาต่อปี  (CCTV) ทั่วกรุงเทพมหานคร จ้านวน 46,779 กล้อง ส่วนการติดต้ัง

 กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ (CCTV) เพิ่มเติมตามแผนที่ก้าหนดไว ้จ้านวน

 46 กล้อง บริเวณรอบคลองโอ่งอ่าง จากสะพานโอสถานนทถ์ึงสะพาน

 โอสถานนทถ์ึงสะพานด้าเรงสถิต ได้มีการโอนงบประมาณไปด้าเนินการ

 ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากส้านักการระบายน้้าจะปรับปรุง

  ภมูิทศัน์บริเวณดังกล่าว  

 3)  ร้อยละความส้าเร็จของการติดต้ังระบบบริหารจัดการ ร้อยละ 75 ร้อยละ 100  -  -  ส้านักการจราจรและขนส่งได้ติดต้ังระบบศูนย์บริหารจัดการกล้อง

 กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ (CCTV)  โทรทศัน์วงจรปดิ (CCTV) จ้านวน 12 ศูนย์ ในพื้นที่ 12 เขต และอยู่

 ระหวา่งบ้ารุงรักษาและปรับปรุงระบบเพื่อเชื่อมโยงระบบระหวา่งสถานี

 ต้ารวจนครบาลในแต่ละพื้นที่และศูนย์เอราวณั ส้านักการแพทย์ และเพิ่ม

 ประสิทธภิาพระบบกล้องวงจรปดิ (CCTV) โดยเชื่อมโยงสัญญาณสถานะ

15

 เปา้ประสงค์ที่ 1.2.1.1  เสริมสร้างความปลอดภยัเพ่ือลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม  (6 ตัวชี้วดั)

ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ผลการด าเนินงาน
ผลการด าเนินการ

ค่าเป้าหมาย



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 จากกล้องแบบ Stand Alone สู่ศูนย์ควบคุมระบบเพื่อใหแ้ต่ละศูนย์ติดตาม

 สถานะการท้างานของกล้องได้แบบ Real Time

 4)  ร้อยละความส้าเร็จของการติดต้ังไฟฟาูส่องสวา่ง ร้อยละ 75  - ร้อยละ 60.36  -  ส้านักการโยธาและส้านักงานเขตด้าเนินการส้ารวจ จัดท้าแผนการติดต้ัง

 ไฟฟาูแสงสวา่งจ้านวน 4,059 ดวง ติดต้ังแล้วเสร็จ 2,450 ดวง  และได้ 

 จัดท้าแผนการซ่อมแซมไฟฟาูแสงสวา่ง จ้านวน 11,626 ดวง ด้าเนินการ

  ได้ 11,316 ดวง คิดเปน็ร้อยละ 97.33

 5)  ความถี่ในการออกตรวจพื้นที่เส่ียงต่ออาชญากรรม    

     -  ส้านักงานเขต 2 คร้ัง/วนั/จุด 2 คร้ัง/วนั/จุด  -  -  จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจของส้านักงานเขตและส้านักเทศกิจตรวจตราสภาพ

     -  ส้านักเทศกิจ 1 คร้ัง/เดือน/จุด 1 คร้ัง/เดือน/จุด  -  -  แวดล้อมและเฝูาระวงัความปลอดภยับริเวณใต้สะพานลอย ซอยเปล่ียว

      ที่รกร้าง อาคารร้าง ฯลฯ จ้านวน 728 จุด ในพื้นที่ 50 เขต

 6)  จ้านวนเส้นทางใหบ้ริการกลับบา้นปลอดภยัไปกับ 2 เส้นทาง/เขต 2 เส้นทาง/เขต  -  -  จัดชุดสายตรวจเทศกิจใหบ้ริการรับ-ส่งประชาชนที่เดินทางกลับบา้น

 เทศกิจ  ในช่วงเวลากลางคืน ระหวา่งเวลา 21.00-24.00 น. และด้าเนินการ

 ส้ารวจความเชื่อมั่นต่อความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน

 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต จ้านวน 2,500 ราย พบวา่

 ประชาชนมีความเชื่อมั่นในระดับมากขึ้นไป (ต้ังแต่ 3.51) จ้านวนทั้งส้ิน

 2,396 ราย คิดเปน็ร้อยละ 95.84

5 1  -  
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                                             รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  6 ตัวชี้วัด

ผลการด าเนินการ
ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 เปา้หมายที ่1.2.2  เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพ ผู้ติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทีม่ีมาตรฐานและมีความเหมาะสม
 เปา้ประสงค์ที่ 1.2.2.1  เพ่ิมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด  (4 ตัวชี้วดั)  

 7)  จ้านวนชุมชนมีความสามารถในการปอูงกันแก้ไข 426 ชุมชน 512 ชุมชน  -  -  ประเมินดัชนีชี้วดัความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางประชารัฐร่วมใจ 

 ปญัหายาเสพติด  สร้างชุมชนมั่นคง ปลอดภยัยาเสพติด พบวา่ ชุมชนที่มีดัชนีชี้วดั

 ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างน้อย 6 ใน 10 ข้อ เรียงตามล้าดับที่ชุมชน

 ด้าเนินการจากมากไปน้อย ดังนี้
 1. มีการจัดการกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับกิจกรรม

 สาธารณประโยชน์อื่น ๆ

 2. มีกลุ่มหรือองค์กรที่ปฏบิติังานด้านยาเสพติดในพื้นที่ชุมชน เช่น 

 คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝูาระวงัภยัและ

 ยาเสพติด ฯลฯ

 3. มีการควบคุมดูแลไม่ใหม้ีแหล่งมั่งสุมในพื้นที/่จัดกิจกรรมเชิงปอูงกัน

 ยาเสพติดอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง

 4. กลุ่มหรือองค์กรที่ปฏบิติังานด้านยาเสพติดในพื้นที่ชุมชนประชุมกัน

 อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง

 5. มีการประชาคมเพื่อค้นหาและตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

 อย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง

 6. มีข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการปอูงกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด

 8)  ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝูาระวงั ร้อยละ 20 ร้อยละ 40.07  -  -  อาสาสมัครกรุงเทพมหานครที่ปฏบิติังานในสังกัดศูนย์บริการสาธารณสุข

 ยาเสพติด  68 แหง่ ๆ ละ 4 คน รวม 272 คน ได้รับการพฒันาศักยภาพและ

 ปฏิบัติงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายา/สารเสพติด 
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ผลการด าเนินการ
ผลการด าเนินงานตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ
 ตลอดจนรายงานผลการปฏบิติังานกับส้านักงานปอูงกันและบ้าบดัการติด

 ยาเสพติด จ้านวน 109 คน

 9)  ชุมชนร่วมใจระวงัภยัยาเสพติดได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 60 ร้อยละ 83.31  -  -  ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 ส้านักงานเขต จ้านวน 629 ชุมชน

 และสามารถขับเคล่ือนงานแก้ไขปญัหายาเสพติด   ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อด้าเนินกิจกรรมแก้ไขปญัหาผู้เสพ/ผู้ติด 

 อย่างต่อเนื่อง  ยาเสพติดในชุมชนจ้านวน 524 ชุมชน  

 10)  อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝูาระวงัภยัและ ร้อยละ 60 ร้อยละ 68.65  -  -  อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝูาระวงัภยัและยาเสพติดปฏบิติังานจริง

 ยาเสพติดในชุมชนและในสถานศึกษามีการปฏบิติังาน      8,401 คน จากอาสาสมัครฯ 12,237 คน

 อย่างน้อย 1 คร้ัง/เดือน

4  -  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 1.2.2.2  สร้างความภาคภมูิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการปอ้งกันการใช้ยาและสารเสพติด  (2 ตัวชี้วดั)

 11)  ร้อยละของโรงเรียนที่ร่วมด้าเนินการ ร้อยละ 80 ร้อยละ 84.21  -  -  -  โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จ้านวน 38 โรงเรียน

 เข้ารับการอบรมในกิจกรรมใหค้วามรู้ในการจัดท้าส่ือรณรงค์เกี่ยวกับโทษ

 พษิภยั ผลกระทบของบหุร่ี และศิลปะการออกแบบส่ือรณรงค์ ผ่าน 

 การอบรมและน้าความรู้ไปใช้ในการผลิตส่ือหนังส้ัน เพื่อส่งเข้าร่วม

 การประกวดส่ือรณรงค์ปอูงกันนักสูบหน้าใหม่ของส้านักงานปอูงกัน

 และบ้าบดั จ้านวน32 โรงเรียน

 -  โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จ้านวน 109 โรงเรียน

 ได้รับการสนับสนุนด้านการปอูงกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดโดยการให้

 ความรู้และประชาสัมพนัธข์้อมูลทางราชการ การคัดกรองนักเรียน

 กลุ่มเส่ียงการจัดต้ังชมรมและจัดต้ังศูนย์เพื่อใจ TO BE NUMBER ONE
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ผลการด าเนินการ
ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ผลการด าเนินงาน

                                             รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  4 ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 12)  ร้อยละของสถานประกอบการที่ร่วมด้าเนินการ ร้อยละ 50 ร้อยละ 63.07  -  -  สถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีจ้านวนพนักงานหรือลูกจ้าง

  ต้่ากวา่ 10 คน ซ่ึงจดทะเบยีนตามพระราชบญัญัติการสาธารณสุข 

 พ.ศ. 2535 จ้านวน 17,254 แหง่ ด้าเนินการปอูงกันการใช้ยาและสาร

 เสพติด โดยใหค้วามรู้เกี่ยวกับโทษ พษิภยัของยาเสพติด ประชาสัมพนัธ์

 ข้อมูลข่าวสารทางราชการ  ด้าเนินการโรงสีขาว จัดต้ังชมรม TO BE

 NUMBER ONE จ้านวน 10,882 แหง่

2  -  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 1.2.2.3  บ าบดัรักษาฟ้ืนฟู ติดตามดูแลผู้เสพผู้ติดยา/สารเสพติดใหส้ามารถกลับไปด าเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม  (2 ตัวชี้วดั)

 13)  ร้อยละของผู้ที่เข้าโปรแกรมการบ้าบดัรักษา ร้อยละ 65 ร้อยละ 66.25  -  -  ผู้ติดยาเสพติดจ้านวน  4,237 คน ได้รับการบ้าบดัในสถานบ้าบดั

 แบบครบก้าหนด  ยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามโปรแกรมแบบครบก้าหนด  

  จ้านวน 2,807 คน

 14)  ร้อยละของผู้ผ่านการบ้าบดัรักษาตามโปรแกรม ร้อยละ 65 ร้อยละ 69.25  -  -  ผู้ผ่านการบ้าบดัที่ต้องได้รับการติดตามจ้านวน 6,854 ราย ได้รับ

 ได้รับการติดตามหลังการบ้าบดัตามเกณฑ์ที่ก้าหนด  การติดตามหลังการบ้าบดัตามเกณฑ์ที่ก้าหนดจ้านวน 4,747 ราย

2  -  -  -

 เปา้ประสงค์ที่ 1.2.2.4  เพ่ิมประสิทธิภาพในการอ านวยการ ประสาน และติดตามการด าเนินงานปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  (2 ตัวชี้วดั)

 15)  ร้อยละของการมีแผนปฏบิติัการตามที่ก้าหนด ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  -  -  ส้านักงานเขตมีแผนปฏบิติัการปอูงกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในชุมชน

  (ประชารัฐ 9 ขั้นตอน) 50 สนข. มีการรายงานเข้าสู่ระบบสารสนเทศ 
 ยาเสพติดจังหวดั (NISPA)

19

ผลการด าเนินการ

                                             รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  2 ตัวชี้วัด

ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ผลการด าเนินงาน

                                             รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  2 ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 16)  ร้อยละความส้าเร็จของการปฏบิติังานได้ตามแผน ร้อยละ 100  - ร้อยละ 99.37  -  ติดตามผลการรายงานการจัดท้าแผนปฏบิติัการปอูงกันและแก้ไขปญัหา

 ที่ก้าหนด  ยาเสพติดในชุมชนและการรายงานผลการปฏบิติัตามแผนบนัทกึในระบบ

   สารสนเทศยาเสพติดจังหวดั (NISPA)

1 1  -  

14 2  -  
 มติทิี ่1.3  ปลอดอุบัตเิหต ุ (2 เปูาประสงค์  9 ตัวชี้วัด)   
 เปา้หมายที ่1.3.1  ลดความสูญเสียจากอุบตัิเหตุจราจร
 เปา้ประสงค์ที่ 1.3.1.1  ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย  (7 ตัวชี้วดั)  

 1)  ร้อยละความส้าเร็จของการวเิคราะหข์้อมูล ร้อยละ 80  -  -  / ไม่ได้รับงบประมาณ

 เพื่อสนับสนุนการลดอุบติัเหตุจราจร  

 2)  ร้อยละของจ้านวนปาูยหรือเคร่ืองหมายจราจร ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  -  -  ติดต้ังปาูยจราจรแล้วเสร็จ 12 โครงการ โดยติดต้ังปาูยจ้านวน 6,295 

 ที่ได้รับการติดต้ังหรือปรับปรุง   ปาูย ซ่ึงเปน็ไปตามเปาูหมายที่ก้าหนด

 3)  ร้อยละความส้าเร็จของการติดต้ังหรือปรับปรุง ร้อยละ 70 ร้อยละ 98.89  -  -  ติดต้ังและปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรแล้วเสร็จ จ้านวน 9 โครงการ

 ระบบสัญญาณไฟจราจร   จากเปาูหมาย 7 โครงการ

 4)  ร้อยละของอุปกรณ์ความปลอดภยัที่ได้รับการติดต้ัง ร้อยละ 80  - ร้อยละ 69.23  -  ติดต้ังอุปกรณ์ความปลอดภยัด้านจราจรแล้วเสร็จ จ้านวน 9 โครงการ

 การติดต้ังและบ้ารุงรักษา  (จากเปาูหมาย 11 โครงการ)  

 5)  จ้านวนอุบติัเหตุในพื้นที่ปฏบิติัการของเทศกิจ จัดเก็บข้อมูล  /  -  -  ไม่พบอุบติัเหตุในพื้นที่ปฏบิติัการของเทศกิจอาสาจราจร แต่ได้มีการจัดเก็บ

 อาสาจราจร ปฐีาน  ข้อมูลการใม่พบอุบติัเหตุในป ี2561 ไวด้้วยแล้ว

 6)  จ้านวนคร้ังในการออกปฏบิติัหน้าที่เทศกิจ 2 คร้ัง/วนั 2 คร้ัง/วนั  -  -  จัดเจ้าหน้าที่อาสาจราจรของส้านักเทศกิจประจ้าจุดอ้านวยความสะดวก

 อาสาจราจร  (2,450 คร้ัง)  ด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณรอบส้านักเทศกิจ จ้านวน 5 จุด
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                           รวมตัวชี้วดัมิติที ่1.2  ทัง้สิ้น 16 ตัวชี้วดั
                                             รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  2 ตัวชี้วัด

ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินการ

ผลการด าเนินงาน



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 7)  จ้านวนคร้ังในการออกตรวจความปลอดภยัทางน้้า 2 คร้ัง/วนั 2 คร้ัง/วนั  -  -  จัดเจ้าหน้าที่ของส้านักเทศกิจออกตรวจความปลอดภยับริเวณทา่เรือ

 ของเทศกิจ (8,028 คร้ัง)  ต้ังแต่สะพานพระราม 8 ถึงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน จ้านวน 18 จุด

5 1 1  

 เปา้ประสงค์ที่ 1.3.1.2  ลดการกระท าผิดกฎจราจร  (2 ตัวชี้วดั)  

 8)  จ้านวนการกระท้าผิดกฎจราจรลดลง ร้อยละ 95  -  -  /  ไม่ได้ด้าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วดั

 9)  จ้านวนผู้เสียชีวติจากอุบติัเหตุทางถนน 10 คน  -  -  /  ไม่ได้ด้าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วดั

 ในเขตกรุงเทพมหานครไม่เกิน 10 คนต่อประชากร

 100,000 คน

 -  - 2  

5 1 3  
 มติทิี ่1.4  ปลอดภัยพิบัต ิ (5 เปูาประสงค์  18 ตัวชี้วัด)    
 เปา้หมายที ่1.4.1  กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟ้ืนคืนจากภัยพิบตัิ
 เปา้ประสงค์ที่ 1.4.1.1  กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภยัทั้งจากน้ าฝน น้ าหนุน และน้ าหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบคุลากรและเครื่องมือในการจัดการ

 สาธารณภยัโดยเฉพาะอุทกภยั  (5 ตัวชี้วดั)

 1)  ความสามารถรองรับปริมาณน้้าหลากและน้้าหนุน ร้อยละ 90 ร้อยละ 100  -  -  ก่อสร้าง ปรับปรุงแนวปอูงกันน้้าทว่มบริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยา 

 ที่ความสูง +3.0 ม.รทก. ของพื้นที่  คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวสัด์ิ ความยาวรวม 86 กิโลเมตร

 โดยก่อสร้างเขื่อนถาวรได้ 76.8 กิโลเมตร ติดปญัหาอุปสรรค 0.2 

 กิโลเมตร แต่ได้จัดเรียงกระสอบทรายเสริมเปน็การชั่วคราว  ส้าหรับเขื่อน

 ถาวรที่ไม่สามารถด้าเนินการก่อสร้างได้ 9 กิโลเมตร เนื่องจากเปน็พื้นที่

   เอกชน แต่ได้จัดเรียงกระสอบทรายกรณีมีปริมาณน้้าหลากและน้้าหนุน
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ผลการด าเนินการ

                             รวมตัวชี้วดัมิติที ่1.3  ทัง้สิ้น 9 ตัวชี้วดั

                                             รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  7 ตัวชี้วัด

                                             รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  2 ตัวชี้วัด

ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 ที่ความสูง +3.0 ม.รทก.  ส่วนการด้าเนินการก่อสร้างแนวปอูงกันน้้าทว่ม

 ริมแม่น้้าเจ้าพระยา ช่วงบริเวณร้านอาหารระฆังทองถึงโรงเรียนสตรี

 วดัระฆัง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 แต่ได้สร้างท้านบกั้นน้้าชั่วคราวเพื่อก่อสร้างดาดทอ้งคลอง ผูกเหล็ก 

 ประกอบแบบก่อสร้างคานทบัหลังแนวปอูงกันน้้าทว่ม ยาวประมาณ

   73 เมตร

 2)  ความสามารถระบายน้้าทว่มขังในถนนสายหลัก 210 นาที ไม่เกิน  -   -  วดัช่วงน้้าทว่มขัง ต้ังแต่ฝนหยุดตกในถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 กรณีฝนตก 100 มม. ต่อชั่วโมง 160 นาที  ที่ส้านักการระบายน้้ารับผิดชอบดูแล ซ่ึงฝนตกเกิน 100 มิลลิเมตร

   ต่อชั่วโมง จ้านวน 14 จุด

 3)  ความยาวคลองที่ได้รับฟื้นฟใูหส้ามารถรองรับ 32 กม. 36.60 กม.  -  -  ก่อสร้างเขื่อนริมคลอง ขุดลอกคลองและเปดิทางน้้าไหลดังนี้

 และระบายน้้าดี  1)  ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้้าคลองหมื่นแช่มและคลอง

 รางขี้เหล็ก จากบริเวณคลองภาษเีจริญถึงบริเวณคลองบางบอน

 ได้ความยาว 11,185 เมตร

 2)  ปรับปรุงคลองสามเสน จากถนนพหลโยธนิถึงจุดที่ก้าหนดไปทาง

  ถนนพระรามที่  6 ได้ความยาว 650 เมตร

 3)  ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองรางอ้อ-รางแก้ว ช่วงถนนพหลโยธนิ

 ถึงซอยพหลโยธนิ 65 แยก 2 ได้ความยาว 950 เมตร

 4)  ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินคลองแสนแสบ จากบริเวณ

 ถนนกาญจนาภเิษกถึงบริเวณประตูระบายน้้ามีนบรีุ ได้ความยาว

 9,190.80 เมตร

22

ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ผลการด าเนินงาน
ผลการด าเนินการ

ค่าเป้าหมาย



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 5)  ขุดลอกคลองในความรับผิดชอบของส้านักการระบายน้้าได้ความยาว

 25,750 เมตร

 4)  จ้านวนคลองหลักที่มีการจัดการส่ิงปลูกสร้างรุกล้้า 2 คลอง 5 คลอง  -  -  คลองลาดพร้าว คลองบางบวั คลองถนน คลองสอง และคลองบางซ่ือ

 และปกัแนวเขตล้าคลองสาธารณะ  

 5)  จ้านวนระบบภมูิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้้า 1 ระบบ 1 ระบบ  -  -  ระบบท้านายน้้าฝน ระบบท้านายและบริหารจัดการน้้าทว่ม และระบบ

  บริหารจัดการข้อมูล

5  -  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 1.4.1.2  ฟ้ืนฟูสภาพปา่ชายเลนใหม้ีความอุดมสมบรูณม์ากยิ่งขึ้น  (2 ตัวชี้วดั)

 6)  พื้นที่ปาุชายเลนเพิ่มขึ้น (ความหนาแน่น 50 ม.) รอการสร้างเขื่อน     

 (2559 EIA ผ่านการพจิารณาของส้านักนโยบาย- T-Groins (3 ป)ี

 และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  2560 (ตามแผน กทม.ฯ)

 ได้รับงบประมาณสร้างเขื่อน  2560-2562 ความหนาแน่น  -  /  -  รอการสร้างเขื่อน

 สร้างเขื่อน 2563 ตะกอนเร่ิมการสะสม) 50 เมตร

(แผนหน่วย)

 7)  สร้าง T-groins แนวคัดหนิปอูงกันการกัดเซาะ ความยาว  -  /  -  รอผล EIA

 ชายฝ่ัง 2 กิโลเมตร  

 - 2  -  

 8)  ร้อยละความก้าวหน้าของการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรม ร้อยละ 20  -  -  /  ไม่ได้รับงบประมาณ

 ดับเพลิงและกู้ภยักรุงเทพมหานคร
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 เปา้ประสงค์ที่ 1.4.1.3  เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบคุลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภยั โดยเฉพาะอัคคีภยั   (5 ตัวชี้วดั)

                                            รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  5 ตัวชี้วัด

                                             รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  2 ตัวชี้วัด

ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก
ผลการด าเนินการ

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 9)  จ้านวนคร้ังของการด้าเนินการฝึกซ้อมตามแผน 50 คร้ัง 50 คร้ัง  -  -  ฝึกซ้อมตามแผนการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยัร่วมกับส้านักงานเขต

 การปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยัร่วมกับหน่วยงาน (เปล่ียนค่าเปาูหมาย  50 เขต (เขตละ 1 คร้ัง) 

 ที่เกี่ยวข้อง  จาก 42 คร้ัง)  

 10)  ร้อยละความส้าเร็จของการประเมินและจัดระดับ ร้อยละ 80 ร้อยละ 100  -  -  จัดท้าบญัชีรายชื่อชุมชนเปาูหมาย 100 ชุมชน เพื่อส้ารวจประเมิน

 ความเส่ียงจากอัคคีภยัในพื้นที่รับผิดชอบของสถานี      และจัดระดับความเส่ียง แบง่ระดับความเส่ียงเปน็ 3 ระดับ คือ ระดับต้่า

 ดับเพลิง   ระดับกลาง และระดับสูง  ด้าเนินการได้ 152 ชุมชน

 11)  ร้อยละความส้าเร็จของการพฒันาระบบฐานข้อมูล ร้อยละ 80  -  -  /  ไม่ได้รับงบประมาณ

 ทั้งด้านบคุลากร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ยานพาหนะ

 ที่เกี่ยวข้องกับการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั

 12)  ร้อยละความส้าเร็จของการจัดต้ังคลังข้อมูล ร้อยละ 20  -  -  /  ไม่ได้รับงบประมาณ

 ด้านสาธารณภยัของกรุงเทพมหานครใหส้ามารถ

 เชื่อมโยง แลกเปล่ียนข้อมูลระหวา่งหน่วยงานได้  

2  - 3  

 เปา้ประสงค์ที่ 1.4.1.4  ลดความล่อแหลมและความเปราะบางของชุมชน  (5 ตัวชี้วดั)  

 13)  ร้อยละความส้าเร็จของการสร้างพลังเครือข่าย ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  -  -  จัดอาอาสาสมัครเฝูาระวงัภยัในชุมชน จ้านวน 100 ชุมชน

 ด้วยการจัดหาอาสาสมัครชุมชนเพื่อร่วมกันปอูงกัน (เปล่ียนค่าเปาูหมาย  

 และระงับอัคคีภยัในเบื้องต้น จากร้อยละ 80)

 14)  การฝึกอบรมใหค้วามรู้ด้านสาธารณภยัใหก้ับ 20 ชุมชน  -  -  -  

 ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิง  

ปรับเปน็
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ผลการด าเนินการ
ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย

                                             รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  5 ตัวชี้วัด



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 จ้านวนคร้ังของการฝึกอบรมใหค้วามรู้ด้านสาธารณภยั 100 คร้ัง/ปี 100 คร้ัง/ปี  -  -  จัดกิจกรรมฝึกอบรมใหค้วามรู้ด้านสาธารณภยัใหก้ับชุมชนในพื้นที่

 ใหก้ับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิง  ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิง จ้านวน 100 ชุมชน

 15)  การร่วมตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการ 1 คร้ัง/1 เขต  -  -  -  

 ต่าง ๆ เพื่อสร้างความปลอดภยัจากอัคคีภยั  

ปรับเปน็

 ร้อยละความส้าเร็จของการตรวจสอบอาคาร ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  -  -  ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ปอูงกันและระงับอัคคีภยัของอาคาร ได้แก่

 ตามมาตรการปอูงกันและระงับอัคคีภยัที่ได้รับ  อุปกรณ์ดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไฟฟาูส่องสวา่งฉุกเฉิน 

 การร้องขอ  ทางหนีไฟ และแผนอพยพประชาชนในภาวะฉุกเฉิน และใหค้วามรู้ 

   ค้าแนะน้าเกี่ยวกับการปอูงกันและระงับอัคคีภยั จ้านวน 119 อาคาร

 16)  ร้อยละความส้าเร็จของการประชาสัมพนัธ์ ร้อยละ 20  -  -  -  

 สร้างความตระหนักรู้ในการปอูงกันและบรรเทา  

 สาธารณภยัแก่เด็กนักเรียนและประชาชนในเบื้องต้น

ปรับเปน็      

 ร้อยละความส้าเร็จของการสร้างความตระหนักรู้ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  -  -  ฝึกอบรมใหค้วามรู้ด้านการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั ฝึกซ้อมระงับ

 ในการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยัแก่นักเรียน  อัคคีภยั ฝึกซ้อมหนีไฟใหแ้ก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ ทั้งโรงเรียนในสังกัด

 ในสถานศึกษาตามที่ร้องขอ  กรุงเทพมหานครและนอกสังกัดกรุงเทพมหานครตามที่ร้องขอ

  จ้านวน 101 โรงเรียน
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ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินการ



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 17)  ร้อยละความส้าเร็จของการฝึกอบรมและฝึกซ้อม ร้อยละ 80  -  -  -  

 อพยพหนีไฟใหก้ับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ  

 และภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน

ปรับเปน็      

 ร้อยละความส้าเร็จของการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  -  -  ฝึกอบรมและซ้อมหนีไฟใหก้ับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตามที่ร้องขอ

 หนีไฟใหก้ับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  จ้านวน 340 แหง่

 ตามที่ร้องขอ

5  -  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 1.4.1.5  ผู้ประสบสาธารณภยัได้รับการสงเคราะหแ์ละแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้า  (1 ตัวชี้วดั)

 18)  ความส้าเร็จของการใหค้วามช่วยเหลือสงเคราะห์ ร้อยละ 100  -  -  -
 ผู้ประสบสาธารณภยั

ปรับเปน็

 ร้อยละความส้าเร็จของการช่วยเหลือสงเคราะห์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  -  -  ใหก้ารสงเคราะหท์างการเงินภายใน 2 วนันับแต่วนัยื่นเอกสารครบถ้วน

 ผู้ประสบสาธารณภยั  ถูกต้อง เปน็ค่าที่พกัอาศัยชั่วคราว 1,020 ครอบครัว  เงินทนุประกอบอาชีพ

 236 ครอบครัว  เงินสมทบจัดซ้ือสัตวเ์ล้ียงหรือพนัธุพ์ชื 78 ครอบครัว 

 ค่าจัดการศพ 16 ราย  ค่าปลอบขวญั 111 ราย  ค่ารักษาพยาบาล 

 17 ราย  และค่าวสัดุสมทบสร้างที่อยู่อาศัย 96 ครอบครัว  และใหก้าร

 สงเคราะหเ์คร่ืองอุปโภคบริโภคภายใน 1 วนันับจากวนัรับแจ้งเหตุ

1  -  -  

13 2 3  
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                           รวมตัวชี้วดัมิติที ่1.4  ทัง้สิ้น 18 ตัวชี้วดั
                                             รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

                                             รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  5 ตัวชี้วัด

ผลการด าเนินการ
ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 มติทิี ่1.5  ปลอดอุบัตภิัยจากสิ่งก่อสร้าง  (2 เปูาประสงค์  2 ตัวชี้วัด)  
 เปา้หมายที ่1.5.1  กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบตัิภัยจากสิ่งปลูกสร้างและมีโครงสร้างทีม่ั่นคงปลอดภัย
 เปา้ประสงค์ที่ 1.5.1.1  ลดจ านวนอุบตัิภยัอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร  (1 ตัวชี้วดั)

 1)  ร้อยละความส้าเร็จของการจัดท้าแผนที่แสดง ร้อยละ 20 ร้อยละ 100  -  -  จัดเก็บข้อมูลและแผนที่แสดงอาคารเส่ียงภยั 9 ประเภท ในรูปแบบดิจิตอล

 ต้าแหน่งอาคารเพื่อน้ามาใช้ในการวางแผนลดความเส่ียง  ไฟล์ จ้านวน 20 เขต ดังนี้ เขตพระนคร เขตปทมุวนั เขตปอูมปราบศัตรูพา่ย 

 เพื่อความปลอดภยัในการใช้อาคาร  เขตสัมพนัธวงศ์ เขตบางรัก เขตยานนาวา เขตสาทร เขตบางคอแหลม

 เขตดุสิต เขตบางซ่ือ เขตพญาไท เขตราชเทว ีเขตหว้ยขวาง เขตคลองเตย

 เขตจตุจักร เขตธนบรีุ เขตคลองสาน เขตดินแดง เขตบางกอกใหญ่

 เขตบางกอกน้อย และเขตวฒันา เปน็การจัดเก็บข้อมูลย้อนหลังต้ังแต่ 

 ป ี2557-2560

1  -  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 1.5.1.2  ลดจ านวนอุบตัิภยัอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพ้ืนฐาน  (1 ตัวชี้วดั)

 2)  ร้อยละความส้าเร็จของการจัดท้าแผนที่ที่จัดท้าเสร็จ ร้อยละ 20 ร้อยละ 100  -  -  จัดเก็บฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและแผนที่แสดงต้าแหน่ง เช่น อุโมงค์

 และน้ามาใช้ในการวางแผนลดความเส่ียงเพื่อเพิ่ม   ลอดทางแยก สะพานข้ามทางแยก สะพานลอยคนเดินข้าม เปน็ต้น ในพื้นที่

 ความปลอดภยัในการใช้โครงสร้างพื้นฐานและ  2 กลุ่มเขต คือ กลุ่มเขตกรุงธนเหนือและกลุ่มเขตกรุงเทพใต้
  การสร้างใหม่

1  -  -  

2  -  -  
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                                                     รวมตัวชี้วดัมิติที ่ 1.5  ทัง้สิ้น 2 ตัวชี้วดั

                                             รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

                                             รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

ผลการด าเนินการ
ค่าเป้าหมายตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ผลการด าเนินงาน



 
 

บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 มติทิี ่1.6  ปลอดโรคคนเมอืง อาหารปลอดภัย  (25 เปูาประสงค์  66 ตัวชี้วัด)  
 เปา้หมายที ่1.6.1  คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพทีด่ี ไม่มีภาวะเจ็บปว่ยจากโรคไม่ติดต่อเรือ้รังและโรคจากการประกอบอาชีพ
 เปา้ประสงค์ที่ 1.6.1.1  คัดกรองและลดปจัจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวานและความดันโลหติสูง  (3 ตัวชี้วดั)

 1)  ประชาชนอายุ 21 ปขีึ้นไป ได้รับการคัดกรอง 170,000 ราย 171,916 คน  -  -  -

 โรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูง  

 2)  อัตราการตายของผู้ปวุยโรคเบาหวาน (ผู้ปวุย < ร้อยละ 5 ร้อยละ 0.013  -  -  ผู้ปวุยทั้งหมดจ านวน 148,572 ราย เสียชีวติจ านวน 19 ราย 

 เบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่เข้า Ischemic  

 Heart, DKD, Stroke) รับการรักษาในโรงพยาบาล  

 สังกัดส านักการแพทย์      

 3)  อัตราการตายของผู้ปวุยโรคความดันโลหติสูง < ร้อยละ 3.3 ร้อยละ 0.034  -  -  ผู้ปวุยทั้งหมดจ านวน 295,668 ราย เสียชีวติจ านวน 101 ราย 

 (ผู้ปวุยความดันโลหติสูงที่เสียชีวติด้วย Intracercbral  

 Hemorrage หรือ Hemorrhagic  Stroke)

3  -  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 1.6.1.2  ประชาชนสามารถดูแลและจัดการเก่ียวกับสุขภาพตนเอง  (1 ตัวชี้วดั)  

 4)  ร้อยละของประชาชนกลุ่มเปาูหมายที่มีระดับ ร้อยละ 60  -  -  /  ไม่ได้ด าเนินการตามตัวชี้วดัแผนปฏบิติัราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี

 ความรู้ ความตระหนักในประเด็นสุขภาพส าคัญ  พ.ศ. 2561 แต่หน่วยงานได้ก าหนดตัวชี้วดัสนับสนุนในขอบเขตภารกิจ

 ความดันโลหติสูง  เพื่อใหเ้กิดความต่อเนื่องของงาน คือ ร้อยละของประชาชนที่ได้รับส่ือ/ช่องทาง

 มีความพงึพอใจ ค่าเปาูหมายร้อยละ 80  เปนูการเผยแพร่ความรู้ใหแ้ก่

 ประชาชนด้วยส่ือประชาสัมพนัธต่์าง ๆ  ไม่ได้วดัระดับความรู้ของประชาชน

 -  - 1  
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ผลการด าเนินงาน
ผลการด าเนินการ

                                     รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  3 ตัวชี้วัด

                                     รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย



 

บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 เปา้ประสงค์ที่ 1.6.1.3  ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงที่พบภาวะซึมเศร้าเข้าสู่ระบบบริการ  (2 ตัวชี้วดั)  

 5)  กลุ่มเส่ียงภาวะซึมเศร้าได้รับการดูแล ร้อยละ 60 ร้อยละ 100  -  -  คัดกรองภาวะซึมเศร้าของผู้รับบริการในคลินิกครอบครัวอบอุ่น จ านวน

 3,960 คน พบกลุ่มเส่ียงภาวะซึมเศร้าและได้รับการดูแลช่วยเหลือ 375 คน

 6)  ผู้ปวุยซึมเศร้าเข้าสู่ระบบบริการได้รับการติดตาม ร้อยละ 30  -  -  /  เนื่องจากศูนย์บริการสาธารณสุขมีบริการจิตเวชเพยีง 6 แหง่ และไม่มีจิตแพทย์

 ดูแลช่วยเหลือ  เฉพาะทางส าหรับการวนิิจฉัยโรคทางจิต

1  - 1  

 เปา้ประสงค์ที่ 1.6.1.4  สตรีในช่วงอายุ 30-70 ป ีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี  (2 ตัวชี้วดั)  

 7)  สตรีในช่วงอายุ 30-70 ป ีได้รับการตรวจ 17,000 ราย 18,683 คน  -  -  ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรี ช่วงอายุ 30-70 ป ีจ านวน 18,683 คน

 คัดกรองมะเร็งเต้านม  พบผิดปกติจ านวน 1,478 คน

 8)  สตรีในช่วงอายุ 30-60 ป ีได้รับการตรวจ 17,000 ราย 23,634 คน  -  -  ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ช่วงอายุ 30-60 ป ีจ านวน 23,634 คน

 คัดกรองมะเร็งปากมดลูก  

2  -  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 1.6.1.5  สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงได้มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย  (3 ตัวชี้วดั)  

 9) ร้อยละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสังกัดกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 20 ร้อยละ 20  -  -  อบรมเจ้าหน้าที่ฝุายส่ิงแวดล้อมและสุขาภบิาล สังกัดส านักงานเขต รวมจ านวน

 มีศักยภาพในการตรวจประเมินและแนะน าด้านอาชีว-   289 คน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

 อนามัย  ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ในสถานที่

 อับอากาศ จ านวน 100 คน และหลักสูตรอบรมเสริมสร้างศักยภาพใหแ้ก่

29

ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

                                     รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  2 ตัวชี้วัด

                                     รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  2 ตัวชี้วัด

ผลการด าเนินการ



 

บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 เจ้าหน้าที่เพื่อการปฏบิติัตามพระราชบญัญัติความปลอดภยั อาชีวอนามัย
 และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 จ านวน 189 คน

 10) ร้อยละสถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 20 ร้อยละ 100  -  -  สถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนการเสริมความรู้ความเข้าใจเพื่อ

 ในการเสริมความรู้ความเข้าใจเพื่อการปฏบิติังาน  การปฏบิติังานด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้อง เหมาะสม จ านวน 19,037 ราย  

 ด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม

 11) จ านวนช่องทางช่วยเหลือและแนะน า 1 ช่องทาง 1 ช่องทาง  -  -  จัดการอบรมผู้ประกอบการตามหลักสูตรการสุขาภบิาลอาหารของกรุงเทพ-

 ด้านอาชีวอนามัยแก่ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง  มหานคร

 ที่ได้รับการพฒันา

3  -  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 1.6.1.6  หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานอาชีวอนามัย  (3 ตัวชี้วดั)  

 12) ร้อยละเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพในการปฏบิติั ร้อยละ 20 ร้อยละ 100  -  -  อบรมเจ้าหน้าที่ฝุายส่ิงแวดล้อมและสุขาภบิาล สังกัดส านักงานเขต รวมจ านวน 

 ตามพระราชบญัญัติความปลอดภยั อาชีวอนามัย  289 คน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

 และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554  ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ในสถานที่

 13)  ร้อยละบคุลากรที่ได้รับการสนับสนุนการเสริม ร้อยละ 20 ร้อยละ 100  -  -  อับอากาศ จ านวน 100 คน และหลักสูตรอบรมเสริมสร้างศักยภาพใหแ้ก่

 ความรู้ ความเข้าใจการปฏบิติัตามพระราชบญัญ ติ  เจ้าหน้าที่เพื่อการปฏบิติัตามพระราชบญัญัติความปลอดภยั อาชีวอนามัย

 ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 จ านวน 189 คน

 ในการท างาน พ.ศ. 2554  

 14)  จ านวนระบบ มาตรฐาน แนวทางการปฏบิติั 1 ระบบ/ 1 ข้อปฏบิติั/  -  -  หน่วยงานกรุงเทพมหานครมีข้อปฏบิติัด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย 

 ตามพระราชบญัญัติความปลอดภยั อาชีวอนามัย มาตรฐาน/ หน่วยงาน    และสภาพแวดล้อมในการท างานหน่วยงานละ 1 ข้อปฏบิติั  

 และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554  แนวทาง

 ที่ได้รับการพฒันา  

3  -  -  

30

ผลการด าเนินการ

                                     รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  3 ตัวชี้วัด

                                     รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  3 ตัวชี้วัด

ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 15) จ านวนช่องทางการติดต่อส่ือสารที่ได้รับ 1 ช่องทาง 2 ช่องทาง  -  -  1. ประชุมท าความเข้าใจในการด าเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ

 การสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อการจัดสภาพแวดล้อม  ในการท างานของบคุลากรสังกัดกรุงเทพมหานครจ านวน 77 หน่วยงาน

 ในการท างานใหป้ลอดโรคปลอดภยัมีสุขภาพอนามัยที่ดี  และประชุมบคุลากรส านักอนามัยเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปฏบิติัอาชีว-
 อนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานใหป้ลอดโรค ปลอดภยั มีสุขภาพที่ดี

 2. ประชาสัมพนัธแ์ละจัดท าส่ือ โปสเตอร์เผยแพร่ ใหค้วามรู้ด้านความ

      ปลอดภยัอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานใหก้ับหน่วยงาน

  สังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 77 หน่วยงาน

 16) จ านวนหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับ 1 หน่วย 77 หน่วยงาน  -  -  ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมท าความเข้าใจ

 การพฒันาศักยภาพในการใหบ้ริการด้านอาชีวอนามัย  การด าเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติในการท างาน จ านวน 914 คน

 17) จ านวนเครือข่ายด้านอาชีวอนามัยของกรุงเทพ- 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย  -  -  ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 77 หน่วยงาน เข้าร่วม

 มหานครที่ได้รับการพฒันาเพื่อการจัดสภาพแวดล้อม  เปน็เครือข่ายด้านอาชีวอนามัยของกรุงเทพมหานคร

 ในการท างานใหป้ลอดโรค ปลอดภยั มีสุขภาพ 

 อนามัยที่ดี

3  -  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 1.6.1.8  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี  (4 ตัวชี้วดั)   
 18) เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 80 ร้อยละ 100  -  -  รวบรวมผลการด าเนินการเฝูาระวงัภาวะโภชนาการนักเรียน โดยการชั่ง

 และนอกสังกัดได้รับการเฝูาระวงัภาวะโภชนาการ  น้ าหนัก วดัส่วนสูง ประเมินภาวะโภชนาการ และจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้

  จากศูนย์บริการสาธารณสุข  68 แหง่  ส านักงานเขต 50 เขต  ส านัก

 การศึกษา กรุงเทพมหานคร  โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  โรงเรียนสังกัด
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                                     รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  3 ตัวชี้วัด

 เปา้ประสงค์ที่ 1.6.1.7  สนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนจัดสภาพแวดล้อมในการท างานใหป้ลอดโรคปลอดภยั มีสุขภาพอนามัยที่ดี   (3 ตัวชี้วดั)

ผลการด าเนินการ
ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  โรงเรียนสังกัด

 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีนักเรียนในโรงเรียน

 ในสังกัดกรุงเทพมหานครและนอกสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการเฝูาระวงั

 ภาวะโภชนาการและเข้าร่วมด าเนินมาตรการปอูงกันโรคอ้วนและภาวะทพุ-

 โภชนาการ จ านวน 458,229 คน โดยนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการสูงดี

 สมส่วน จ านวน 318,872 คน คิดเปน็ร้อยละ 69.59

 19) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพงุมีรอบเอว ร้อยละ 75 ร้อยละ 82.96  -  -  ส านักการแพทย์และส านักอนามัยด าเนินการเกี่ยวกับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

 หรือ BMI ลดลงจากเดิม   พฤติกรรมประชาชนที่มีน้ าหนักเกินมาตรฐานที่มีภาวะอ้วนลงพงุเส่ียงต่อ

 การเกิดโรค มีผลการด าเนินงานเฉล่ียร้อยละ 82.96 โดยส านักการแพทย์

  ด าเนินงานได้ร้อยละ 84.15 และส านักอนามัยด าเนินงานได้ร้อยละ 81.77

 20) ผู้สูงอายุได้รับการฝึกทกัษะการดูแลสุขภาพ 17,500 52,983 ราย  -  -  ตรวจสุขภาพช่องปากและฝึกทกัษะการท าความสะอาดช่องปากรายบคุคล

 ช่องปาก ราย/ปี  2 ช่วงอายุ ได้แก่ อายุระหวา่ง 45-59 ป ีจ านวน 24,937 คน และผู้สูงอายุ

    60 ปขีึ้นไป จ านวน 28,046 คน

 21)  จ านวนครูพี่เล้ียงในศูนย์พฒันาเด็กก่อนวยัเรียน 100 คน/ปี 190 คน  -  -  พฒันาครูพี่เล้ียงในศูนย์พฒันาเด็กก่อนวยัเรียนใหส้ามารถด าเนินกิจกรรม

 ที่ได้รับการพฒันาศักยภาพ สามารถด าเนินกิจกรรม  ส่งเสริมทนัตสุขภาพของเด็กก่อนวยัเรียนใหดู้แลสุขภาพช่องปากได้อย่างถูกต้อง

 ส่งเสริมทนัตกรรมสุขภาพใหก้ารดูแลสุขภาพช่องปาก  เหมาะสม

 ของเด็กก่อนวยัเรียนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

4  -  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 1.6.1.9  ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน  (3 ตัวชี้วดั)

 22)  จ านวนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 16,000 คน  - 13,652 คน  -  -
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ผลการด าเนินการ

                                     รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  4 ตัวชี้วัด

ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน



 

บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 23)  ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพ- ร้อยละ 80 ร้อยละ 89.21  -  -  อาสาสมัครสาธารณสุขที่เข้ารับการพฒันาศักยภาพในการปฏบิติังานได้รับ

 มหานครที่ได้รับการพฒันาศักยภาพในการปฏบิติังาน  การประเมินการพฒันาศัยภาพ จ านวน 12,179 คน จากอาสาสมัคร

   สาธารณสุขที่ปฏบิติังานทั้งหมด จ านวน 13,652 คน

 24)  จ านวนเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น 10 เครือข่าย  -  -  /  ไม่ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดแผนปฏบิติัราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี

 พ.ศ. 2561 แต่หน่วยงานได้ก าหนดตัวชี้วดัสนับสนุนในขอบเขตภารกิจ

 เพื่อใหเ้กิดความต่อเนื่องของงาน คือ เครือข่ายความร่วมมือในการเฝูาระวงั

 ความปลอดภยัด้านยาและผลิตภณัฑ์สุขภาพ ส านักอนามัย มีจ านวนเพิ่มขึ้น

 ค่าเปาูหมาย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10

                                     รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  3 ตัวชี้วัด 1 1 1  

 เปา้หมายที่ 1.6.2  โรคติดต่อที่ส าคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ใหร้ะบาดไปในวงกว้าง

 25)  อัตราการใช้ถุงยางอนามัยคร้ังสุดทา้ยเมื่อมี ร้อยละ 25 ร้อยละ 64.24  -  -  รวบรวมข้อมูลใน 5 กลุ่ม ดังนี้  

 เพศสัมพนัธใ์นกลุ่มพฤติกรรมเส่ียงสูง  1. กลุ่มแรงงานต่างด้าว ร้อยละ 19

 2. กลุ่มพนักงานบริการ ร้อยละ 80.40

 3. กลุ่มชายที่มีเพศสัมพนัธก์ับชาย ร้อยละ 97.30

 4. กลุ่มชายพนักงานบริการ ร้อยละ 91.70

  5 กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด ร้อยละ 32.80

 26)  อัตราการใช้ถุงยางอนามัยคร้ังสุดทา้ยเมื่อมี ร้อยละ 25 ร้อยละ 64.90  -  -  รวบรวมข้อมูลใน 2 กลุ่ม ดังนี้  และกลุ่ม

 เพศสัมพนัธใ์นเด็กนักเรียน  1. กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปทีี่ 5 ร้อยละ 65.50

  2. กลุ่มนักเรียนระดับอาชีวศึกษาปทีี่ 2 ร้อยละ 64.30
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ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินการ

 เปา้ประสงค์ที่ 1.6.2.1  ปอ้งกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มเปา้หมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูง รวมทั้งกลุ่มเยาวชน (4 ตัวชี้วดั)

ผลการด าเนินงาน



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 27)  ความชุกของการติดเชื้อเอชไอว ี(HIV) ลดลง < ร้อยละ 1 ร้อยละ 0.73    ตรวจวเิคราะหห์า Anti-HIV ในกลุ่มหญิงต้ังครรภใ์นสถานพยาบาลสังกัด

 ในกลุ่มหญิงต้ังครรภ์   กรุงเทพมหานคร จ านวน 14,245 ราย พบผลบวกจ านวน 104 ราย

 28)  ร้อยละของหญิงต้ังครรภท์ี่ติดเชื้อเอชไอวไีด้รับ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  -  -  ตรวจหญิงต้ังครรภท์ี่ฝากครรภร์ายใหม่ พบหญิงต้ังครรภท์ี่ติดเชื้อเอชไอวี

 การส่งต่อบริการ  1 ราย ได้รับการส่งต่อเพื่อรับยาต้านไวรัสเอดส์ ปอูงกันการติดเชื้อเอชไอวี

   จากแม่สู่ลูกในโรงพยาบาลนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร

 29)  ร้อยละของหญิงต้ังครรภท์ี่ติดเชื้อเอชไอวไีด้รับ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  -  -  หญิงต้ังครรภท์ี่ติดเชื้อเอชไอวไีด้รับการดูแลรักษาตามนโยบายปอูงกัน

 การดูแลรักษาตามนโยบายปอูงกันการถ่ายทอดเชื้อ      การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวจีากแม่สู่ลูก จ านวน 176 ราย

 เอชไอวจีากแม่สู่ลูก

4  -  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 1.6.2.2  ค้นหาและรักษาผู้ปว่ยวัณโรคใหห้ายขาด  (1 ตัวชี้วดั)

 30)  ผลส าเร็จของการรักษาผู้ปวุยวณัโรค > ร้อยละ 87  ร้อยละ 88.87  -  -  1. ผลส าเร็จของการรักษาผู้ปวุยวณัโรคปอด/นอกปอดรายใหม่/กลับเปน็ซ้ า

 ทั้งเสมหะพบเชื้อ เสมหะไม่พบเชื้อ ไม่ตรวจเสมหะของศูนย์บริการสาธารณสุข

 ส านักอนามัย มีผู้ปวุยที่รักษาส าเร็จจ านวน 729 คน คิดเปน็ร้อยละ 90.90

 ของจ านวนผู้ปวุยที่ขึ้นทะเบยีนจ านวน 802 คน

 2. อัตราความส าเร็จในการรักษาผู้ปวุยวณัโรครายใหม่และผู้ปวุยกลับเปน็ซ้ า

 ของโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ 8  แหง่ มีผู้ปวุยวณัโรคที่น ามาประเมิน

 จ านวน 1,094 ราย รักษาหายและรักษาครบ (Cure+Complete) จ านวน

     950 ราย คิดเปน็ร้อยละ 86.84

1  -  -  
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                                     รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  4 ตัวชี้วัด

                                     รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

ผลการด าเนินการ
ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 เปา้ประสงค์ที่ 1.6.2.3  พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะน าโรคไข้เลือดออก  (1 ตัวชี้วดั)

 31)  ดัชนีลูกน้ ายุงลายของกลุ่มเปาูหมายอยู่ในเกณฑ์ > ร้อยละ 70 ร้อยละ 86.24  -  -  1. ชุมชนที่ขึ้นทะเบยีนตามระเบยีบกรุงเทพมหานครได้รับการสุ่มส ารวจดัชนี

 ที่ก าหนด  ลูกน้ ายุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 275 ชุมชน คิดเปน็ร้อยละ 81.12

 ของชุมชนเปาูหมายที่ก าหนดไว ้จ านวน 339 ชุมชน (2,062 ชุมชน)

 2. สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการสุ่มประเมินดัชนีลูกน้ ายุงลาย

 อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 190 โรงเรียน คิดเปน็ร้อยละ 91.35 ของ

 สถานศึกษาเปาูหมายที่ก าหนด จ านวน 208 โรงเรียน (436 แหง่)

1  -  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 1.6.2.4  พัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก  (3 ตัวชี้วดั)  
 32)  ค่าเฉล่ียของจ านวนวนัในการควบคุมโรค 3 วนั  -  -  /  ไม่ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดแผนปฏบิติัราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี

 ไข้เลือดออก  พ.ศ. 2561 แต่หน่วยงานได้ก าหนดตัวชี้วดัสนับสนุนในขอบเขตภารกิจ

 33)  ความทนัเวลาของข้อมูลผู้ปวุยโรคไข้เลือดออก ร้อยละ 60  -  -  /  เพื่อใหเ้กิดความต่อเนื่องของงาน จ านวน 2 ตัวชี้วดั คือ 

 34)  สถานพยาบาลสามารถใช้วธิกีารทางคลินิกรักษา ไม่ได้ก าหนด  -  -  /  1. ร้อยละของพื้นที่เขตที่มีหน่วยปฏบิติัการควบคุมโรคติดต่อ ค่าเปาูหมาย 

 ผู้ปวุยโรคไข้เลือดออก ค่าเปาูหมาย  ร้อยละ 100

 2. ร้อยละของการได้รับรายงานผู้ปวุยไข้เลือดออกภายใน 3 วนั 

 ค่าเปาูหมายร้อยละ 50 และร้อยละของทมีเฝูาระวงัสอบสวนเคล่ือนที่เร็ว

 ด าเนินการและสอบสวนโรคข้เลือดออก กรณีผู้ปวุยเสียชีวติและมีการระบาด

    เปน็กลุ่มก้อน ร้อยละ 70

 -  - 3  
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                                     รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

                                     รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  3 ตัวชี้วัด

ผลการด าเนินการ
ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 เปา้หมายที ่1.6.3  คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทีเ่ท่าเทียม มีคุณภาพ และมาตรฐาน
 เปา้ประสงค์ที่ 1.6.3.1  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเปน็เลิศทางการแพทย ์ (2 ตัวชี้วดั)

 35)  ร้อยละของความส าเร็จในการผ่านการตรวจ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  -  -  โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ

 ประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (ซ้ า)  โรงพยาบาล (ซ้ า) และผ่านการประเมินจากสถาบนัรับรองคุณภาพสถาน

  พยาบาลองค์การมหาชน (สรพ.) จ านวน 8 โรงพยาบาล ดังนี้ โรงพยาบาล

 เวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบงักรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลกลาง 

 โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์โรงพยาบาลหลวงพอ่

 ทวศัีกด์ิ ชุตินฺธโร อุทศิ โรงพยาบาลราชพพิฒัน์ และโรงพยาบาลสิริธร

 36)  ความพงึพอใจของผู้ปวุยต่อการใหบ้ริการ ร้อยละ 90 ร้อยละ 93.11  -  -  ส ารวจความพงึพอใจผู้รับบริการของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร

 ของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร (ปรับค่าเปาูหมาย  แบง่ประเภทเปน็ ความพงึพอใจผู้ปวุยในร้อยละ 94.64 และความพงึพอใจ

ตามแผน  ผู้ปวุยนอกร้อยละ 91.58

จากร้อยละ 80)  

2  -  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 1.6.3.2  จัดบริการทางการแพทย์ใหค้รอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  (4 ตัวชี้วดั)  

 37)  ความส าเร็จในการส่งต่อระหวา่งโรงพยาบาล ร้อยละ 93 ร้อยละ 98.24  -  -  ด าเนินการส่งต่อผู้ปวุยใน 4 กลุ่มโรคส าคัญ ได้แก่ 

 ในสังกัดส านักการแพทย์ (ปรับค่าเปาูหมาย  (1)  อุบติัเหตุ ร้อยละ 97.45

ตามแผน  (2)  ศัลยกรรมประสาทและสมอง ร้อยละ 98.92 

จากร้อยละ 70)  (3)  ทารกคลอดก่อนก าหนด ร้อยละ 94.34

  (4)  ออร์โธปดิิกส์ ร้อยละ 98.41

 38)  ความส าเร็จในการส่งต่อระหวา่งโรงพยาบาล ร้อยละ 90 ร้อยละ 99.99  -  -  ศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย ส่งต่อผู้ปวุยไปยังโรงพยาบาลสังกัด

 กับศูนย์บริการสาธารณสุข  ส านักการแพทย์ 394,866 ราย โรงพยาบาลรับได้ 394,859 ราย
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                                     รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  2 ตัวชี้วัด

ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลการด าเนินการ



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 39)  ร้อยละของผู้ปวุยและผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งต่อ ร้อยละ 80 ร้อยละ 93.61  -  -  ผู้ปวุยและผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งต่อได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บา้นตามเกณฑ์

 จาก BMA Home Ward Referral Center ได้รับ   จ านวน 14,833 คน จากจ านวน 15,845 คน

 การพยาบาลต่อเนื่องที่บา้นตามเกณฑ์

 40)  ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถเข้าถึง ร้อยละ 80 ร้อยละ 85.53  -  -  ศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลทั้งหมด 159 แหง่ สามารถเข้าถึง

 บริการและประสานงานผ่านศูนย์ส่งต่อเพื่อการ   บริการและประสานงานผ่านศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บา้น

 พยาบาลต่อเนื่องที่บา้น  จ านวน 136 แหง่

4  -  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 1.6.3.3  จัดบริการทางการแพทย์ใหค้รอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  (1 ตัวชี้วดั)

 41)  ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้าสู่ ร้อยละ 20 ร้อยละ 100  -  -  ศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้าสู่กระบงนการประเมินและรับรองคุณภาพ

 กระบวนการรับรองคุณภาพกับ สรพ.   จากองค์กรภายนอก จ านวน 15 แหง่ ตามเปาูหมายที่ก าหนด

1  -  -  

 เปา้หมายที ่1.6.4  ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบตัิเหตุและเจ็บปว่ยขั้นวกิฤต
 เปา้ประสงค์ที่ 1.6.4.1  เพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงเพ่ือช่วยเหลือผู้เจ็บปว่ยฉุกเฉิน  (4 ตัวชี้วดั)  

 42)  จ านวนจุดจอดรถพยาบาลที่เพิ่มทั้งส้ิน 1 จุด 1 จุด  -  -  จัดใหม้ีชุดปฏบิติังานการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (Advance Life Support)

 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 1 จุด คือ จุดจอดส านักงานเขตทุ่งครุ

 ซ่ึงเปดิใหบ้ริการเมื่อวนัที่ 2 เมษายน 2561 (เดิมคือ จุดจอดใต้ทางด่วน

 ประชาชื่น จุดจอดพทุธมณฑลสาย 1 จุดจอดศูนย์พฒันากีฬากองทพับก 

 จุดจอดส านักงานเขตลาดพร้าว จุดจอดส านักงานเขตบางนา และจุดจอด

    วดัเทพลีลา)
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                                     รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  4 ตัวชี้วัด

                                     รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

ผลการด าเนินการ
ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 43)  อาสาสมัครมูลนิธทิี่ได้รับการขึ้นทะเบยีน ร้อยละ 3  -  -  /  ไม่ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดแผนปฏบิติัราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี

 และผ่านการอบรม  พ.ศ. 2561 แต่หน่วยงานได้ก าหนดตัวชี้วดัสนับสนุนในขอบเขตภารกิจ

 เพื่อใหเ้กิดความต่อเนื่องของงาน คือ ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการพฒันา

 บคุลากร (รายงานผลการประเมินโครงการ)  ค่าเปาูหมาย ร้อยละ 80

 44)  ประชาชนที่เข้ารับการอบรมสามารถดูแลตนเอง ร้อยละ 80 ร้อยละ 100  -  -  อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เคร่ืองกระตุกหวัใจไฟฟาู

 ในภาวะฉุกเฉิน (ผลส ารวจความพงึพอใจ)   อัตโนมัติ (AED) โดยพฒันาครูผู้สอนและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อผลักดันใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้และทกัษะ

 ในการใหค้วามช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินที่ถูกต้องและถ่ายทอดสู่การจัด

 การเรียนการสอนในการช่วยฟื้นคืนชีพลารใช้อุปกรณ์ดังกล่าว มีผู้เข้ารับ

 การอบรมและผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งส้ิน 2,685 คน คิดเปน็ร้อยละ 100

  (วดัผลจากการทดสอบผู้เข้ารับการบรมแทนการส ารวจความพงึพอใจ)

 45)  ผลส าเร็จในการซ้อมแผนปฏบิติัการทางการแพทย์ ร้อยละ 80 ร้อยละ 100  -  -  ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวณั) ร่วมกับ

 ในเหตุสาธารณภยั (ผลส ารวจความพงึพอใจ)  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษซ้์อมแผนฉุกเฉินทางการแพทย์ ประจ าป ี

  2561 ณ ชุมชนวดัไผ่เงิน เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  โดยจ าลอง

 สถานการณ์ "อุบติัภยัสารเคมีแอมโมเนียร่ัวไหลจากเหตุไฟไหม้โรงงานน้ าเข็ง"

 ภายใต้การระดมทรัพยากรตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉินในการพฒันาระบบ

 บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซ้อม

 แผนฯ จ านวน 18 หน่วยงาน (475 คน) คิดเปน็ร้อยละ 100 

 (วดัผลจากการทดสอบผู้เข้ารับการบรมแทนการส ารวจความพงึพอใจ)

3  - 1  
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                                     รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  4 ตัวชี้วัด

ผลการด าเนินการ
ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 เปา้หมายที ่1.6.5  ประชาชนบริโภคอาหารทีม่ีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปือ้นทีเ่ปน็อันตรายต่อสุขภาพ

 46)  ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ปฏบิติั ร้อยละ 60  -  -  /  ไม่ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดแผนปฏบิติัราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี

 ตามเกณฑ์ด้านสุขลักษณะของกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2561  แต่หน่วยงานได้ก าหนดตัวชี้วดัสนับสนุนในขอบเขตภารกิจ

 เพื่อใหเ้กิดความต่อเนื่องของงาน คือ ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้

 สถานประกอบการอาหารมีการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภยัของ

 กรุงเทพมหานคร ระดับดี  ค่าเปาูหมาย ร้อยละ 60 โดยมีสถานประกอบการ

 อาหารที่ได้รับการส่งเสริมใหม้ีการพฒันาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภยั

 ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

 47)  ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ได้รับ ร้อยละ 60 ร้อยละ 100  -  -  สุ่มตรวจคุณภาพอาหารจากสถานประกอบการอาหาร จ านวน 20,515 ราย

 การสุ่มตรวจคุณภาพอาหาร  โดยสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจวเิคราะหอ์าหาร ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นหาสารเคมี

 ปนเปื้อนในอาหาร จ านวน 76,792 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 76,715 

 ตัวอย่าง และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารพร้อมบริโภคหาเชื้อโรคที่เปน็อันตราย

 ในระบบทางเดินอาหาร 4 ชนิด จ านวน 2,700 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

 2,254 ตัวอย่าง

1  - 1  

 เปา้ประสงค์ที่ 1.6.5.2  ผู้บริโภครู้จักพิทกัษ์สิทธิคุ้มครองความปลอดภยัใหแ้ก่ตนเอง  (1 ตัวชี้วดั)

 48)  ผู้บริโภคมีความรู้ในการเลือกซ้ืออาหาร ร้อยละ 60  -  /  -  จัดท าหนังสือการดูแลสุขภาพส าหรับประชาชน วารสารสุขภาพส านักอนามัย

 และทราบถึงสิทธขิองผู้บริโภค  "สุขภาพดี...มีรอยยิ้ม" เผยแพร่แก่ประชาชนผ่านหน่วยงาน/ส่วนราชการต่าง ๆ 

 และเครือข่ายสุขภาพ แต่ไม่สามารถวดัผลได้วา่ผู้บริโภคมีความรู้เร่ืองดังกล่าว

 - 1  -  
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                                     รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  2 ตัวชี้วัด

                                     รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

 เปา้ประสงค์ที่ 1.6.5.1  ควบคุม ก ากับ ดูแลใหส้ถานประกอบการอาหารเตรียม ประกอบปรุง และจ าหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ  (2 ตัวชี้วดั)

ผลการด าเนินการ
ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 เปา้ประสงค์ที่ 1.6.5.3  เจ้าหน้าที่ปฏบิตัิงานด้านสุขาภบิาลอาหารมีศักยภาพในการด าเนินงานด้านอาหารปลอดภยั  (1 ตัวชี้วดั)

 49)  เจ้าหน้าที่มีประสิทธภิาพในการปฏบิติังาน ร้อยละ 70   -  -  /  เปน็การด าเนินงานเกี่ยวกับอบรมเจ้าหน้าที่ในการปฏบิติังานด้าน

 อาหารปลอดภยั  ความปลอดภยัอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 -  - 1  

 เปา้ประสงค์ที่ 1.6.5.4  ควบคุมและตรวจเน้ือสัตว์ ณ โรงฆ่าสัตว์ที่กรุงเทพมหานครก ากับดูแลเพ่ืออนุญาตใหน้ าเน้ือน้ันไปจ าหน่ายได้ตามกฎหมาย  (7 ตัวชี้วดั)

 50)  จ านวนสัตวท์ี่ผ่านการตรวจสุขภาพก่อนเข้าฆ่า ร้อยละ 93 ร้อยละ 99.43  -  -  ตรวจสุขภาพสัตวก์่อนฆ่าและตรวจเนื้อสัตว ์จ านวน 2,720,099 ตัว

 และผ่านการตรวจเนื้อหลังฆ่าเพื่ออนุญาตใหน้ าเนื้อนั้น   จากสัตวท์ี่ได้รับการแจ้งขออนุญาตท าการฆ่าสัตวต์ามกฎหมาย จ านวน 

 ไปจ าหน่ายตามกฎหมายของกรุงเทพมหานคร  2,735,746 ตัว

 51)  จ านวนสัตวป์กีที่ได้รับการสุ่มตรวจเชื้อโรค 4,000 ตัว 4,110 ตัว  -  -  -

 ไข้หวดันก  

 52)  จ านวนตัวอย่างเนื้อสัตวท์ี่ได้รับการสุ่มตรวจ 2,000 ตัวอย่าง 2,853 ตัวอย่าง  -  -  -

 หาเชื้อโรคอาหารเปน็พษิ (S. Aureas และหรือ  

 Salmonella spp.)

 53)  จ านวนตัวอย่างเนื้อสัตวท์ี่ได้รับการสุ่มตรวจ 1,400 ตัวอย่าง 1,744 ตัวอย่าง  -  -  -

 หายาต้านจุลชีพตกค้าง

 54)  ร้อยละของตัวอย่างสัตวป์กีที่ได้รับการสุ่มตรวจ ร้อยละ 95 ร้อยละ 100  -  -  สุ่มตรวจตัวอย่างสัตวป์กี จ านวน 4,110 ตัว ไม่พบเชื้อโรคไข้หวดันก

 ไม่พบเชื้อโรคไข้หวดันก

 55)  ร้อยละตัวอย่างของเนื้อสัตวท์ี่ได้รับการสุ่มตรวจ ร้อยละ 70 ร้อยละ 91.27  -  -  สุ่มตรวจตัวอย่างเนื้อสัตว ์จ านวน 2,624 ตัวอย่าง ไม่พบเชื้อโรค

 ไม่พบเชื้อโรคอาหารเปน็พษิ  อาหารเปน็พษิ จ านวน 2,395 ตัวอย่าง พบเชื้อโรคอาหารเปน็พษิ  

   229 ตัวอย่าง
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                                     รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

ผลการด าเนินการ
ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 56)  ร้อยละของตัวอย่างเนื้อสัตวท์ี่ได้รับการสุ่มตรวจ ร้อยละ 85 ร้อยละ 99.54  -  -  สุ่มตรวจตัวอย่างเนื้อสัตว ์จ านวน 1,744 ตัวอย่าง ไม่พบยาต้านจุลชีพตกค้าง

 ไม่พบยาต้านจุลชีพตกค้าง  จ านวน 1,736 ตัวอย่าง พบยาต้านจุลชีพตกค้าง จ านวน 8 ตัวอย่าง

 จ านวน 8 ตัวอย่าง

7  -  -  

 เปา้หมายที ่1.6.6  คนกรุงเทพฯ มีวถีิชีวติแบบตื่นตัวและกระตือรือร้น
 เปา้ประสงค์ที่ 1.6.6.1  สนับสนุนใหค้นกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น  (4 ตัวชี้วดั)  

 57)  ร้อยละของชาว กทม. มีดัชนีมวลกาย (BMI) ร้อยละ 51  - ร้อยละ 41.78  -  จัดเก็บค่าดัชนีมวลกายผู้สมัครเปน็สมาชิกศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชนที่มีอายุ

 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  ต้ังแต่ 20 ปขีึ้นไป เปน็ผู้มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ (ระหวา่ง 18.50-

  22.99) จ านวน 17,084 คน

 58)  ร้อยละของชาว กทม. ออกก าลังกาย ร้อยละ 72 ร้อยละ 72.50  -  -  ส ารวจพฤติกรรมการออกก าลังกายของผู้ใช้บริการในศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา

 ตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง  และลานกีฬา พบวา่ ผู้ที่ออกก าลังกาย/เล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมออย่างน้อย 

  3 วนัต่อสัปดาห ์วนัละไม่น้อยกวา่ 30 นาที

 59)  จ านวนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 627,513 คน 676,621 คน  -  -  สถิติผู้ใช้บริการของศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 นันทนาการของ กทม. เพิ่มขึ้น/ปี  รวมทั้งส้ิน 14,429,230 คน ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งส้ิน

  13,752,609 คน เพิ่มขึ้นคิดเปน็ร้อยละ 4.92

 60)  จ านวนคร้ังในการประชาสัมพนัธก์ารใหบ้ริการ 13 คร้ัง 23 คร้ัง  -  -  ปะรชาสัมพนัธก์ารใหบ้ริการกีฬาและนันทนาการผ่านเสียงตามสาย  

 กีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครต่อปี  Facebook  Line  บอร์ดประชาสัมพนัธ ์ และ Website

3 1  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 1.6.6.2  ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา  (3 ตัวชี้วดั)  

 61)  ร้อยละของความส าเร็จเฉล่ียในการก่อสร้าง/ ร้อยละ 87.69 ร้อยละ 90  -  -  ด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร 9 แหง่ ศูนย์กีฬา

 ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ  4 แหง่
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                                     รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  7 ตัวชี้วัด

                                     รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  4 ตัวชี้วัด

ผลการด าเนินการ
ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 62)  ร้อยละของผู้ใช้บริการในสถานที่บริการด้านกีฬา ร้อยละ 86.93 ร้อยละ 87.50  -  -  จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพผู้ใช้บริการในสถานที่บริการด้านกีฬา

 ของกรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  ของกรุงเทพมหานคร 27 แหง่ มีผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งิส้น 1,432 คน 

 มาตรฐาน   ผ่านเกณฑ์ 1,253 คน

 63)  ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการ ร้อยละ 75 ร้อยละ 98.53  -  -  ตรวจประเมินศูนย์กีฬาที่ผ่านการประเมินร้อยละ 80 ของจ านวนข้อ

 ของ กทม. อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  ตามเกณฑ์มาตรฐาน (16 ข้อ) มีจ านวนทั้งส้ิน 10 แหง่ ผ่านการประเมิน

 ทั้งหมด 10 แหง่ ส่วนการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์เยาวชนกรุงเทพ-

  มหานคร จ านวนทั้งส้ิน 34 แหง่ ผ่านการประเมินทั้งหมด 33 แหง่

3  -  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 1.6.6.3  พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมใหม้ีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชน  (1 ตัวชี้วดั)

 64)  จ านวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มี 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม  -  -  จัดกิจกรรมแข่งขันวูด้บอล

 ความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการ 

 เพิ่มขึ้นต่อปี

1  -  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 1.6.6.4  ส่งเสริมการเล่นกีฬาขั้นพ้ืนฐาน กีฬาเพ่ือมวลชนกีฬาเพ่ือความเปน็เลิศและกีฬาเพ่ืออาชีพ  (2 ตัวชี้วดั)

 65)  จ านวนคร้ังในการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่ง 15 คร้ัง 15 คร้ัง  -  -  จัดส่งนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ 

 นักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน  เช่น ระดับภาค ระดับประเทศ ระดับชาติ ระดับโลก

 กีฬาเพื่อความเปน็เลิศและ/หรืออาชีพต่อปี  

 66)  จ านวนทนุการศึกษาที่ กทม.  มีใหก้ับผู้ที่มี 42 ทนุ 817 ทนุ  -  -  -

 ความสามารถโดดเด่นด้านกีฬาและนันทนาการ  

2  -  -  

54 3 9
101 11 15  

42

                                     รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  3 ตัวชี้วัด

                  รวมตวัชี้วัดดา้นที ่1 ทัง้สิ้น  127 ตวัชี้วัด
                     รวมตัวชี้วดัมิติที ่1.6 ทัง้สิ้น  66 ตัวชี้วดั
                                     รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  2 ตัวชี้วัด

                                     รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

ผลการด าเนินการ
ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน



 
สรุปวเิคราะหผ์ลด าเนินงาน   
 

 กรุงเทพมหานครด าเนินการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่มหานครปลอดภัย ด้วยการจัดการมลพิษ
ทางน้ า ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศและเสียง โดยจัดการคุณภาพแหล่งน้ าสาธารณะ แม่น้ าสายหลัก คู และ
คลองใหม้ีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพน้ าผิวดนิประเภทที ่4 ด้วยมาตรการกอ่สร้างระบบบ าบัดรวม
ของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม เฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบดูแลสภาพน้ าคลองสายหลักและแม่น้ าเจ้าพระยา 
จัดการระบบไหลเวียนน้ า สนับสนุนการน าน้ าผลผลิตจากการบ าบัดน้ าเสียกลับไปใช้ประโยชน์ ศึกษา วิจัย และ
พัฒนาเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ า ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ลด และควบคุมปริมาณมูลฝอย        
ที่แหล่งก าเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดจนถึงการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ด้วยมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งก าเนิดตามหลัก 1A 3Rs ส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการจัดการมูลฝอย การจัดการของเสียอันตราย  
การก าจัดมูลฝอยด้วยการแปรรูปน ากลับมาใช้ประโยชน์ที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอย การก าจัดและแปรรูปไขมัน      
อย่างถูกสุขลักษณะ การบริหารจัดการมูลฝอยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการศกึษาวิจัยเพื่อการจัดการ 
มูลฝอย ของเสียอันตราย และไขมัน ด้านการจัดการคุณภาพอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานด้วยมาตรการลด
จ านวนยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐาน เพิ่มปริมาณการร่วมตรวจสอบตรวจจับรถยนต์ควันด า ผลักดัน 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจับปรับเมื่อพบการกระท าผิด ปรับปรุงระบบการจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศ
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ก ากับ ดูแล 
ควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดอย่างสม่ าเสมอ ขยายขีดความสามารถของเครื่องมือ/อุปกรณ์ตรวจวัด
คุณภาพอากาศในสถานีตรวจวัดเดิม (เพิ่มพารามิเตอร์) เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล 
กิจกรรมก่อสร้างในกรุงเทพมีการควบคุมฝุุน โครงการก่อสร้างได้รับการควบคุมฝุุนตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โครงการก่อสร้างที่ผ่านความเห็นชอบฯ ได้รับการตรวจสอบและควบคุมการด าเนิน
โครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ และ EIA จัดเก็บรายงาน 
สถิติความก้าวหน้างานก่อสร้าง ด้านการจัดการมลพิษทางเสียงด้วยมาตรการเพิ่มการร่วมตรวจวัดระดับเสียง 
จากปลายท่อไอเสียเรอืโดยสารในคลองกรุงเทพมหานคร ผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามกฎหมาย
เมื่อพบการกระท าผิด เพิ่มการควบคุมระดับเสียงจากแหล่งก าเนิด โครงการก่อสร้างได้รับการควบคุมเสียง 
ให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายสิ่งแวดล้อม จัดเก็บรายงานสถิติความก้าวหน้างานก่อสร้าง 
และบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
คุณภาพอากาศและเสียง 
 การด าเนินงานเสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม 
มีตัวช้ีวัดหลักรวมทั้งสิ้น 6 ตวัช้ีวัด วัดผลส าเร็จในการจัดท าบัญชีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม การติดต้ัง/
บ ารุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  ความส าเร็จของการติดตั้งระบบบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) ความส าเร็จของการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ความถึ่ในการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม 
จ านวนเส้นทางให้บริการกลบับ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ การให้บริการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ และ 
มีตัวช้ีวัดตามนโยบายผู้บริหาร “กรุงเทพเมืองสว่าง” ด าเนินการการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟูาแสงสว่างให้สามารถ
ใชไ้ด้ปกติ ผลการด าเนินงานภาพรวมทุกตัวชี้วัดเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด 
 ปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น กลุ่มผู้เสพและกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดระบุภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครมากที่สุด ชมุชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครกลายเป็นแหล่งจ าหน่ายและแพร่ระบาดยาเสพติด 
กรุงเทพมหานครมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและ
ชุมชน โดยจัดตั้งอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝูาระวังภัยและยาเสพติด จัดตั้งชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด  
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ให้ความรู้และเสริมสร้างภูมิคุม้กันยาเสพติดในโรงเรียน ชุมชน และสถานประกอบการ ด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนบ้านสีขาวปลอดยาเสพติด การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด 
             -  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายชุมชน ก าหนดแนวทางรักษาสถานะความเข้มแข็ง 
ของชุมชนตามแนวทางประชารัฐร่วมใจ สร้างชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด ได้ด าเนินการไปแล้ว 512 ชุมชน 
จากเปูาหมาย 426 ชุมชน  
 -  พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร จ านวน 272 คน โดยจัดให ้
มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ จ านวน 2 รุ่น จัดท าคู่มือการด าเนินงานด้าน  
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดส าหรับอาสาสมัครฯ มีการปฏิบัติงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยา/สารเสพติด และรายงานผลการปฏิบัติงานกับส านักงานปูองกันและบ าบัดการติดยาเสพติด จ านวน 109 
คน คิดเป็นร้อยละ 40.07 
 -  สนับสนุนอาสาสมัครฯ เฝูาระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน จัดกิจกรรมปูองกันยาและ     
สารเสพติดในสถานศึกษา อบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและเพิ่มระดับ        
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครและประชาชนในการเฝูาระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน จ านวน 629 ชุมชน 
สามารถขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมชนได้ 524 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 83.31  
                    -  ด าเนินการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติดแก่พนักงานหรือลูกจ้าง 
เข้าร่วมกจิกรรมปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดกับส านกังานเขตหรือหน่วยงานอื่น ส าหรับสถานประกอบการ 
ที่มีจ านวนพนักงานหรือลูกจ้างต่ ากว่า 10 คน ซึ่งจัดท าเบียนตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
สถานประกอบการร่วมด าเนินการ จ านวน 10,882 แห่ง จากสถานประกอบการทั้งหมด 17,254 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 63.07 
 -  โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 38 โรงเรียน เข้ารับการอบรม 
ในกิจกรรมให้ความรู้การจัดท าสื่อรณรงค์เกี่ยวกับโทษ พิษภัย ผลกระทบของบุหรี่ และศิลปะการออกแบบสื่อ
รณรงค์ตามโครงการเยาวชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ ซึ่งโรงเรียนที่ผ่านการอบรมได้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการผลิต
สื่อหนังสั้นเพื่อส่งเข้าร่วมการประกวดสื่อรณรงค์ปูองกันนักสูบหน้าใหม่ของส านักงานปูองกันและบ าบัดการติด 
ยาเสพติด จ านวน 32 โรงเรียน ผลงานร้อยละ 84.21   
 -  เสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน สนับสนุนกิจกรรมปลอดบุหรี่ ลด ละ เลิก การบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จัดท าสื่อรณรงค์เกี่ยวกับโทษ พิษภัย ผลกระทบของบุหรี่ ประกวดสื่อรณรงค์ปูองกัน       
นักสูบหน้าใหม ่ออกบูทนิทรรศการ ถุงผ้าสกรีน ปูายไวนิล ปูายประชาสัมพันธ์ เน้นย้ าเรื่องการไม่ดื่มเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล ์ผลงานร้อยละ 84.21    
 -  สนับสนุนกจิกรรม ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยสนับสนุนสื่อสิง่พิมพ์
ส่งเสริมการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปญัหายา/สารเสพติดในสถานประกอบการ จ านวน 10,882 แห่ง     
มีการด าเนินการปูองกันการใช้ยาและสารเสพติด โดยเผยแพร่ให้ความรู้เกีย่วกับโทษ พิษภัยของยาเสพติด 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ สนับสนุนส่งเสรมิให้พนักงานด าเนินงานตามมาตรฐานการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) การด าเนินงานโรงงานสีขาว การจัดต้ังชมรม TO BE 
NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จากสถานประกอบการทั้งหมด 17,254 แห่ง ผลงานร้อยละ 63.07 
  ด้านปลอดอุบัติเหตุ เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร ภาพรวมของการน ามาตรการและตัวชี้วัด
ผลการด าเนินงานหลักในมิติที่ 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครไปด าเนินการสู่ 
การปฏิบัติของหน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่สามารถแสดงผลส าเร็จหรือความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และภารกิจหลักเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรได้ ถึงแม้โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
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จะส่งผลโดยตรงต่อมาตรการและแสดงผลความส าเร็จด้วยตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ระดับผลผลิตที่เกิดขึ้น  
แต่ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ระดับผลลัพธ์และดับผลกระทบไม่ไดถู้กน ามาวัดผล ทั้งในแง่การลดจ านวน 
ผู้กระท าผิดกฎจราจร การลดจ านวนอุบัติเหตุ หรือการลดความสูญเสียทัง้จ านวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าทรัพย์สิน
ที่เสียหายจากอุบัติเหตุ โดยการด าเนินงานหลักๆ ของหน่วยงานจะเป็นการปรับปรุงสภาพถนนที่เป็นจุดเสี่ยง
อันตราย (Black Spot) แตยั่งไม่มีการวัดผลว่าจุดเสี่ยงต่างๆ ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วมีผลท าให้อุบัติเหตุลดลง
หรือไม่ ดังนั้น ระบบข้อมูลด้านการจราจรของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานและติดตามประเมินผล 
มีความส าคัญและจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
 ภาพรวมของการน ามาตรการและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักในมิตทิี่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบตัิของหน่วยงาน ยังไม่สามารถแสดงผลสัมฤทธิ์ตามยทุธศาสตร์
และภารกิจหลกั เนื่องจากตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ระดับผลลัพธ์และผลกระทบตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกรุงเทพมหานครไม่ได้ถูกน าไปก าหนดและวัดผลในแผนปฏบิัติราชการของหน่วยงาน รวม 18 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100  ด าเนินการได้ตามเปูาหมายจ านวน 13 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 72.22  ไม่ได้
ด าเนินการจ านวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 27.78 เป็นตัวชี้วัดเปูาประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๒ ฟื้นฟูสภาพปุาชายเลน
ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิง่ขึ้น จ านวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  (1)  เพิ่มพื้นทีปุ่าชายเลนให ้ เปูาหมาย ความหนาแน่น ๕๐ เมตร ซึ่งการวัดผลสัมฤทธิ ์
ตามตัวชี้วัดจะด าเนินการหลังจากการก่อสร้างแนวปูองกันถาวรแล้วเสร็จ แต่ในส่วนการด าเนินการตามนโยบาย
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ด าเนินการบรรลุผลส าเร็จ คิดเป็นร้อยละ 58.33 เท่านั้น 
   (2)  การสร้าง T-Groins แนวคันหินปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง  เปูาหมาย ความยาว 2 
กิโลเมตร เนื่องจากยังไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้เช่ียวชาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ า (คชก.) ซึ่งด าเนินการแก้ไขแล้ว 4 ครั้ง  

เพือ่ให้สามารถประเมินผลสมัฤทธ์ิตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2561  
ในมิตทิี่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ หน่วยงานที่รับผิดชอบจ าเป็นตอ้งมีการบริหารจัดการโครงการยุทธศาสตร์สนับสนุน
การด าเนินงานและขอรับการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

การด าเนินงานในมิติที่ 1.5 ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 เปูาหมาย คือ กรุงเทพมหานคร
มีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะปลอดจากอุบัติภัยจากสิ่งปลูกสร้าง และมีโครงสร้างที่มั่นคง
ปลอดภัย ประกอบด้วย 2 เปูาประสงค์ ได้แก่ เปูาประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๑ ลดจ านวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้าง
ประเภทอาคาร ก าหนดมาตรการรองรับไว้ 5 มาตรการ และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก  1 ตัวชี้วัด สามารถ
ด าเนินการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัด เปูาประสงคท์ี ่1.5.1.2 ลดจ านวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งกอ่สร้างประเภท
โครงสร้างพื้นฐาน ก าหนดมาตรการรองรับไว้ 2 มาตรการ และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 1 ตัวชี้วัด 
สามารถด าเนินการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ ส านักการโยธา กิจกรรมหลัก 
ที่ด าเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมจัดเก็บฐานข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภท ประเภทที่ผ่านการรับรอง
ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารจากกองควบคุมอาคาร (ได้ อ.6 ในปี พ.ศ.2560) และกิจกรรมจัดท าฐานข้อมูล
โครงสร้างพื้นฐาน 2 กลุ่มเขต คือ กลุ่มกรุงธนเหนือและกรงุเทพใต้ 
 ภาพรวมของการน ามาตรการและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักในมิตทิี่ 1.5 ปลอดอุบัติภัยจาก
สิ่งก่อสรา้งตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน อาจกล่าวได้ว่าการด าเนนิการ
ส่วนใหญ่มุ่งเน้นในเรื่องมาตรการการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยยังไม่เคยมีการจัดท าแผนงานที่มี
ความครอบคลุมปัญหา ทั้งในเรื่องของระบบปฏิบัติการการประเมินความเสี่ยง ความปลอดภัย และการก าหนด
มาตรฐานของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนยังไม่มีการท าความเข้าใจต่อ 
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พันธกิจของหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนสนับสนุนด้านความปลอดภัยที่เป็นโครงสร้างและไม่ใช่โครงสรา้ง อาทิ  
การพัฒนาแผนรองรับสถานการณ์จากความเสียหายและอุบัติภัยจากโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งในการด าเนินการ 
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน รวมถึงต้องให้ความส าคัญในมิติด้านโครงสร้างที่เป็นไปได้และมิติ
ด้านการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงอาคารและสิ่งปลูกสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐานอีกด้วย ประกอบกับ
เปูาประสงคท์างด้านการลดอบุัติภัยและเพิ่มความปลอดภัยจากอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ได้
มีไว้เฉพาะเพื่อเสรมิสร้างความปลอดภัยเท่านัน้ แต่ยังส่งเสรมิในเรื่องทัศนียภาพที่สวยงามและความเท่าเทียมกนั
อีกด้วย 
 ประชาชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคัดกรอง ส่งเสริมสุขภาพโรคเบาหวานและ 
ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นทุกปทีั้งเชิงรับและเชิงรุก โดยการจัดบริการหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ 
ได้รับการดูแลสุขภาพโดยการคัดกรองสุขภาพ ค าแนะน าด้านสุขภาพอนามัย และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพได้รับ  
การดูแลอย่างต่อเนื่องจากหน่วยบริการสาธารณสุข ประชาชนอายุ 21 ปีขึ้นไป มีผู้ได้รับการคัดกรอง  
ทั้งสิ้นจ านวน 86,752 คน 

ผู้ปุวยจากโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูงสามารถเขา้ถึงบริการและได้รับการตรวจตามมาตรฐาน 
ได้แก่ ตรวจตา ไต เท้า ทันตกรรม และความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อควบคุมปูองกันความรุนแรง 
จากภาวะแทรกซ้อนในด้านต่างๆ หรือชะลอภาวะแทรกซ้อน ให้บริการดูแลผู้ปุวยได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด   
และลดอัตราการตายที่จะเกิดขึ้น  

  -  ผู้ปุวยโรคเบาหวานจ านวน 19,780 คน ได้รับการดูแลตามเกณฑ์จ านวน 7,927 คน  
คิดเป็นร้อยละ 40.08 
  -  ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงจ านวน 20,580 คน ได้รับการดูแลตามเกณฑ์จ านวน 9,892 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.07 
  -  อัตราการตายผู้ปุวยโรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 0.011 จากจ านวนผู้ปุวย 74,409 ราย 
เสียชีวิตจ านวน 8 ราย  
  -  อัตราการตายของผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ 0.041 จากจ านวนผู้ปุวย
ทั้งสิ้น 155,646 ราย เสียชีวิตจ านวน 64 ราย  
 ประชาชนสามารถดแูลและจดัการเกีย่วกับสุขภาพตนเอง โดยการได้รับขอ้มูลข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น หนังสือ วารสารแผ่นพับ เป็นต้น ในการดูแลสุขภาพ ปูองกันโรค และสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน  
หรือการประชาสัมพันธ์บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการจัดพิมพ์ การเผยแพร่
ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วิทย ุFacebook และเว็บไซต์  จากผลการด าเนินกิจกรรมฯ ทีผ่่านมาพบว่า รายการพบ
หมอกรุงเทพมหานครร่วมกับสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคมทางคลื่น FM 99.5 MHz ได้รับความสนใจจาก
ประชาชนเป็นอย่างยิ่งในการร่วมพูดคุย สอบถามปัญหาด้านสุขภาพผ่านทางรายการฯ เนื่องจากเป็นรายการ
สดและเป็นการเผยแพร่ความรู ้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์ ท าให้ประชาชนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง
และทันท่วงที โดยจัดบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมตอบปัญหาเดือนละ 
1 ครั้ง เป็นประจ าทุกเดือน 

ด าเนินการบริการคัดกรองภาวะซึมเศร้าของผู้รับบริการในคลินิกครอบครัวอบอุ่น ให้ค าปรึกษา 
ในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้า มผีู้มารับบริการจ านวน 
1,086 คน พบกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้า จ านวน 114 คน และกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
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สตรีในช่วงอายุ 30-70 ปี ได้รับการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรีในสถานพยาบาลสังกัด

กรุงเทพมหานคร ทั้งโรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ 8 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง  
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีสตรีในช่วงอายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จ านวนทั้งสิน้ 11,035 
คน มีสตรีในช่วงอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก รวมจ านวนทั้งสิ้น 9,374 คน  
รวมผู้มารบับรกิารคัดกรองมะเร็งสตรทีั้งสิ้นจ านวน 20,409 คน เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 60.03 จากค่าเปูาหมาย 
ที่ก าหนด และได้รับการส่งต่อทุกรายที่พบความผิดปกติเพื่อรักษาและติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง  
การด าเนินงานปูองกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการ มีกลไกการสรา้งเครือข่ายการท างานอันน าไปสู่สุขภาพ
ที่ดีของกลุ่มเปูาหมายอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยนักเรียนในสังกัดกรุ งเทพมหานครและนอกสังกัด
กรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมด าเนินมาตรการปูองกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน เฝูาระวังภาวะ
โภชนาการนักเรียนโดยการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ประเมินภาวะโภชนาการ จ านวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด 
กทม. และนอกสังกัด กทม. ที่ได้รับการเฝูาระวังภาวะโภชนาการ และเขา้ร่วมด าเนินมาตรการปูองกันโรคอ้วน
และภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนจ านวน 375,850 คน จากจ านวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนสังกัด กทม. 
และนอกสังกัด กทม. ที่เข้าร่วมด าเนินมาตรการปูองกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน จ านวน 
400,000 คน คิดเป็นร้อยละ 93.96 

ผลการรักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่กลับเป็นซ้ าทั้งเสมหะพบเชื้อ/ไม่พบเชื้อ ผู้ปุวยที่รักษาส าเร็จ 
จ านวน 342 คน จากจ านวนที่ขึ้นทะเบียน จ านวน 374 คน คิดเป็นร้อยละ 91.44 

จ านวนชุมชนขึ้นทะเบียนตามระเบียบกรุงเทพมหานครได้รับการสุ่มประเมินมีดัชนีลูกน้ ายุงลาย     
อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 87 แห่ง จากเปูาหมาย 134 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 64.92 สถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 73 แห่ง จากเปูาหมาย 86 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 84.88 โดยเฉลี่ยร้อยละ 74.90 
 แนะน าแนวทางและเป็นที่ปรึกษาแก่สถานพยาบาลในการส่งรายงานวิเคราะห์ความครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันเวลา และสรุปรายงานผลการด าเนินงาน ตรวจสอบข้อมูลรายงานโรคติดต่อจากสถานพยาบาลรายวัน 
 กรุงเทพมหานครมีการด าเนินงานให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยมีศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขต
กรุงเทพมหานคร  ในระยะครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยจัด 
ให้มีชุดปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (Advance Life Support) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น 
อีก 1 จุด (เดิม 6 จุด) รวม 7 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 
 การปฏิบัติการ (Response Time) ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศนูย์เอราวัณ)  
ในระยะครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผูปุ้วยที่ได้รับบริการทางการแพทย์ขั้นสูง (Advanced) ภายใน 10 
นาที จ านวน 3,009 ราย คดิเป็นร้อยละ 30.38 (ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 30) ของผู้ปุวยที่ขอรับบริการขั้นสูง
ทั้งหมด จ านวน 9,906 ราย และส่วนของขั้นพื้นฐานมีผู้ปุวยที่ได้รับบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Basic) 
ภายใน 15 นาที จ านวน 6,476 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.74 (ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 65) ของผู้ปุวยที่ขอรับ
บริการขั้นพ้ืนฐานทั้งหมด จ านวน 10,661 ราย 
 วิถีชีวิตที่ตื่นตัวและกระตือรือร้นโดยประชาสัมพันธ์ให้ชาว กทม. ไดเ้ห็นถึงประโยชน์ของการออก 
ก าลังกายจนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งทราบถึงการค านวณค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index  
(BMI)) อีกทั้งส่งเสริมให้ชาว กทม. ออกก าลังกายให้ได้ตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง ตลอดจนจัดโครงการ/
กิจกรรมในศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ ทั้งนี้
กรุงเทพมหานครยังได้ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬาศูนย์เยาวชนและลานกีฬา รวมทั้ง
สนับสนนุให้สถานบริการกีฬาของ กทม. ไดร้ับการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนจัดรถบริการทดสอบ 
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สมรรถภาพทางกายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างครอบคลุม อีกทั้งยังพัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มี 
ความหลากหลายและตรงกบัความตอ้งการของประชาชน โดยสนับสนุนให้มีกิจกรรมกฬีาและนันทนาการที่มี 
ความหลากหลายเพิ่ม และจัดให้มีอุปกรณ์ออกก าลังกายเพิ่มส าหรับทุกช่วงอายุด้วย นอกจากนี้กรุงเทพมหานคร 
ยังสง่เสรมิการเลน่กีฬาขัน้พืน้ฐานกฬีาเพ่ือมวลชนกฬีา เพือ่ความเปน็เลศิ และกีฬาเพ่ืออาชีพ โดยส่งนักกีฬา
เข้าแข่งขันและจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ืออาชีพ รวมถึงมอบรางวัล/ทุนการศึกษา 
ให้แกผู่้ที่มีความสามารถโดดเด่นด้านกีฬาและนันทนาการเพื่อเป็นก าลังใจที่ได้ทุ่มเทร่างกาย เวลา และเรือ่งต่าง ๆ  
เพื่อสร้างผลงานอันเป็นเกียรติที่น่าชื่นชมให้กับกรุงเทพมหานครอีกด้วย 
 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณแ์นวโน้มการพฒันาระยะต่อไปในระดับด้าน   
ปญัหาและอุปสรรค  
 บริหารจดัการ 

1)  พื้นที่บริการบ าบัดน้ าเสียยังไม่ครอบคลุมพืน้ที่ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร  
2)  ระบบบ าบัดน้ าเสียมีการใช้งานไม่เต็มศักยภาพตามที่ก าหนด 
3)  มีการน าน้ าผลผลิตจากการบ าบัดน้ าเสียไปใช้ประโยชน์น้อย 
4)  ขาดการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกบัภาคส่วนต่าง ๆ 
5)  ประชาชนขาดความเช่ือมั่นการจัดการของกรุงเทพมหานคร โดยยังมีแนวคิดว่า

กรุงเทพมหานครเก็บมูลฝอยทุกประเภทรวมกันจึงไม่จ าเป็นต้องคัดแยกมูลฝอย 
6)  การจราจรที่หนาแน่นในพื้นที่กรุงเทพฯ ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ท าให้การปลดปล่อย

มลพิษทางอากาศและเสียงมากขึ้นตามไปด้วย ปัญหาส าคัญที่ไม่ได้รับการตอบสนอง คือ กรุงเทพมหานคร   
ขาดอ านาจเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการด้านคุณภาพอากาศและเสียง แม้จะมีความพยายามในการขับเคลื่อน
ภารกิจนี้ร่วมกับหน่วยงานภาคี แต่ยังไม่สามารถจัดการปัญหาคุณภาพอากาศและเสียงของกรุงเทพฯ ได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

7)  แนวโครงการก่อสร้างติดอุปสรรคต่าง ๆ เช่น มแีนวสาธารณูปโภค อาทิ ประปา ไฟฟูา  
และโทรศัพท์กีดขวางบริเวณซึ่งหน่วยงานสาธารณูปโภคจ าเป็นต้องท าการรื้อย้ายหรือการมีแนวเขตสาธารณะ 
ที่ไม่ชัดเจนปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานโครงการ 

 ด้านกฎหมาย 
1)  ไม่มีการเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายในการจัดการแหลง่ก าเนิดน้ าเสียอย่างเพียงพอ 
2)  ข้อบัญญัติในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสียอยู่ระหว่างการพิจารณา  
3)  แนวทางของกฎหมายเกี่ยวกับการให้บริการบ าบัดน้ าเสียในเชิงพาณิชย์ยังไม่ชัดเจน 
4)  โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงมีปัญหาเรือ่งสถานที่ก่อสร้าง เช่น สถานีลาดพร้าว     

(บางบัว) มีปัญหาเรื่องโฉนดที่ดินท าให้ไม่สามารถก่อสร้างในพ้ืนที่ได ้จ าเป็นต้องส ารวจพื้นที่อื่นทดแทนส่งผล
ให้การก่อสร้างล่าช้า 

5)  การออกระเบียบ ค าสั่ง หนังสือสั่งการ มติ ครม. เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ๆ ท าให้
เรื่องที่ก าลังด าเนินการอยู่ต้องหยุดชะงักหรือต้องยกเลิกขั้นตอนที่ด าเนินการอยู่เพื่อปรับแก้ไขหรือเพิ่มเติม 
ตามที่สั่งการมาแล้วเริ่มด าเนินการใหม ่

 ด้านทรพัยากร 
1)  มีพื้นที่ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียจ ากัด 
2)  ขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
3)  จ านวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการน้ าเสียโดยตรงมีน้อย 

48 
 



 
 ด้านงบประมาณ  

1)  ไม่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียเพิม่เติม และขยายขีดความสามารถ
ของเครื่องมือ/อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานีตรวจวัดเดิม (เพิ่มพารามิเตอร์)งบประมาณในการจัดท า
ฐานข้อมูลอุบัติเหตุบนถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2)  ยังไมม่ีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสีย 
3)  พระราชบญัญัติการจัดซือ้จัดจ้างฉบับใหม่และพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน 

ในกิจการของรัฐ ท าให้ขั้นตอนการก่อสร้างและการเบิกจา่ยงบประมาณอาจมีปัญหาลา่ช้า 
4)  การจัดท าราคากลางครุภัณฑ์ที่ไม่มีราคามาตรฐานและไม่มีราคาที่เคยซื้อครั้งสุดทา้ย

ภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ จะต้องสืบราคาท้องตลาด โดยท าหนังสือสอบถามไปยังผู้ขายไม่น้อยกว่า 3 ราย 
 

ข้อเสนอแนะ   
 บริหารจดัการ 

1)  เร่งก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียเพิ่มเติม 
2)  ศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากการบ าบัดน้ าเสียให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการ

ของสังคม เช่น น้ าสะอาด เชื้อเพลิง พลังงานไฟฟูา เป็นต้น 
3)  ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วม 
4)  กรุงเทพมหานครต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับประชาชนเพื่อกระตุ้นให้ช่วยกันคัดแยก

มูลฝอยที่แหล่งก าเนิด อาจจัดท าสื่อที่แสดงให้เห็นการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครโดยใช้
ช่องทางสื่อออนไลน์เป็นช่องทางน าเสนอโดยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

5)  ควบคุมยานพาหนะ (เก่า) โดยการน าข้อมูลการตรวจจับยานพาหนะที่มีผลเกินมาตรฐาน
มาใช้เป็นข้อพิจารณาประกอบการต่อทะเบียนของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนดูแล 
บ ารุงรักษาสภาพเครื่องยนต์ของยานพาหนะอย่างสม่ าเสมอ 

6)  แก้ไขปญัหามลพิษทางอากาศในพื้นที่เปูาหมายและพื้นที่วกิฤติ โดยส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับติดตาม 

7)  เร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพอากาศ โดยเปลี่ยนจากฝุุนละอองขนาดเล็กไม่เกิน 
10 ไมครอน เป็นฝุุนละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ผลิตของภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากฝุุนละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีผลกระทบต่อสุขภาพ  
ของประชาชน 

8)  ปรับปรุงมาตรฐานการระบายสารพิษจากยานพาหนะใหม่และมาตรฐานคณุภาพเชื้อเพลิง 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ Euro 5 หรือ Euro 6 เพื่อลดการระบายมลพิษของรถยนต์ 

9)  ส่งเสริมการผลิตยานพาหนะที่ประหยัดพลังงานและระบายมลพิษต่ าและส่งเสริมใหเ้กิด
การเดินทางที่ประหยัดพลังงานและไม่เกิดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

10)  พิจารณาประเด็นการพัฒนามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศและมาตรฐาน
ควบคุมการระบายมลพิษ 

11) จากแหล่งก าเนิดที่ค านึงถึงศักยภาพการรองรับมลพิษของพื้นที่หรือค่ามลพิษสะสมรวม 
12)  ไมไ่ด้น าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฯ มาด าเนินการ หน่วยงาน  

ไมไดแปลงแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าป ีพ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วนแตด่ าเนินการ
ตามภารกิจของหน่วยงานซึ่งบางตัวชี้วัดไม่ส่งผลต่อระดับมิติ/ระดับด้าน 

13) ขาดการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรงุเทพมหานคร 
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 ด้านกฎหมาย 

1)  ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการเป็นประจ าทุกปี โดยถือให้การตรวจ
ระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นส่วนหนึ่ง 

2) เร่งรัดการออกข้อบัญญัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสียโดยเร็ว 
3)  ควรหารือแนวทางกับภาคเอกชนในการใหบ้ริการบ าบัดน้ าเสียเชิงพาณิชย์ 

 ด้านทรพัยากร 
1)  พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีระบบบ าบัดน้ าเสียที่เน้นการประหยัดพื้นที่และเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม 
2)  จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย รวมถึงแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรร่วมกับองค์กรที่เชี่ยวชาญในการจัดการคุณภาพน้ า 
 ด้านงบประมาณ  

1)  แสวงหาแหล่งเงินทุนอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น กองทุนสิ่งแวดล้อม สถาบันการเงินระหว่างประเทศ 
เงินกู้จากต่างประเทศ (ODA)  

2)  ผลักดันการด าเนินมาตรการร่วมทุนกับภาคเอกชน (Public Private Partnership : PPP) 
และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสีย 

3)  จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างฉบับใหม่ 
 

คาดการณแ์นวโน้ม 
1)  ความท้าทายของปัญหามลพิษทางน้ าในปัจจุบันคาดว่าจะต้องเผชิญความเสี่ยงจากจ านวน

ประชากรที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของเมืองตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ท าให้ปริมาณน้ าเสียเพิ่มมากขึ้น 
ประกอบกับปัจจัยธรรมชาต ิเชน่ ปรมิาณฝน ซึ่งมีอิทธิพลต่อสถานการณ์คณุภาพน้ า รวมถึงขอ้จ ากัดด้านงบประมาณ 
ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาน้ าเสียยังท าได้ไม่เต็มที่นัก ขณะที่แนวโน้มของแนวทางการท างานจ าเป็นต้องเร่งรัด
มาตรการส่งเสริมการใช้งานระบบบ าบัดน้ าเสียให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ การก่อสร้างระบบรวบรวม  
น้ าเสียเพิม่เติม ควบคู่กับการก่อสร้างโรงบ าบัดน้ าเสียแห่งใหม่ การลดมลพิษที่แหล่งก าเนิด การเร่งรัดการจัดเกบ็
ค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสีย และการน าน้ าที่ผ่านการบ าบัดมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของเมืองให้เพิ่มมากขึ้น 

2)  มูลฝอยทุกประเภทมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องจากการส่งเสริมทางเศรษฐกิจ 
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอายกุารใช้งานสั้นลง สินค้าคุณภาพต่ าที่น าเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน และพฤติกรรม
ของประชาชนที่ยังคงทิ้งมูลฝอยในทีส่าธารณะ ท าให้การปนเปื้อนของมูลฝอยในสภาพแวดล้อมมีอนัตรายเพิม่ขึ้น 

3)  การเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และการเติบโตอย่างรวดเร็วของภาคอสังหา- 
ริมทรัพยใ์นพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลในปัจจุบัน ส่งผลต่อสถานการณค์ุณภาพอากาศและเสียงของกรุงเทพฯ 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เป็นต้น และปัญหาการจราจรที่เป็น
สาเหตุหลักที่ท าให้เกิดฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และระดับเสียงริมถนนที่เกินค่ามาตรฐาน
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาว 

4)  อุบัติเหตุจากการจราจร เกิดจากสาเหตุ 2 ประการ คือ ความบกพร่องของผู้ใช้รถใช้ถนน 
ร้อยละ 85 และสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย ร้อยละ 15 ดังนั้น การลดอุบัติภัยที่ได้ผลเป็นการแก้ปัญหาตรง
สาเหตุที่สุด คือ การปรับพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนน โดยต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งการปฏิบัติ 
ตามกฎจราจร การตรวจสอบสภาพรถยนต์ การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย การข้ามถนนบริเวณ 
ทางข้าม ฯลฯ และเมื่อมีการกระท าผิดต้องได้รับการลงโทษตามกฎหมาย รวมทั้งมีการน ามาตรการต่าง ๆ  
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มาใช้เพื่อคอยก ากับไม่ให้เกิดการกระท าผิด โดยภายใต้บทบาทอ านาจหน้าที่กรุงเทพมหานครควรมีการพัฒนา
เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สามารถน ามาใช้ในการก ากับพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น การตรวจจับการกระท า 
ผิดกฎจราจรด้วยกล้อง CCTV และแสดงทางจอภาพ นอกจากนั้นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเป็นเรื่อง 
ที่จ าเป็นต้องด าเนินการต่อเนื่องและขยายผลไปเรื่อย ๆ โดยเพิ่มการเรียนรู้และการรับรู้เรื่องความปลอดภัย 
ในการใช้รถใชถ้นน ไม่เพียงแค่การเน้นความส าคัญในช่วงเทศกาลเท่านัน้ โดยด าเนินการในลักษณะบรูณาการ
เป็นเครือข่ายองค์กรที่ตระหนักด้านความปลอดภัยจราจร 

5)  เปูาหมายมหานครปลอดภัยจากสิ่งก่อสร้าง เป็นเปูาหมายเพื่อลดความเสี่ยงและ  
ความสูญเสียจากการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจากสิ่งปลูกสร้าง และมีโครงสร้างที่มั่นคง
ปลอดภัย ดังนัน้กรุงเทพมหานครยังคงต้องการการบริหารจดัการและการพัฒนาในทศิทางที่ถูกต้องเหมาะสม  
ซึ่งนั่นหมายถึง ต้องมียุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณที่จัดสรรให้กับงานทางด้านการจัดการความเสี่ยง 
จากสาธารณภยัในทุกมิติอย่างจริงจัง เพื่อใหก้ารบรหิารราชการและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรงุเทพ- 
มหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล สามารถทีจ่ะดแูลให้โครงสร้างเหล่านี้มีความมั่นคงและ
ปลอดภัยส าหรบัการด ารงชีวิตและการด าเนินกิจกรรมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จงึจ าเปน็ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน รวมถึงต้องให้ความส าคัญในมิติความปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง 
โดยเฉพาะด้านโครงสร้างที่เป็นไปได้และมิติด้านการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงอาคารและสิ่งปลูก
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

6)  เปูาหมายเพ่ือลดความเสี่ยงและความสญูเสียตลอดจนสรา้งความสามารถในการรับมือ
และพื้นคืนจากภัยพิบัติต่าง ๆ กรุงเทพมหานครต้องมีการจัดการและพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
ทั้งในเชิงโครงสร้าง (Structural Solution) และไม่ใช่โครงสร้าง (Non-structural Solution) ดังนั้น หนว่ยงาน 
ที่รับผิดชอบในแต่ละเปูาประสงค์ควรเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อให้บรรลุตามเปูาหมาย  
ที่ก าหนดโดยควรบริหารจัดการแผนงาน โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งเบิกจา่ยงบประมาณตามแผนให้ครบถ้วน
ในแต่ละไตรมาสต่อไป 

7)  เปูาหมายมหานครปลอดภัยจากสิ่งก่อสร้าง เป็นเปูาหมายเพื่อลดความเสี่ยงและความ
สูญเสียจากการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจากสิ่งปลูกสร้าง และมีโครงสร้างที่มั่นคงปลอดภัย 
ดังนั้นกรุงเทพมหานครยังคงต้องการการบริหารจัดการและการพัฒนาในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งนั่นหมายถึง   
ต้องมียุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณที่จัดสรรให้กับงานทางด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย    
ในทุกมิติอย่างจริงจัง เพื่อให้การบริหารราชการและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานครเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถที่จะดแูลให้โครงสร้างเหล่านี้ให้มคีวามมั่นคงและปลอดภยัส าหรบั
การด ารงชีวิตและการด าเนินกจิกรรมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จึงจ าเป็นต้องอาศยัความร่วมมือจาก
หลายหน่วยงานรวมถึงต้องใหค้วามส าคญัในมิติความปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง โดยเฉพาะด้านโครงสร้าง      
ที่เป็นไปได้และมิติด้านการบรหิารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงอาคารและสิ่งปลูกสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน 
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บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 มติทิี ่2.1  ภูมทิัศน์สวยงาม   (2 เป้าประสงค์  5 ตัวชี้วัด)  
 เป้าหมายที ่2.1.1  กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมอืง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมอืงให้แลดสูะอาด ไมม่สีายไฟฟ้า สายโทรศัพท์รกรุงรัง
 เปา้ประสงค์ที่ 2.1.1.1 ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเทา้กีดขวางการจราจรและบดบงัทศันยภาพได้รับการจัดระเบยีบได้ครบทกุกลุ่มเขต  (4 ตัวชี้วดั)

 1)  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินมาตรการกวดขัน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  -  -  กรุงเทพมหานครได้เพิ่มความเข้มงวดในการกวดขันและควบคุมเพื่อมิให้

 หาบเร่-แผงลอย  มีหรือลดจ านวนผู้ค้าที่กระท าความผิด/ไม่ปฏบิติัตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข

 การค้าขายในพื้นที่สาธารณะ โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจและกวดขัน

 ผู้ค้าไม่ใหต้ั้งวางและฝ่าฝืนในจุดผ่อนผันท าการค้าหาบเร่-แผงลอยที่ได้

 ประกาศยกเลิกแล้ว จ านวน 487 จุด ผลการตรวจสอบพื้นที่เปา้หมาย

   ทั้ง 487 จุด โดยส านักเทศกิจ ทกุจุดไม่พบผู้ค้าฝ่าฝืน

 2)  จ านวนจุดผ่อนผันหาบเร่-แผงลอยลดลง ร้อยละ 10 ร้อยละ 15.52  -  -  จ านวนจุดผ่อนผันหาบเร่-แผงลอยลดลงจาก 232 จุด เหลือ 196 จุด

 โดยในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 กรุงเทพมหานครสามารถยกเลิก

      จุดผ่อนผันเพิ่มเติมใน 5 พื้นที่เขต จ านวน 36 จุด

 3)  จ านวนคร้ังในการรายงานผลการจัดระเบยีบ 2 คร้ัง/เดือน 2 คร้ัง/เดือน  -  -  ส านักเทศกิจมีการรายงานผลการตรวจสอบการจัดระเบยีบปา้ยโฆษณา

 ปา้ยโฆษณาตามแผนการจัดระเบยีบปา้ยฯ จ าแนก  ที่ผิดกฎหมายใหผู้้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ เฉล่ีย 2 คร้ัง/เดือน

 รายเขต  

 4)  ร้อยละของประชาชนมีความพงึพอใจในระดับมาก ร้อยละ 80 ร้อยละ 83  -  -  กรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏบิติัหน้าที่กวดขันการทิ้งขยะ

 ในระดับมากต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ  ในที่สาธารณะ (บริเวณทางเทา้สาธารณะ ปา้ยรถเมล์ ถนนสายหลัก)

 ของส านักงานเขต  จ านวน 61 จุด เพื่อบงัคับการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายและเปน็การรณรงค์

  ประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนลดพฤติกรรมการทิ้งขยะในที่สาธารณะ
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ผลการด าเนินการ
ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย

 ดา้นที่ 2  มหานครสีเขยีว สะดวกสบาย    ประกอบด้วย  4 มิติ  5 เป้าหมาย  11 เป้าประสงค์  24 ตัวชี้วัดหลัก

ผลการด าเนินงาน



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

  และจากผลการส ารวจความพงึพอใจของประชาชนต่อการออกปฏบิติัหน้าที่

 ตรวจ กวดขันการทิ้งขยะในที่สาธารณะ พบวา่ ประชาชนมีความพงึพอใจ

  ในระดับมาก คิดเปน็ร้อยละ 83

                                    รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  4 ตัวชี้วัด 4  -  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 2.1.1.2  น าระบบทอ่ร้อยสายสาธารณปูโภคลงใต้ดิน  (1 ตัวชี้วดั)    

 5)  ความยาวที่ได้ด าเนินการน าสายต่าง ๆ ลงใต้ดิน 5 กิโลเมตร 8.9 กิโลเมตร  -  -  ด าเนินการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประสานข้อมูล

 ช่วงแรก  จากการไฟฟา้นครหลวง มีการด าเนินการน าสายสาธารณูปโภคลงใต้ดิน

 บนทางเทา้ได้ความยาว 8.9 กิโลเมตร จ านวน 4 แหง่ คิดเปน็ผลงาน

 ร้อยละ 100 ดังนี้

 1)  ถนนพหลโยธนิ จากซอยพหลโยธนิซอย 7-คลองบางซ่ือ

 ระยะทาง 1.80 กม.

 2)  ถนนพหลโยธนิ จากคลองบางซ่ือ-หา้แยกลาดพร้าว ระยะทาง 2 กม.

 3)  ถนนราชด าเนินนอก จากสะพานผ่านฟา้ลีลาศ-ถนนศรีอยุธยา

 ระยะทาง 1.40 กม.

 4)  ถนนศรีอยุธยา จากแยกพญาไท-ซอยศรีอยุธยา 7

 ถนนราชปรารภ จากแยกประตูน้ า-ถนนศรีอยุธยา

 ถนนเพชรบรีุ จากถนนบรรทดัทอง-ถนนพระรามที่ 6

 ถนนโยธ ีจากถนนพระรามที่ 6-ซอยเสนารักษ์

 ถนนราชวถิี จากแยกตึกชัย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภมูิ

  ระยะทาง 3.70 กม.

                                    รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด 1  -  -  

                     รวมตัวชี้วดัมิติที ่2.1  ทัง้สิ้น  5 ตัวชี้วดั 4  - 1  
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ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 มติทิี ่2.2  พ้ืนทีส่วนสาธารณะ พ้ืนทีส่ีเขยีวกระจายทัว่ทุกพ้ืนที ่ (2 เป้าประสงค์  4 ตัวชี้วัด)  
 เป้าหมายที ่2.2.1  กรุงเทพมหานครเป็นมหานครทีร่่มรื่นดว้ยพรรณไม ้มพ้ืีนทีส่ีเขยีวเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจเพียงพอ
 เปา้ประสงค์ที่ 2.2.1.1  พัฒนาพ้ืนที่สีเขียวส าหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพ่ิมขึ้นกระจายทั่วในพ้ืนที่  (3 ตัวชี้วดั)

 1)  ขนาดพื้นที่ซ่ึงถูกน าไปพฒันาเปน็พื้นที่สีเขียว 37.81 38.082  -  -  ด าเนินการ 47 โครงการ/กิจกรรม ส่งผลต่อความส าเร็จของตัวชี้วดัระดับ

 ในรูปแบบของสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพิ่มขึ้น ล้าน ตร.ม. ล้าน ตร.ม.  เปา้ประสงค์รวม 44 โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการโครงการ/

  (23631.69   กิจกรรมคิดเปน็ร้อยละ 93.94 ป ี2561 ตามเปา้หมายปกีารเพิ่มพื้นที่

 ไร่)  สีเขียวแหง่ใหม่ 750 ไร่ ด าเนินการได้ 363 แหง่ คิดเปน็พื้นที่

 2)  จ านวนสวนสาธารณะหลักเพิ่มขึ้น 35 แหง่/5 ปี 37 แหง่  -  -  1,248-3-23.13 ไร่-งาน-ตร.วา คิดเปน็ร้อยละ 166.51 เทยีบจาก

 3)  ขนาดพื้นที่สีเขียวยั่งยืนของพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12 ล้าน ตร.ม.  - 6,114-3-15.59  -  เปา้หมาย  ปจัจุบนักรุงเทพมหานครมีสวนสาธารณะ/สวนหย่อม จ านวน 

 เพิ่มขึ้น  (7,500 ไร่) ไร่-งาน-ตร.ว.  7,967 แหง่ คิดเปน็พื้นที่ 38,082,333.03 ตร.ม. สัดส่วนต่อประชากร

    6.70 ตร.ม./คน หรือร้อยละ 2.43 ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร

                                    รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  3 ตัวชี้วัด 2 1  -  -

 เปา้ประสงค์ที่ 2.2.1.2  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและรักษาพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร  (1 ตัวชี้วดั)  

 4)  ขนาดพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง 219.6  - 188.76  -  ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมรวม 26 โครงการ/กิจกรร ส่งผลต่อ

 ต่อประชากรเพิ่มขึ้น ล้าน ตร.ม. ล้าน ตร.ม.  ความส าเร็จของตัวชี้วดัระดับเปา้ประสงค์รวม 18 โครงการ/กิจกรรม

 ผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา คิดเปน็ร้อยละ 100
 ซ่ึงในป ี2561 กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวภาพรวม 12,798 แหง่

 คิดเปน็พื้นที่ 188.759.918.14 ตร.ม. (117,974-3-79.54 ไร่-

 งาน-ตร.วา) คิดเปน็ 33.14 ตร.ม./คน หรือร้อยละ 12.03 ของพื้นที่

 กรุงเทพมหานคร  มาตรการการพฒันาที่ส าคัญคือการพฒันาและปรับปรุง

 ฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
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ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ
 ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จต่อตัวชี้วดัหลักของประเด็นยุทธศาสตร์โดยตรง

      แต่การด าเนินมาตรการที่เกิดผลในทางอ้อมคือสร้างองค์ความรู้ จิตส านึก

    และความตระหนักใหแ้ก่ภาคส่วนต่าง ๆ ต่อความส าคัญของพื้นที่สีเขียว

 ของเมือง การผลักดันใหท้กุภาคส่วนมีวว่นร่วมอนุรักษฟ์ื้นฟแูละรักษาพื้นที่

 สีเขียว และการพฒันาและผลักดันยกระดับขีดความสามารถบคุลากร

 กรุงเทพมหานครในการจัดการพื้นที่สีเขียวของเมืองใหเ้ปน็ไปอย่างมี

    ประสิทธภิาพและยั่งยืน

                                   รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด  - 1  -  

2 2  -  

 เปา้หมายที ่2.3.1  ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทาง ไม่ต้องพ่ึงพารถส่วนบคุคล  
 เปา้ประสงค์ที่ 2.3.1.1  ขยายระบบขนส่งมวลชนใหค้รอบคลุมพ้ืนที่  (3 ตัวชี้วดั)  

 1)  ร้อยละความส าเร็จตามแผนปฏบิติัการประจ าปี ร้อยละ 70  - ร้อยละ 50  -  โครงการบริหารจัดการทางเดินยกระดับ (Sky Walk) จากสถานีอุดมสุข-

 ของโครงการพฒันาระบบราง  สถานีบางนาด าเนินการล่าช้ากวา่ก าหนด เนื่องจากแขวงทางหลวง

 สมุทรปราการขอใหร้ะงับการก่อสร้าง (Sky Walk) จนกวา่จะได้รับ

 อนุญาตใหแ้ก้ไขแบบจากกรมทางหลวง ส่งผลใหต้้องขยายเวลา
 การก่อสร้างและการด าเนินการโครงการบริหารจัดการทางเดินยกระดับ

 (Sky Walk) ออกไป  ปจัจุบนัโครงการดังกล่าวอยู่ระหวา่งหาผู้รับจ้าง 

 และจะเร่ิมด าเนินการเข้าบริหารจัดการพื้นที่ตามก าหนดการภายใน

 เดือนพฤศจิกายน 2561
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 มติทิี ่2.3  ระบบขนส่งมวลชนทัว่ถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตวั และมทีางเลือก  (5 เป้าประสงค์  12 ตัวชี้วัด)
                    รวมตัวชี้วดัมิติที ่2.2  ทัง้สิ้น  4 ตัวชี้วดั



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 2)  ความพงึพอใจของกลุ่มเปา้หมายโดยรวม ร้อยละ 75 ร้อยละ 82.20  -  -  ส ารวจความพงึพอใจประชาชนในการด าเนินกิจกรรม Bangkok Car

 อยู่ในระดับพงึพอใจมาก  Free Day 2018 ซ่ึงเปน็การรณรงค์เพื่อสร้างจิตส านึกและการมี

 ส่วนร่วมของประชาชนในการลดใช้รถยนต์ส่วนบคุคลและส่งเสริมใหใ้ช้

 รูปแบบการเดินทางอื่น เช่น ขนส่งมวลชน ขนส่งสาธารณะ จักรยาน

  และการเดิน

 3)  มีรายงานที่สนับสนุนการพฒันาระบบขนส่งมวลชน 1 ผลงาน  -  -  /  จะด าเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

 มวลชนและการเดินทางทางเลือก  
1 1 1  

 เปา้ประสงค์ที่ 2.3.1.2  เพ่ิมเส้นทางจักรยานใหม้ีความสะดวกและทั่วถึง  (2 ตัวชี้วดั)  

 4)  จ านวนเส้นทางจักรยานที่เพิ่มขึ้นหรือได้รับ 1 เส้นทาง 4 เส้นทาง  -  -  จัดท าทางจักรยานในถนนที่มีการก่อสร้างใหม่ ซ่ึงมีทางเทา้กวา้งกวา่

 การปรับปรุง  1.20 เมตร ได้แก่

 1)  ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ 1 

 2)  ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ 4

 3)  ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ 6

   4)  ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ 7

 5)  ร้อยละความส าเร็จของการจัดส่ิงอ านวย ร้อยละ 70 ร้อยละ 100  -  -  จัดหาที่จอดรถจักรยานชนิดส าเร็จรูป เคล่ือนย้ายได้ พร้อมปา้ยสัญลักษณ์

 ความสะดวกเพื่อสนับสนุนการใช้จักรยาน  50 ชุด บริเวณเส้นทางจักรยานในเขตกรุงเทพมหานคร

                                  รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  2 ตัวชี้วัด 2  -  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 2.3.1.3  ส่งเสริมการเดินทางทางน้ า  (2 ตัวชี้วดั)  

 6)  จ านวนทา่เรือโดยสารที่เพิ่มขึ้นหรือได้รับ 10 ทา่เรือ 14 ทา่เรือ  -  -  -  ก่อสร้างทา่เรือใหม่ 4 ทา่เรือ ในคลองภาษเีจริญ ระหวา่งทา่เรือ

 การปรับปรุง  ประตูน้ าภาษเีจริญถึงทา่เรือเพชรเกษม 69

  -  ปรับปรุงทา่เรือในคลองผดุลกรุงเกษม 10 ทา่เรือ 
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 7)  ร้อยละความส าเร็จของการจัดส่ิงอ านวย ร้อยละ 70 ร้อยละ 100  -  -  -  ปรับปรุงภมูิทศัน์โดยรอบ ก่อสร้างทา่เรือตามมาตรฐานสากล 

 ความสะดวกเพื่อสนับสนุนการเดินทางทางน้ า  พร้อมติดต้ังส่ิงอ านวยความสะดวกและระบบรักษาความปลอดภยั

 -  ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมความปลอดภยัการสัญจรทางน้ า บริเวณตลาดน้ า

 ตล่ิงชันและชุมชนวดัคูหาสวรรรค์ เพื่อพฒันาการเดินเรือและจุดเชื่อมต่อ

 การเดินทางในคลองสายหลัก พฒันาทา่เรือใหท้นัสมัย สะดวก ปลอดภยั

 และเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม พฒันาด้านการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษเ์พื่อฟื้นฟู

 เศรษฐกิจชุมชน

 -  บ ารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภยัในการสัญจรทางน้ า

 บริเวณแหล่งทอ่งเที่ยวและบริเวณใกล้เคียง

                                  รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  2 ตัวชี้วัด 2  -  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 2.3.2.1  เพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร  (1 ตัวชี้วดั)  

 8)  ถนนมีการเชื่อมโครงข่ายใหม้ีประสิทธภิาพมากขึ้น 3 สายทาง 5 สายทาง  -  -  ด าเนินการก่อสร้างถนนเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพโครงข่ายถนนแล้วเสร็จ

  จ านวน 5 เส้นทาง ได้แก่ 

 ๑)  โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างทางแยก

 ต่างระดับศรีนครินทร์กับถนนกรุงเทพกรีฑา

 ๒)  โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ ๔ ก่อสร้าง

  ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้าจากคลองวงัใหม่ถึงทางหลวงหมายเลข ๙ 

 ๓)  โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ ๖ ก่อสร้าง

 และปรับปรุงถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า จากทางหลวงหมายเลข ๙  

 ถึงถนนร่มเกล้า
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 ๔)  โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ ๗ ก่อสร้างทางแยก

 ต่างระดับถนน ร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร 

 ๕)  โครงการปรับปรุงถนนรอบศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร ดินแดง

  บริเวณถนนวภิาวดีรังสิต-ถนนมิตรไมตรี ๓-ถนนประชาสงเคราะห์

                                  รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด 1  -  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 2.3.2.2  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบควบคุมการจราจร  (4 ตัวชี้วดั)  

 9)  ร้อยละของกล้อง CCTV เพื่อการจราจรที่ได้รับ ร้อยละ 70 ร้อยละ 100  -  -  ด าเนินการเฉพาะการบ ารุงรักษาระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ (CCTV)

 การติดต้ัง/บ ารุงรักษา  ส่วนการติดต้ังกล้องโทรทศัน์วงจรปดิไม่ได้รับงบประมาณในการติดต้ัง

   เพิ่มเติม

 10)  ร้อยละความส าเร็จของการพฒันา/บ ารุง รักษา ร้อยละ 70 ร้อยละ 100  -  -  พฒันาระบบติดต่อส่ือสารภายในองค์กร โดยจัดต้ังเครือข่ายระบบส่ือสาร

 ระบบเครือข่ายส่ือสาร  แบบ Digital Trunked Radio System (DTRS) ที่มีความเสถียร

 ใหส้ามารถครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และติดต้ังสถานีแม่ข่าย

 25 สถานี เพื่อใหสั้ญญาณครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร และติดต้ัง

 ศูนย์ควบคุมกลางและส่ังการเครือข่าย ณ ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร

 ส านักการจราจรและขนส่ง ส านักเทศกิจ และส านักปอ้งกันและบรรเทา-

   สาธารณภยั

 11)  พื้นที่ (ทางแยก) ที่น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัด ร้อยละ 2 ร้อยละ 94.49  -  -  ติดต้ังชุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรไร้สาย 481 ทางแยก (ทางแยก

 ระบบจราจร  ในกรุงเทพมหานครทั้งหมด 509 ทางแยก) นอกจากนี้ยังได้ติดต้ัง

 สัญญาณไฟจราจรทางแยกเพิ่ม 7 ทางแยก ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร
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 ที่มีอยู่เดิม 9 ทางแยก และติดต้ังสัญญาณไฟจราจรทางข้าม รวม 33

 แหง่ เปน็ชนิดกดปุ่ม 3 แหง่ และชนิดกะพริบเตือน 30 แหง่

 12)  ร้อยละความส าเร็จของการวเิคราะหข์้อมูล ร้อยละ 80 ร้อยละ 100  -  -  ส ารวจออกแบบศึกษารายละเอียดเบื้องต้น วเิคราะห ์และประเมินผล

 เพื่อสนับสนุนการจัดการด้านการจราจร  และน ามาจัดท าเปน็แนวทางในการแก้ไขปญัหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพ-

 มหานครทั้งระบบในภาพรวม พื้นที่เฉพาะจุด และระบบขนส่งมวลชน

                                  รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  4 ตัวชี้วัด 4  -  -  

10 1 1  
 มติทิี ่2.4  การใชพ้ลังงานทีม่ปีระสิทธิภาพพลังงานทางเลือก  (2 เป้าประสงค์  3 ตัวชี้วัด)  
 เป้าหมายที ่2.4.1  กรุงเทพมหานครเป็นเมอืงทีป่ระหยัดพลังงาน ใชพ้ลังงานสะอาดทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
 เปา้ประสงค์ที่ 2.4.1.1  ลดการใช้พลังงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร  (2 ตัวชี้วดั)  

 1)  ร้อยละของปริมาณการใช้พลังงานไฟฟา้ ร้อยละ 10  -  -  พลังงานไฟฟา้  -  -  ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟา้รวมเปน็ 247,694,290.79 กิโลวตัต์

 และเชื้อเพลิงของหน่วยงานกรุงเทพมหานครลดลง    ร้อยละ 1.65  ชั่วโมง และปริมาณการใช้เชื้อเพลิงรวม 33,408,649.55 หน่วย

     จ าแนกเปน็ปริมาณการใช้น้ ามัน 32,880,913.90 ลิตร

 -  เชื้อเพลิง  -  แก๊สโซฮอล์ 521,661.31 ลิตร และก๊าซธรรมชาติ 6,074.34

  ร้อยละ 8.85  กิโลกรัม

 2)  ร้อยละความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผน ร้อยละ 30 ร้อยละ 30  -  -  มีการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน แล้วเสร็จ 5 ขั้นตอน คือ

 แม่บทกรุงเทพมหานคร วา่ด้วยการเปล่ียนแปลง  1. ประชุมเร่ิมโครงการ (Kick off Meeting) ระหวา่ง สสล. และ

 สภาพภมูิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 ด้านการใช้  ผู้เชี่ยวชาญจาก JICA

 พลังงานอย่างมีประสิทธภิาพและการใช้พลังงาน  2. แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับและประสานการขับเคล่ือนแผนแม่บท

 ทางเลือก  กรุงเทพมหานคร วา่ด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

  พ.ศ. 2556-2566
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ผลการด าเนินการ

                 รวมตัวชี้วดัมิติที ่2.3  ทัง้สิ้น  12 ตัวชี้วดั



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 3. แต่งต้ังคณะท างานด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธภิาพ
 และการใช้พลังงานทางเลือก

 4. ประชุมคณะท างานด้านการใช้พลังงานฯ

 5. อบรมพฒันาศักยภาพของบคุลากรเพื่อด าเนินกิจกรรมภายใต้

 แผนแม่บทฯ

                                  รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  2 ตัวชี้วัด 1 1  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 2.4.1.2  ประชาชนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน  (1 ตัวชี้วดั)  

 3)  ร้อยละของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 80 ร้อยละ 84.58  -  -  -  ประชาชนเข้าร่วมโครงการปดิไฟ 1 ชั่วโมง ลดโลกร้อน ณ บริเวณ

 ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน  หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 เขตหว้ยขวาง

  -  ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการประหยัด

 พลังงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวลิด์ เขตปทมุวนั

                                  รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด 1  -  -  

2 1  -  

18 4 2  
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                   รวมตัวชี้วดัมิติที ่2.4  ทัง้สิ้น  3 ตัวชี้วดั

                 รวมตวัชี้วัดดา้นที ่2 ทัง้สิ้น  24 ตวัชี้วัด

ผลการด าเนินการ



 
สรุปวเิคราะหผ์ลด าเนินงาน   
 

สรุปผลการด าเนินการมหานครสีเขียว ที่มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุง
ทัศนียภาพ ไม่มีสายรกรุงรัง ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ เข้าถึงระบบขนส่ง
สาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทาง จราจรมีความคล่องตัว และเป็นเมืองที่ประหยัดพลังงาน ใช้พลังงาน
สะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 4 มิติ 11 เป้าประสงค์ 24 ตัวชี้วัด บรรลุตามเป้าหมาย  
19 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 4 ตัวช้ีวัด และไม่ได้ด าเนินการ 1 ตัวช้ีวัด ทั้งนี้มีการด าเนินการโครงการ/
กิจกรรม และเป้าหมายเพื่อผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองสีเขียวสะดวก สบาย  มีผลการด าเนินงานดังนี้   
      กรุงเทพมหานครมีการจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
สายโทรศัพท์รกรุงรัง  โดยมี 2 เป้าประสงค์ เป็นการจัดระเบียบเรียบร้อยทางเท้าและการจัดระเบียบ 
สายสาธารณูปโภคที่รกรุงรัง โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจกวดขันผู้ค้าไม่ให้ตั้งวางและฝ่าฝืนในจุดผ่อนผัน  
ที่ท าการยกเลกิในพื้นที่ 50 ส านักงานเขต จ านวน 487 จุด (เฝ้าระวัง 451 จุด และยกเลิก 36 จุด) โดย
สามารถผลักดนักวดขันไม่ให้ผู้ค้าต้ังวางและฝ่าฝืนในจุดกวดขันที่ยกเลิกแล้วจึงไม่พบผู้ค้าฝ่าฝืนในพื้นที ่ยกเลิก
จุดผ่อนผันได้จ านวน 487 จดุ ปัจจุบันเหลือจุดผ่อนผันทีย่ังไม่ได้ยกเลิกจ านวนทั้งสิ้น 196 จุด ผู้ค้า 8,558 ราย 
ซึ่งกรุงเทพมหานครจะด าเนินการยกเลิกจุดผ่อนผันผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยให้ครบทุกจุดต่อไป ตรวจป้ายผิดกฎหมาย
ได้ลดลงร้อยละ 75.18 โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจป้ายติดตั้งผิดกฎหมายในพื้นที่  50 เขต พบป้าย 
ผิดกฎหมายลดลงจากปี พ.ศ. 2560 จ านวน 6,129 ป้าย (ป้ายผิดกฎหมายจ านวน 8,152 ป้าย) มีการส ารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการออกตรวจจุดกวดขนัทิง้จับ-ปรับ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 83 
หรือระดับ 4.15 รวมทั้งมีการติดตามงานของการไฟฟ้านครหลวงในการด าเนินการน าสายสาธารณูปโภค  
ลงใต้ดิน ด าเนินการได้จ านวน 8.9 กิโลเมตร เป้าหมาย 5 กิโลเมตร มีการก าหนดเป้าหมายให้กรุงเทพมหานคร
เป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจเพียงพอ โดยมีการพัฒนาพื้นที่สีเขียว
ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วพื้นที่ ซึ่งพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวในรูปแบบ 
ของสวนสาธารณะ/สวนหย่อม สวนสาธารณะหลัก จ านวน 38.082333 ล้าน ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๗๑ 
ขนาดพื้นที่สีเขียวยั่งยืนของพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6,114-3-15.59 ไร่-งาน-ตารางวา คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๑ 
จ านวนสวนสาธารณะหลัก ๓7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10๕.๗๑ ส่วนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียว 
เพื่อการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร ไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 219.6 ล้าน ตร.ม.  
ด าเนินการได้ 188.76 ล้าน ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 85.96  ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีสวนสาธารณะ/
สวนหย่อม จ านวน 7,967 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 38,082,333.03 ตารางเมตร สัดส่วนต่อประชากร 6.70  
ตร.ม./คน หรือร้อยละ 2.43 ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ส่วนของการแก้ปัญหา
ด้านการจราจรให้มีความคล่องตัวและมีทางเลือก มีการด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จต้องมีการบูรณาการ 
การท างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้พันธกิจของกรุงเทพมหานคร โดยต้องการให้ประชาชน
เข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทาง ไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคลด้วยการการขยายระบบ
ขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมพื้นที่ ได้พัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทางด้วยการก่อสร้างและบริหารจัดการทางเดิน
ยกระดับ (Sky Walk) เพื่อเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าและการขนส่งระบบอื่น ๆ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแผนฯ  
มีการส่งเสริมการเดินทางด้วยขนส่งมวลขนกรุงเทพมหานครด าเนินงานภายใต้กิจกรรม Bangkok Car Free 
Day 2018 ซึ่งเป็นการรณรงค์เพื่อสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมกับประชาชนเพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้รูปแบบการเดินทางอื่น ๆ นอกจากรถยนต์ 
ส่วนบุคคล มีการเพ่ิมเส้นทางจักรยานให้มีความสะดวกและทั่วถึง ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมีทางจักรยาน  
70 แห่ง รวมระยะทางทั้งสิ้น 447 กิโลเมตร (หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2559) และได้ด าเนินการ  
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เพื่อสร้างเส้นทางจักยานเพิ่มเติมบริเวณถนนที่มีการก่อสรา้งใหม่และมทีางเท้ากว้างกว่า ๑.๒๐ เมตร จ านวน  
4 เส้นทาง ส าหรับมาตรการเพื่อสนับสนุนการใช้จักรยานของประชาชนนั้นได้จัดหาที่จอดรถจักรยานชนิดส าเร็จรูป 
เคลื่อนย้ายได้ พร้อมป้ายสัญลักษณ์ 50 ชุด ส าหรับบริการประชาชนตามเส้นทางจักรยานต่าง ๆ นอกจากนี้
กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทกรุงเทพธนาคมได้ออกมาตรการคุ้มครองอุบัติเหตุแก่ผู้ขับขี่จักรยานในโครงการ
จักรยานสาธารณะปันปั่น โดยได้ท ากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากการใช้รถจักรยานของโครงการฯ ให้กับ
สมาชิกโครงการฯ กับบริษัททิพยประกันภัยจ ากัด (มหาชน) ร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่ายจ านวน 66 แห่ง      
การส่งเสรมิการเดินทางทางน้ าด้วยการก่อสรา้งท่าเทียบเรือเพิ่มเติมในในคลองภาษีเจรญิจ านวน 4 ท่า ระหว่าง
ท่าเรือประตูน้ าภาษีเจริญถึงท่าเรือเพชรเกษม 69 เพิ่มเตมิจากท่าเทียบเรือที่มีอยู่เดิม พร้อมปรับปรุงท่าเรือ
คลองผดุงกรุงเกษมที่อยู่จ านวน 10 ท่า เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนที่อาศัย 
ในชุมชนตามแนวเส้นทางเดินเรือโดยสาร นอกจากนี้ไดด้ าเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย 
การสัญจรทางน้ าบริเวณตลาดน้ าตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์ เพื่อพัฒนาการเดินเรือและจุดเชื่อมต่อ  
การเดินทางในคลองสายหลัก พัฒนาท่าเรือให้มีความทันสมัย สะดวก ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด กรุงเทพมหานคร 
ได้ด าเนินมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานในการจัดระบบการจราจรด้วยเทคโนโลยี 
และการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนที่มีอยูด่้วยการเชื่อมโยงโครงข่ายถนน ขยายช่องจราจรตามที่เมืองเติบโต 
และเน้นการพัฒนาด้วยการเพิ่มพื้นที่ถนน ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร  
ได้ด าเนินการการเชื่อมโยงโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม (ถนนสายหลัก 
สะพานข้ามทางแยก ทางแยก ทางลอด และสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา) เพื่อการตรวจสอบและสั่งการแก้ไข
ปัญหาการจราจร การบริหารจัดการ รวมถึงตรวจวัดและรายงานสภาพโครงการ รวมถงึพัฒนาโครงข่ายถนน
โดยการก่อสร้างถนน และสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาตามที่ผังเมืองก าหนด  ในปีงบประมาณ 2561 
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 5 โครงการ (จากโครงการทั้งหมด 23 โครงการ) รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ควบคุมการจราจรโดยด าเนินการบ ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) การจราจร และได้เช่ือมโยง
สัญญาณภาพและข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลสภาพจราจรที่ศูนย์ควบคุมระบบจราจร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 
(เสาชิงช้า) เพื่อน าข้อมูลจราจรไปประกอบการวิเคราะห ์วางแผนและบริหารจัดการด้านจราจร พร้อมทั้งเผยแพร่
แผนที่บ่งบอกระดับการติดขัดของการจราจรที่เป็นเส้นสีและแสดงภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณ  
ทางแยกต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) นอกจากนี้ยังมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจบริเวณทางแยก โดยการติดตั้งชุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรไร้สาย จ านวน 
481 ทางแยก รวมทั้งติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยกเพิ่มเติม 7 ทางแยก ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรที่มี 
อยู่เดิม 9 ทางแยก และติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้ามรวม 33 แห่ง จ าแนกเป็นชนิดกดปุ่ม 3 แห่ง และ
ชนิดกะพริบเตือน 30 แห่ง เพื่อให้การจราจรคล่องตัวมากขึ้น  ส่วนการเดินทางสะดวกสบายต้องมีระบบขนส่ง
มวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือกมีการจัดท าทางเดินยกระดับ Sky walk 
จากสถานีอุดมสุข-สถานีบางนา  ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ 
มีการสร้างทางจักรยานจ านวน 4 เส้นทางในถนนที่ก่อสร้างใหม่ พร้อมทั้งจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุน
การใช้จักรยาน โดยจัดหาที่จอดรถจักรยานพร้อมป้ายสัญลักษณ์ 50 ชุด อยู่ระหว่างด าเนินการ นอกจากนี้  
ยังได้ออกมาตรการคุ้มครองอุบัติเหตุแก่ผู้ขับขี่จักรยานในโครงการจักรยานสาธารณะปันปั่นโดยท ากรมธรรม์
ประกันอุบัติเหตุ  ส่วนเรื่องการก าหนดกฎหมายส าหรับการใช้จักรยานไม่ได้ออกกฎระเบียบส าหรับการใช้จักรยาน 
เนื่องจากต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งก าหนดข้อปฏิบัติไว้แล้ว การส่งเสริม  
การเดินทางทางน้ า สร้างท่าเรือใหม่ 5 ท่า และปรับปรุงท่าเรือเดิม 9 ท่าเรือ อยู่ระหว่างด าเนินการ  
มีการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ าบริเวณตลาดน้ าตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์  
 

62 



 
และปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสิ่งอ านวยความสะดวก บ ารุงรักษาระบบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการสัญจร  
ทางน้ า รวมทั้งท าให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ด้วยการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถท าให้ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงได้ร้อยละ 1.65  
และพลังงานเชื้อเพลิงลดลงได้ร้อยละ 8.85 และมีการด าเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2556-2566 ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้
พลังงานทางเลือก รวมทั้งสานต่อโครงการรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อนร่วมกับเมืองใหญ่ทั่วโลกภายใต้
โครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+Earth Hour) มีกิจกรรมสนับสนุนมาตรการด้วยการออกแบบ
และปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างของอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ให้เป็นอาคารประหยัดพลังงาน
และมีระบบบริหารจัดการพลังงานอาคาร (BEMS) ของส านักงานเขต ซึ่งปัจจุบันสามารถใช้ได้เพียง 10 เขต 
รื้อถอน 4 เขต ไม่สามารถใช้ระบบได้ 36 เขต ซึ่งไม่ได้รับงบประมาณจ้างเหมาซ่อมบ ารุงระบบ  
 มหานครสีเขียว สะดวก สบาย ประกอบด้วย 4 มิติ 11 เป้าประสงค์ 24 ตวัชี้วัด  สรุปผลการด าเนินการ 
เป็นไปตามเป้าหมายตัวช้ีวัด 19 ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมายตัวช้ีวัด 4 ตัวช้ีวัด ไม่ได้ด าเนินการ 1 ตัวชี้วัด 
งบประมาณทั้งสิ้น 81.7683 ล้านบาท งบประมาณใช้ไป 80.2990 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.20         
 

(15)  ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณแ์นวโน้มการพฒันาระยะต่อไปในระดบัมติิ   
        ปญัหาและอปุสรรค  (ระบุเป็นภาพรวมของมิติ)   
        มิติที่ 2.1  ภูมทิัศน์สวยงาม 

 บริหารจดัการ  
การด าเนินการการน าสายสาธารณูปโภคลงใต้ดินเป็นภารกิจของการไฟฟ้านครหลวงที่ได้รับ 

มอบหมายจากรัฐบาล ส านักการโยธาเป็นเพียงหน่วยงานประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงในฐานะเจ้าของ
พื้นที่  
        มิติที่ 2.2  พื้นที่สวนสาธารณะ พืน้ที่สีเขียวกระจายทั่วทกุพืน้ที่ 

 บริหารจดัการ  
1. กรุงเทพมหานครขาดแผนหลักที่จะก าหนดทิศทางการพัฒนาเมืองที่ชัดเจนเกี่ยวกับ 

การพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่เมืองร่มรื่น น่าอยู่  
2. แนวทางในการจัดหาพื้นที่ดินที่จะน าไปพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม 

กรุงเทพมหานครขาดนโยบายในการจัดซื้อหรือเวนคืนที่ดินเป็นของตนเองที่ชัดเจน นิยมใช้วิธีการขอรับ 
การสนับสนุนใช้พื้นที่ของภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ โดยเช่าที่ดินในราคาถูก แนวทางดังกล่าวส่งผล
ให้กรุงเทพมหานครไม่สามารถคาดการณ์การเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อมและไมส่ามารถ
ควบคุมการกระจายตัวของพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสม และในระยะ
ยาวหากหน่วยราชการที่เป็นเจ้าของที่ดินมีความประสงค์จะน าพ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือน าไปใช้ในภารกิจอื่น ๆ พื้นที่
สวนสาธารณะที่มีอยู่มีแนวโนม้จะหายไป ดังเห็นได้จากตลาดนัดสวนจตุจักรกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจ กรงุเทพ- 
มหานครท าสญัญาเช่าพื้นที่จากส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์รวมระยะเวลา ๓๐ ปี เพื่อสร้างสวน 
สาธารณะซอยเพชรเกษม ๖๙ เขตบางแค ค่าเช่าปีละ ๖.๓ ล้านบาท ระยะเวลา ๓๐ ปี เปน็เงิน 189 ล้านบาท 
หากน างบประมาณดังกล่าวไปใช้เพื่อการจัดซื้อพ้ืนที่ดินเป็นทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครน่าจะคุ้มค่ามากกว่า 
นอกจากนี้ยังมีสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครอีกหลายแห่งซึ่งด าเนินการด้วยวิธีการดังกล่าว 
  ๓. ขาดการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ท าลายไม้ยืนต้น 
ที่ปลูกไว้โดยไม่มีการปลูกต้นไม้ทดแทน การปรับปรุงทางเดินเท้าแล้วปิดทับโคนต้นไม้ท าให้ต้นไม้เติบโตได้  
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ไม่เต็มที่ แคระแกรน การตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้โดยไม่ค านึงถึงหลักการตัดแต่งที่เหมาะสมท าให้ต้นไม้ได้รับ  
ความเสียหาย เป็นต้น 

4. กรุงเทพมหานครขาดความชัดเจนในอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียวและพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเปน็ปอด
ส าคัญของเมือง พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ก าหนดไว้ในผังเมืองรวมแต่ละฉบับ 
ที่ผ่านมาเน้นให้ความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงพื้นทีเ่ป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์มากขึ้น 
และลดพื้นที่สีเขียวของเมืองลง 

5. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีในมิติที่ 1 ซึ่งก าหนดโดยส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาส่งผลกระทบต่อการก าหนดแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามตัวช้ีวัดการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียวซึ่งบรูณาการกันระหว่างการปฏิบัติของพื้นที่เขตร่วมกับการด าเนินการ
ในระดับกรุงเทพมหานคร 

6. นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครซึ่งเปน็ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคญัถูกลดความส าคัญ
ลงส่งผลให้ขาดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการผลักดันแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ 

 ด้านกฎหมาย 
1. กรุงเทพมหานครไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายกับหน่วยงานของรัฐซึ่งด าเนินการกิจกรรม 

การพัฒนาในพื้นที่เมืองและก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืน้ที่สีเขียวโดยไม่มีการปลูกทดแทนต้นไม้ทีถู่กท าลาย
ไปได้ เช่น การตัดต้นไม้ตลอดแนวพัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ เป็นต้น 

2. กรุงเทพมหานครขาดมาตรการเชิงบวกและลบที่จะน าไปใช้เป็นเครื่องมือที่จะสร้าง  
ความร่วมมือในการอนุรักษ์ พัฒนา และฟืน้ฟูพ้ืนที่รกร้างให้กลายเป็นพ้ืนที่สีเขียว  

 ด้านทรพัยากร 
กรุงเทพมหานครขาดพื้นที่ทีม่ีความเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นสวนเพ่ือให้บริการประชาชน 

ซึ่งเป็นของตนเอง เนื่องจากขาดแผนการพัฒนาพื้นที่สีเขยีวที่มีความชัดเจน  
 ด้านงบประมาณ 

ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครมีราคาสูงจึงถูกน าไปพัฒนาโดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญ  
ทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก 

มิติที่ 2.3  ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยดั การจราจรคลอ่งตัว และมทีางเลือก 
 บริหารจดัการ  

1. หน่วยงานไมไดแปลงแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2561 ไปสู ่
การปฏิบัติอย่างครบถ้วน แต่ด าเนินการตามภารกิจของหนว่ยงานซึ่งบางตัวชี้วัดไม่ส่งผลตอ่ระดับมิติ/ระดับดา้น 

2. พื้นที่หรืออาคารจอดรถ Park and ride ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
3. การประสานงานหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องให้รื้อย้ายในพื้นที่ที่จะด าเนินการ 

ส่วนใหญ่ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
4. ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน/หน่วยงานภายนอกในการขอสนบัสนุนพื้นที ่

ที่จะด าเนินการโครงการที่จะพัฒนาในอนาคต 
5. การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก “ร้อยละความส าเรจ็ของการพัฒนา/บ ารุงรักษา 

ระบบเครือข่ายสื่อสาร” ไม่มีการเชื่อมโยงลงสู่มาตรการ ส่งผลให้หน่วยงานอาจไม่สามารถบรรจุโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งผลต่อความส าเร็จระดับเป้าประสงค์ลงในแผนปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อน  
การพัฒนากรุงเทพมหานครได้  
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 ด้านงบประมาณ  
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลง ท าใหต้้องเรียนรู้ระบบ ท าให้โครงการต่างๆ ด าเนินการ 

ไปอย่างล่าช้า 
มิติที่ 2.4  พืน้ที่สวนสาธารณะ พืน้ที่สีเขียวกระจายทั่วทกุพืน้ที่ 
 บริหารจดัการ  

o ประเด็นด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก 
เป็นประเด็นที่มีความส าคัญสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ เช่น รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 (หมวด ๖ มาตรา ๗๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDG) (เป้าหมายที่ 7) แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2558-2579) ของกระทรวงพลังงาน  
เป็นต้น แต่กรุงเทพมหานครยังไม่สามารถด าเนินการขับเคลื่อนภารกิจด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และการใช้พลงังานทางเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

 ด้านกฎหมาย 
o มาตรการลดการใช้พลังงานของหน่วยงานในกรุงเทพมหานครหลายมาตรการ 

ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด เช่น การใช้ยานยนต์มลพิษต่ า (LEV) ส าหรับรถยนต์ราชการ
ของกรุงเทพมหานคร การปรับเปลี่ยนระเบียบสถานที่เติมเชื้อเพลิงและโควตาน้ ามัน การปรับเปลี่ยนหลอดไฟ
อาคารกรุงเทพมหานครเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED และ/หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ประสิทธิภาพสูง 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับใหม่) ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องใช้ระยะเวลา  
ในการศึกษาแนวทาง การด าเนินการตามมาตรการอย่างถี่ถ้วนพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 ด้านงบประมาณ 
o ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน เช่น ค่าจ้างเหมาซ่อมบ ารุงระบบบริหารจัดการพลังงาน

อาคาร (Building Energy Management System : BEMS) ที่ติดตั้งใน 50 ส านักงานเขต ส่งผลให้ระบบ 
BEMS ไม่สามารถใช้งานได้ 30 ส านักงานเขต (ร้อยละ 60) ท าให้กรุงเทพมหานครสูญเสียโอกาสในการใช้
ทรัพยากรและเทคโนโลยีของระบบ BEMS เพื่อการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะ  (ระบุในภาพรวมมิติ)   
     มิติที่ 2.1 ภูมทิศัน์สวยงาม 

 บริหารจดัการ  
ส านักการโยธาควรมีการติดตามและประสานข้อมูลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  

               มิตทิี่ 2.2  พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สเีขียวกระจายทั่วทกุพืน้ที่ 
 บริหารจดัการ  

1. กรุงเทพมหานครต้องให้ความส าคัญกับตัวชี้วัดพื้นที่สีเขียวที่ก าหนดผลักดันให้เป็นตัวชี้วัด 
บูรณาการและเป็นตัวช้ีวัดเจรจาต่อรองของส านักงานเขตในแต่ละป ี

2. สร้างความชัดเจนของทิศทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของเมืองโดยจัดท าแผนแม่บทพื้นที่ 
สีเขียวของกรุงเทพมหานครเสมือนเป็นแผนผังพิมพ์เขียวการก่อสร้างที่มีความชัดเจนเพื่อให้ทุกหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือในการท างานไปในทิศทางเดียวกัน 

๓. รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครนอกเหนือจากพื้นที่
สวนสาธารณะ/สวนหย่อมให้สมบูรณ์ครบถว้นท าให้ทราบสภาพพื้นที่ที่แท้จริงของเมืองและยังทราบถงึพ้ืนที่ 
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ส ารองซึ่งช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง นอกจากนี้ถ้ามีการบริหารจัดการที่เหมาะสมอาจน าไปพัฒนา
เป็นพ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบสวนได้อีกด้วย 

๔. ถ้ากรุงเทพมหานครจะก าหนดและควบคุมการกระจายตัวของสวนให้ครอบคลุมการให ้
บริการประชาชนในพืน้ที่ที่เหมาะสม ต้องวางแผนในการจัดหาที่ดินเป็นของตนเองให้ชัดเจน เช่น การจดัซื้อที่ดิน
หรือการเวนคืนที่ดิน เป็นต้น 

๕. การบูรณาการการท างานของหน่วยงานของกรุงเทพมหานครช่วยเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การใช้ 4 M (Man Money Material 
Management) เดิมที่มีอยู่ เช่น ควรมีกระบวนการจัดซื้อที่ดินซึ่งกระจายความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
เพื่อเพิ่มความโปร่งใสตามกรอบภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งช่วยลดภาระงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยส านัก 
ผังเมืองพิจารณาก าหนดความเหมาะสมของพ้ืนที่สีเขียวให้สอดคล้องกบัผังเมืองรวม ส านักการคลังจัดหาที่ดิน
ตามแผนแม่บทฯ ที่จัดท าขึ้นในฐานะหน่วยงานดูแลทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครและส านักสิ่งแวดล้อมพัฒนา
พื้นที่สีเขียวตามที่ก าหนด 

    ๖. ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานระหว่างหน่วยงานให้การพัฒนาพื้นที่สีเขียวบูรณาการ
ควบคู ่ไปกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพฒันาสาธารณูปโภคพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร เช่น  

     ๖.1  ในการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของเมือง เช่น การก่อสร้างถนน ปรับปรุงทางเท้า 
ปรับปรุงฟื้นฟคููคลอง การสรา้งเส้นทางรถไฟฟ้าก าหนดใหก้ารปลูกไม้ยืนต้นเป็นส่วนหนึง่ของสัญญาจ้าง เป็นต้น  

     ๖.๒  น าหลักการด้านภูมิทัศน์สถาปัตยกรรม (Landscape architecture) มาใช้เพิ่มมูลค่า
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้แก่ภาพรวมของพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สร้างความสวยงามให้แก่
พื้นที่โดยการออกแบบควบคู่ไปกับการเพ่ิมความร่มรื่นของพรรณไม้ ไม่ควรด าเนินการสร้าง ปรับปรุงถนน 
สะพานลอย ทางเท้า เกาะกลางถนน ทางจักรยานเพียงอย่างเดียว 

๗. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานควรเป็นไปในรูปแบบ  
การบูรณาการการท างานของหน่วยงานระดบัพื้นที่และภาพรวมโดยมีเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง และเจา้ภาพรวม 
ในแต่ละตัวชี้วัดที่ชัดเจน และไม่เปลี่ยนแปลงแนวทางการประเมินผลบ่อยเกินไปซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการผลักดัน
ให้หน่วยงานด าเนินการให้บรรลุตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575)  
ที่ก าหนดไว ้

 ด้านกฎหมาย 
1. ผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน ามาตรการทางภาษีมาใช้ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ 

ที่ดินในรูปแบบที่ต้องคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวของเมือง โดยไม่ปล่อยให้มีพื้นที่รกร้าง 
ว่างเปล่า ซึ่งอาจกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรม ทิ้งขยะ ที่กอ่อาชญากรรม เป็นต้น 

๒. น ามาตรการทางเศรษฐศาสตร์มาใช้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนโดยสร้างความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้กับพื้นที่สีเขียวที่ได้รับการอนุรักษ์ทางฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครให้เป็น
พื้นที่การเกษตรเกิดเป็นระบบเศรษฐกิจเชิงนิเวศเพิ่มมูลค่าของธุรกิจเกษตร  

๓. ผลักดันให้มาตรการทางผังเมืองตามกฎกระทรวงให้ใชบ้ังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. 2556 เรื่องการจัดให้มีพื้นที่โล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะ “ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
เพื่อส่งเสริมพื้นที่โล่งสาธารณะภายในเมือง เพือ่ประโยชนส์าธารณะหรือสวนสาธารณะจะไดร้ับสิทธิใ์ห้มีอัตราส่วน
ของพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) เพิ่มขึ้น โดยพื้นที่อาคารส่วนเพิ่มต้องไม่เกิน 5 เท่าของพื้นที่โล่ง เพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือสวนสาธารณะ ทั้งนี้อัตราส่วนของพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินจะเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 20”  
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง 
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4. น ามาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อก าหนดของแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

การควบคุมความหนาแน่น มวลอาคาร และที่ว่างในเรื่องอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม (OSR) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้มีพื้นที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมที่มีความสัมพันธก์ับขนาดพื้นที่ของอาคาร โดยในส่วน
พื้นที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมดังกล่าวได้ก าหนดให้มีพื้นที่น้ าซึมผ่านได้เพ่ือปลูกต้นไม้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
เพื่อเหตุผลของการบรรเทาปัญหาน้ าท่วมขังบนพ้ืนผิวและลดปัญหาภาวะโลกร้อน และให้มีพื้นที่น้ าซึมผ่านได้
เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของที่ว่าง 

      มติทิี่ 2.3  ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก 
 บริหารจดัการ  

1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการวัดสภาพการจราจร เพื่อให้การรายงาน 
สภาพการจราจรมีความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 

2. ควรเพ่ิมพื้นที่หรืออาคาร Park and ride ตามแนวถนนสายหลักที่ชานเมืองเป็นช่วง ๆ  
เพื่อดักรถส่วนบุคคลที่จะมุ่งเข้าสู่ใจกลางกรงุเทพฯ ให้มาใช้ระบบรถเมล์ด่วนขนส่งมวลชน  

3. ศึกษาพื้นทีท่ี่จะด าเนินการโครงการก่อนเพ่ือให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดก่อนที่จะขอ 
จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการ 

4. ควรน าผลการส ารวจออกแบบศึกษารายละเอียดเบื้องต้น วิเคราะห์และประเมินผล 
ส าหรับการด าเนินงานการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการด าเนินงาน 
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการทั้งในระดับกรุงเทพมหานครและระดับหน่วยงาน รวมถึงใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน 
ในการขออนุมัติงบประมาณโครงการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

5. ควรมีการแยกประเภทประเภทของเส้นทางจักรยานตามวัตถุประสงค์การใช้งานและ  
ลักษณะของเส้นทางเพื่อก าหนดมาตรการสนับสนุนการใช้จักรยานที่แตกต่างกัน เส้นทางเพื่อการสัญจรเส้นทาง 
เพื่อการท่องเที่ยว 

6. กรุงเทพมหานครควรมีมาตรการในการควบคุมมิให้รถประเภทอื่นมาว่ิงบนเส้นทางจักรยาน  
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและป้องกันการช ารุดของทางจักรยาน  

7. มีมาตรการส่งเสริมให้บริษทัเอกชนหรือ Start Up เข้าสู่ธุรกิจจักรยาน เช่น การเช่าจักรยาน  
ในลักษณะเดียวกับโครงการปันป่ัน เป็นต้น 

8. ควรมีการจัดเก็บสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการแต่ละท่าเรือ รวมถึงสถิติผู้ใช้งานเพื่อเชื่อมต่อ 
จากท่าเรือสู่ระบบขนส่งมวลชนประเภทอื่น เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนและบริหารจัดการระบบการจราจร 
ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร  

9. ควรมีการบรูณาการและเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย 
และการจราจรทางน้ าให้เป็นระบบเดียวกัน  

 ด้านงบประมาณ  
-  ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเรื่องใหม่ ควรมีการเชิญวิทยากรมาอบรมใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หรือรับผิดชอบ 

     มิติที่ 2.4  การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก 
 บริหารจดัการ  

o กรุงเทพมหานครควรยกระดับความส าคัญด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน
ทางเลือกอย่างจริงจัง และสร้างรูปธรรมของการด าเนินการให้สอดคล้องตามนโยบายและแผนระดับชาติ 
โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี  
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o กรุงเทพมหานครควรทบทวนมาตรการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงาน โดยก าหนด

มาตรการ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และประกาศแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนตามล าดับความส าคัญเร่งด่วน  
โดยเฉพาะการจัดท าแผนการส ารวจประเมินศักยภาพอาคารและจัดสรรงบประมาณซ่อมบ ารุงและปรับปรุง
อาคารตามแผนการส ารวจประเมินศักยภาพอาคารของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร 

o ส านักสิ่งแวดล้อมควรผลักดันให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครมอบหมายผู้จดัการ
พลังงานของแต่ละหน่วยงาน และประกาศมาตรการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานให้ชัดเจนร่วมกับการพัฒนา
ศักยภาพผู้จัดการพลังงานของหน่วยงานและบุคลากรกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ความเข้าใจ จิตส านึก  
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ลังงาน และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานอย่างเคร่งครัด 

 ด้านกฎหมาย 
o ส านักสิ่งแวดล้อมและส านักการคลังควรศึกษาความเป็นไปได้ของการน ามาตรการ

ลดการใช้พลังงานของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร เช่น การใช้ยานยนต์มลพิษต่ า (LEV) ส าหรับรถยนต์ราชการ 
ของกรุงเทพมหานคร การปรับเปลี่ยนระเบียบสถานที่เติมเชื้อเพลิงและโควตาน้ ามัน การปรับเปลี่ยนหลอดไฟ
อาคารกรุงเทพมหานครเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED และ/หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ประสิทธิภาพสูง  
ให้สอดคล้องตามหลักการและแนวทางปฏิบัติของ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับใหม่)  

 ด้านงบประมาณ 
o ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครควรศึกษาความคุ้มค่าของระบบบริหารจัดการ 

พลังงานอาคาร (BEMS) เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานของระบบการบริหารจัดการพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถ้าพบว่าไม่คุ้มค่าสมควรให้มกีารรื้อถอนระบบออกไป/จ าหน่าย หรือถ้าพบว่ายังมีความจ าเป็น/
คุ้มค่าส านักงบประมาณก็ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการจ้างเหมาซ่อมบ ารุงระบบ BEMS ให้สามารถกลับมา
ใช้งานได้ตามศักยภาพของระบบและบริหารจัดการพลังงานของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

คาดการณแ์นวโน้ม   
มิติที่ 2.1  ภูมิทศัน์สวยงาม 
 กรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าของพ้ืนที่ด าเนินการก าหนดแผนด าเนินงานต่าง ๆ ที่จะด าเนินการ 

ควรเป็นแผนงานที่ก าหนดจากกรุงเทพมหานครในฐานะดูแลพื้นที่ ซึ่งส านักการโยธารับผิดชอบดูแลถนนและทางเท้า 

 มิติที่ 2.2 พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สเีขียวกระจายทั่วทกุพืน้ที่ 
ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีพืน้ที่สีเขียวรวม 12,798 แห่ง คิดเป็นพ้ืนที่ 117,974-3-79.54  

ไร-่งาน-ตร.วา คิดเป็นอัตราส่วนต่อประชากร 33.14 ตร.ม./คน หรือร้อยละ 12.03 แบ่งเป็นพื้นที่สีเขียว 
ซึ่งไม่ใช่สวน 4,831แห่ง คิดเป็นพ้ืนที่ 94,173-1-96.28 ไร่ คิดสัดส่วนต่อประชากร 26.53 ตร.ม./คน 
และพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนคิดเป็น 7,967 แห่ง 23,801-1-83.26 ไร-่งาน-ตร.วาสัดส่วนพื้นที่สีเขียว 
ต่อประชากรในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมคิดเป็น6.70 ตร.ม./คน กรุงเทพมหานครมีสวนสาธารณะ
หลัก ๓7 แห่งครอบคลุม 21 เขต คิดเป็นพื้นที่ 3,567 -2-94.90 ไร่ หรือสัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะ 
ต่อประชากรคิดเป็น 1 ตารางเมตรต่อคน หรือร้อยละ ๐.๓6 ของพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร1 

 
1 ปี 2560 กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวรวม 11,975 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 116,673-1-7.39 ไร่ คิดเป็นอัตราส่วนต่อประชากร 
32.77 ตร.ม./คน หรือร้อยละ 11.90 แบ่งเป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งไม่ใช่สวน 4,317 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 93,829-2-27 ไร่ คิดสัดส่วน 

ต่อประชากร 26.40 ตร.ม./คน หรือร้อยละ 9.57 ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนคิดเป็น 7,640 แห่ง 
22,843-2-80.39 ไร่ (36,549,921.55 ตร.ม.) สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมคิดเป็น 6.43 

ตร.ม./คน กรุงเทพมหานครมีสวนสาธารณะหลัก ๓๕ แห่ง ครอบคลุม 21 เขต คิดเป็นพื้นที่ ๓,๖๕๑-๒-๒๕.๔ ไร่ หรือสัดส่วน
พื้นที่สวนสาธารณะต่อประชากรคิดเป็น 1.03 ตารางเมตรต่อคน หรือร้อยละ ๐.๓๗ ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
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ปี 
สวนสาธารณะหลัก

(แห่ง) 

สวนหย่อม/
สวนสาธารณะ

(แห่ง) 

พื้นที่สีเขียวทั้งหมด 
(ตร.ม.) 

สัดส่วน 
(ตร.ม./คน) 

ร้อยละของพื้นที่
กทม. 

เกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก(World Health 
Organization:WHO) 

 9  

พื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ด ี
ของกรุงเทพมหานคร(10 ประเภท) 

183,086,561.652 32.143 11.674 

สวนสาธารณะหลัก 35 แห่ง (มี.ค.25๖๐) 5,833,451.6 1.02 0.37 
ก่อนปี 
2539 

- 115 5,516,800 0.99 0.35 

2539 - 520 4,756,726.5 0.85 0.30 
2540 - 397 4,316,557.2 0.77 0.28 
2541 - 410 5,025,527.2 0.90 0.32 
2542 - 404 6,290,458.2 1.11 0.40 
2543 14 622 7,892,800 1.39 0.50 
2544 14 1,168 9,134,836.2 1.60 0.58 
2545 14 1,186 12,602,815 2.20 0.80 
2546 14 1,245 12,955,276 2.24 0.83 
2547 14 1,884 15,722,841 2.69 1.00 
2548 18 2,046 16,355,983 2.9 1.04 
2549 20 2,411 18,059,773 3.17 1.15 
2550 23 2,923 18,792,509.08 3.29 1.20 
2551 25 3,560 19,947,531 3.49 1.27 
2552 25 4,180 22,392,386 3.93 1.43 
2553 27 4,601 23,569,502.6 4.13 1.50 
2554 27 5,687 25,341,009.2 4.44 1.62 
2555 31 6,048 26,867,178.44 4.73 1.71 
2556 31 6,163 28,404,838.98 5.01 1.81 
2557 31 6,721 30,942,580.78 5.44 1.97 
2558 34 7,160 33,962,160.54 5.97 2.16 
2559 34 7,402 35,574,862.01 6.25 2.27 
๒๕๖๐ 35 7,640 36,549,921.55 6.43 2.33 
2561 37 7,967 38,082,333.03 6.70 2.43 

 
 
2 พื้นที่สีเขียวทั้งหมดปี 2560 รวม 18,677,229.56ตารางเมตร 
3 สัดส่วนปี 2560 รวม 32.77ตร.ม./คน 
4 ร้อยละของพื้นสีเขียวต่อพื้นที่ที่กทม. ปี 2560 รวม 11.90% 
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ถ้าพิจารณาเป็นรายกลุ่มเขต พบว่า พื้นที่สีเขียวในภาพรวมซึ่งช่วยในรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี  

ของกรุงเทพมหานครมีรายละเอียดดังตาราง 
 

ล าดับ พื้นที่กลุ่มเขต 
พื้นที่สีเขียวรักษาสภาพแวดล้อม
ท่ีดีของกรุงเทพมหานคร(แห่ง) 

พื้นที่รวม 
(ตารางเมตร) 

1 กรุงธนใต ้ 2,403 70,677,793.503 
2 กรุงเทพตะวันออก 2,312 57,747,922.565 
3 กรุงเทพเหนือ 1,542 19,701,515.615 
5 กรุงธนเหนือ 1,851 14,375,805.933 
4 กรุงเทพใต ้ 2,927 17,593,276.115 
6 กรุงเทพกลาง 1,763 8,663,604.413 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ถ้าพิจารณาจากข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลกซึ่งแนะน าให้เมืองควรมีพื้นที่สีเขยีวเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพที่ดีของประชาชนควรมี ๙ ตารางเมตรต่อคน ระหว่างปี ๒๕๓๙-๒๕๖1 มีการด าเนินการในลักษณะ 
การส ารวจ จัดหา และพัฒนาพื้นที่สวนซึ่งมสี านักสิ่งแวดล้อมและส านักงานเขตเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 
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นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาคเอกชน ส่วนราชการอืน่ ๆ และประชาชนด าเนินการ
ในพื้นที่ของตนเอง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแนวทางด าเนินการมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก การพัฒนาพ้ืนที่
สีเขียวซึ่งก าหนดไว้ในแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญ
มาจากการผลักดันเชิงนโยบายจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและการน าแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์  
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานมาใช้ผลักดันการปฏิบัติตั้งแต่ ปี ๒๕๖0 เป็นต้นมา ความชัดเจน
เชิงนโยบายระยะยาวไม่ชัดเจน ประกอบกับตัวชี้วัดบูรณาการซึ่งส านักงานเขตต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา
พื้นที่สีเขียวไม่ได้ถูกก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดเจรจาต่อรองกับหน่วยงานที่ใช้ในการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีหน่วยงานส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทั้งระดับภาพรวม 
และระดับพ้ืนที่เขตจากข้อมูลของส านักสิ่งแวดล้อมและฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่ 
สีเขียวของกรุงเทพมหานคร5 แสดงให้เห็นการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนแม้จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามล าดับ  
ถ้าพิจารณาปัจจัยแห่งความส าเร็จที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับหากพิจารณาเป็นรายเขตซึ่งพบว่าหลายพื้นที่
ประสบปัญหาการจัดหาพื้นที่เพื่อน ามาใช้ในการจัดสร้างเป็นสวน ดังนั้นถ้ากรุงเทพมหานครไม่มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการด าเนินการใหม่ ๆ มาใช้การเพิม่ขึน้ของสวนเพื่อให้บริการประชาชนคงจะมีความเป็นไปได้ยากมากขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
 มิติที่ 2.3  ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยดั การจราจรคลอ่งตัว และมทีางเลือก 

  ข้อมูลจากส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม6 ได้วิเคราะห ์
ถึงสภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งในปัจจุบันและแนวโน้มการเติบโตของความต้องการใช้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยคาดการณ์จากสถิติประชากร
ซึ่งจากปี พ.ศ. 2553 มีจ านวน 11.49 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 12.73 ล้านคน ในปี 2563 หรือ
เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 1.01 ต่อปี ส่งผลใหป้ริมาณการเดินทางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าปรมิาณการเดินทางในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจาก 17.84 ล้านคน-เที่ยวต่อวันในปี 2553 จะเพิ่มขึ้น
เป็น 23.18 ล้านคน-เที่ยวต่อวันในปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 ต่อปี ทั้งนี้การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน 
ระบบรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังอยู่ระหว่างการด าเนินการให้ครอบคุลมพื้นที่ โดยข้อมูลปี พ.ศ. 2561 
พบว่ามีแผนด าเนินการโครงการพัฒนาขนส่งมวลชนระบบรางในเส้นทางต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครและ
กระทรวงคมนาคม ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมระยะทางกว่า 250 กิโลเมตร แต่เส้นทาง
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง การประกวดราคา รวมถึงบางเส้นทางยังอยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ จึงมี
เส้นทางที่เปิดให้บริการแล้วในปี พ.ศ.2561 รวมระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตร ซึ่งยังให้บริการไม่ทั่วถึง 
ทุกพื้นที่ ท าให้ประชาชนยังคงพึ่งพาการเดินทางทางถนนเป็นหลัก โดยสังเกตจากตัวเลขปริมาณรถทุกประเภท 
ที่จดทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจากกรมการขนส่งทางบก7 เฉลี่ยปีละกว่า 860,000 คัน/ปี และมี
แนวโน้มเพิ่มขึน้ โดยข้อมูลรถจดทะเบียนสะสมทุกประเภทในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559  
มีจ านวน 9,298,709 คัน ในขณะที่พื้นทีถ่นนมีไม่เพียงพอที่จะรองรับปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงปัญหา
การจราจรที่เกดิขึ้นบริเวณเส้นทางก่อสร้างขนส่งมวลชนระบบรางในหลายพื้นที่ 

ในการแก้ปัญหาการจราจรดังกล่าวตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ไดใ้ห้ความส าคัญ 
กับการพฒันาระบบขนส่งมวลชนทางรางเป็นระบบหลักและส่งเสรมิการพฒันาระบบขนส่งมวลชนรอง (Feeder) 
 
 
5 HTTP://203.155.220.220/parks 
6 กระทรวงคมนาคม  www.mot.go.th/mot_strategy/index.php 
7 กรมการขนส่งทางบก  www.dlt.go.th 
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เพื่อให้รองรับการขนส่งผู้โดยสารสู่ระบบหลัก รวมทั้งมีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐาน 
ในการจัดระบบการจราจรด้วยเทคโนโลยีและการเพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่ายถนนที่มีอยู่ ด้วยการศึกษาและ
พัฒนาให้ถนนเกิดประสิทธิภาพด้วยการเช่ือมโยงโครงข่ายถนน ขยายช่องจราจรตามที่เมืองเติบโต และเน้น
การพัฒนาด้วยการเพิ่มพื้นที่ถนนซึ่งอาจจะท าได้ยาก เนื่องจากต้องมีการเวนคืนที่ดินในราคาสูงมาก แต่เป็น
ภารกิจของกรุงเทพมหานครที่ต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี  
ในปี พ.ศ.2562 มีการด าเนินการโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายเส้นทาง  
โดยจัดล าดับความส าคัญของโครงการจากความวิกฤติของปัญหาแต่ละพื้นที่  รวมถึงการขยายเส้นทาง 
การขนส่งทางเรือเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในระหว่างที่ระบบขนส่งมวลชนทางรางอยู่ระหว่างการด าเนินการ
ก่อสร้าง ทั้งนีค้าดว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะเริม่คลี่คลายในปลายป ีพ.ศ.2563 ซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนทางราง
ก าหนดก่อสร้างแล้วเสร็จหลายเส้นทาง นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้ก าหนดให้มีมาตรการในการบูรณาระบบ
ขนส่งมวลชนทั้งระบบถนน ระบบรางและเรือโดยสารตามแนวคิด "ล้อ ราง เรือ" เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว
แก่ประชานในการสัญจร และเตรียมความพร้อมในการเชื่อมต่อโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนในอนาคต ทั้งนี ้
ในการด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จต้องมีการบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้พันธกิจ
ของกรุงเทพมหานคร  

มิติที่ 2.4  การใช้พลังงานทีม่ีประสิทธภิาพและพลังงานทางเลือก 
แนวโน้มการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอนาคต 

กรุงเทพมหานครควรด าเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทางเลือก โดยด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของหน่วยงาน ส่งเสริมการออกแบบ
อาคารประหยัดพลังงานส าหรับอาคารก่อสร้างใหม่ หรืออาคารที่มีการต่อเติมเกิน 2,000 ตารางเมตร  
น าร่องส่งอาคารเพื่อเข้ารับการประเมินมาตรฐานอาคารเขียวในระดับสากล (เช่น มาตรฐาน LEED หรือ
มาตรฐาน TREES ของสถาบันอาคารเขียว) เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารและทางสาธารณะเป็นแบบ 
LED ส่งเสรมิการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงาน
ทดแทนมากขึน้ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังน้ าขนาดเล็ก โดยเฉพาะส่งเสริมการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน 
เพื่อการลดขยะเป็นศูนย์แบบเบ็ดเสร็จยั่งยืน 
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 ดา้นที่ 3  มหานครส าหรับทุกคน    ประกอบด้วย  4 มิติ  20 เป้าประสงค์  40 ตัวชี้วัดหลัก

บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 มติทิี ่3.1  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดอ้ยโอกาสไดร้ับการดแูลอย่างครบวงจร  (5 เป้าประสงค์  23 ตัวชี้วัด)
 เปา้หมายที ่3.1.1  ผู้สูงอายแุละผู้พิการสามารถใช้ชีวติได้สะดวก
 เปา้ประสงค์ที่ 3.1.1.1  ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก  (7 ตัวชี้วดั)

 1)  ร้อยละของอาคารสถานที่ของหน่วยงานกรุงเทพ- ร้อยละ 20 ร้อยละ 100  -  -  ป ีพ.ศ. 2561 ส านักการโยธาด าเนินการส ารวจส่ิงอ านวยความสะดวก

 มหานคร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดสาธารณูปโภค (17 หน่วยงาน)  ในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับส านัก 17 หน่วยงาน

 ส าหรับผู้สูงอายุและคนพกิารอย่างทั่วถึง  เพื่อเปน็ฐานข้อมูลในการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกแล้วเสร็จ

  หมายเหตุ  ส านักการโยธาต้ังเปา้หมายการด าเนินการตามตัวชี้วดันี้ต่อเนื่อง

 จากป ีพ.ศ. 2560-2564 ดังนี้

 ป ีพ.ศ. 2560  ส ารวจส่ิงอ านวยความสะดวก 50 สนข. แล้วเสร็จ

 ป ีพ.ศ. 2561  ส ารวจส่ิงอ านวยความสะดวกหน่วยงานระดับส านัก

 17 หน่วยงาน แล้วเสร็จ

 ป ีพ.ศ. 2562  จะผลักดันใหส้ านักงานเขตออกแบบ รายการ ประมาณ

 ราคาส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อเตรียมน าขอจัดสรรงบประมาณด าเนินการ

 ด้วยการเปน็ที่ปรึกษา/แนะน าแก่ส านักงานเขต

 ป ีพ.ศ. 2563  จะด าเนินการน ารูปแบบรายการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณ

  ป ีพ.ศ. 2564  จะด าเนินการจัดท าหรือปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก

 2)  จ านวนการก่อสร้างปรับปรุงสาธารณูปโภค 4 แหง่ 4 แหง่  -  -  ก่อสร้างอาคารอาคารส านักงานเขตดินแดง อาคารศูนย์สุขภาพโรงพยาบาล

 เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้สูงอายุและผู้พกิาร  เวชการุณย์รัศมิ์ ก่อสร้างปรับปรุงถนนสามวา และต่อเชื่อมถนนกาญจนา-

 (การปรับปรุง)      ภเิษกกับถนนพทุธมณฑลสาย 2
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ผลการด าเนินการ
ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 3)  จ านวนการจัดหาหรือผลักดันใหม้ีการจัดหาบริการ 4 แหง่  - 1 แห่ง  -  ปรับปรุงหอ้งน้ าส าหรับผู้สูงอายุและผู้พกิารภายในศาลาวา่การ

 สาธารณะส าหรับผู้สูงอายุและผู้พกิาร (สุขาสาธารณะ)   กรุงเทพมหานคร

 4)  ร้อยละของความพงึพอใจของผู้สูงอายุและคนพกิาร ร้อยละ 75 ร้อยละ 84.15  -  -  รายงานผลการด าเนินโครงการรถบริการส าหรับผู้พกิารและผู้สูงอายุที่ใช้

 ที่ใช้บริการ   รถเข็นประจ าเดือนและอยู่ระหวา่งใหบ้ริการประชาชน

 5)  ร้อยละของสัญญาณไฟจราจรทางแยกที่มีการติดต้ัง ร้อยละ 20 ร้อยละ 100  -  -  ติดต้ังดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามส าหรับผู้พกิารได้ส าเร็จ

 ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามส าหรับ  ครบ 26 จุด ตามเปา้หมายที่ก าหนดในป ี2561  

 ผู้พกิาร  

 6)  ร้อยละของสถานีระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ- ร้อยละ 50 ร้อยละ 100  -  -  ด าเนินการก่อสร้างลิฟทส์ าหรับผู้สูงอายุและผู้พกิารได้ส าเร็จใน 16 สถานี

 มหานครที่มีลิฟต์ส าหรับผู้สูงอายุ และผู้พกิาร  จ านวน 19 ตัว ตามเปา้หมายที่ก าหนดในป ีพ.ศ. 2561

 7)  แทก็ซ่ีส าหรับผู้สูงอายุและผู้พกิาร 30 คัน 30 คัน  -  -  บริษทั กรุงเทพธนาคม จ ากัด บริหารจัดการโครงการรถบริการส าหรับ

 ผู้พกิารและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นได้ตามเปา้หมาย

6 1  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 3.1.2.1  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี  (11 ตัวชี้วดั)  

 8)  ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  -  -  เบกิจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่ลงทะเบยีนขอรับเบี้ยยังชีพครบทกุคน 

 ส าหรับผู้สูงอายุที่ต้องการ ความช่วยเหลือ   จ านวน 747,782 คน

 9)  ร้อยละของผู้พกิารได้รับการจัดสรรเบี้ยความพกิาร ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  -  -  เบกิจ่ายเบี้ยความพกิารแก่คนพกิารที่ลงทะเบยีนขอรับเงินเบี้ยความพกิาร 

 ส าหรับคนพกิารที่ต้องการความช่วยเหลือ  ครบทกุคน จ านวน 77,767 คน

 10)  ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการจัดสวสัดิการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  -  -  จัดสวสัดิการด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุผ่านโครงการสถานสงเคราะหค์นชรา

 ด้านที่อยู่อาศัยใหแ้ก่ผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ  บา้นบางแคใหก้ารอุปการะเล้ียงดูผู้สูงอายุ จ านวน 149 ราย
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ผลการด าเนินการ
ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 11)  ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสได้รับการจัดสวสัดิการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  -  -  จัดสวสัดิการด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือรายใหม่

 ด้านที่อยู่อาศัยใหแ้ก่ผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ  ผ่านการด าเนินการบา้นอิ่มใจ จ านวน 203 คน

 12)  จ านวนภมูิปญัญาที่สนับสนุนผู้สูงอายุมีการสะสม 1 ภมูิปญัญา/ 50  -  -  ส านักงานเขตคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีภมูิล าเนาและอาศัยใน กทม. ที่สร้างสรรค์

 ภมูิปญัญาเพิ่มขึ้น สนข. ภมูิปญัญา    ผลงานที่ควรค่าแก่การอนุรักษแ์ละสืบทอดในสาขาเกษตรกรรม คหกรรม

 ศิลปกรรม ภาษา และวรรณกรรมจาก 50 สนข.

 13)  จ านวนการจัดกิจกรรมฝึกวชิาชีพใหก้ับผู้สูงอายุ 100 คร้ัง/ปี 151 คร้ัง/ปี  -  -  จัดฝึกอาชีพระยะส้ันสัญจร (วชิาศิลปะประดิษฐ์ ศิลปะประยุกต์ และแปรรูป

 หรือผู้เกษยีณอายุราชการ  สมุนไพรใหแ้ก่ผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร ชมรมผู้สูงอายุสังกัด

   โรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน

   อื่น ระหวา่งเดือนตุลาคม 2560-เดือนสิงหาคม 2561

 14)  ร้อยละของศูนย์พฒันาเด็กก่อนวยัเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  -  -  ศูนย์พฒันาเด็กก่อนวยัเรียนกรุงเทพมหานคร จ านวน 298 ศูนย์ ในพื้นที่

 มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร  45 ส านักงานเขต ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก 151 ศูนย์ ระดับดี

  144 ศูนย์ และระดับพื้นฐาน 3 ศูนย์

 15)  จ านวนผู้เยี่ยมชมการจัดท าเวบ็ไซต์เพื่อเพิ่มช่องทาง 1,000 คน/ เฉล่ีย 6,470  -  -  ผู้เยี่ยมชม www.oldisyounginbkk.com ประจ าป ี2561

 การส่ือสารใหแ้ก่ผู้สูงอายุ เดือน คน/เดือน  

 16)  ร้อยละของผู้ปว่ยทพุพลภาพและผู้สูงอายุติดเตียง ร้อยละ 20 ร้อยละ 93.61  -  -  ผู้ปว่ยและผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งต่อได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บา้น

 ได้รับการดูแลพยาบาลที่บา้น  ตามเกณฑ์ จ านวน 14,833 คน จากจ านวน 15,845 คน

 17)  ร้อยละของการใหส้วสัดิการและสงเคราะห์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  -  -  ใหค้วามช่วยเหลือด้านสวสัดิการและการสงเคราะหแ์ก่ผู้ด้อยโอกาส

 แก่ผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือตามระเบยีบ  ตามระเบยีบกรุงเทพมหานคร วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวสัดิการ

 กรุงเทพมหานคร  และการสงเคราะห ์พ.ศ. 2557 จ านวน 1,193 ราย เปน็สตรี

 และครอบครัว 1,020 ราย และคนพกิาร 173 ราย
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ผลการด าเนินการ
ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 18)  สัดส่วนของผู้สูงอายุ คนพกิารและผู้ด้อยโอกาส ร้อยละ 20 ร้อยละ 40.83  -  -  ผู้สูงอายุ คนพกิาร และผู้ด้อยโอกาสที่ขึ้นทะเบยีน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข

 ที่เข้าถึงสวสัดิการขั้นพื้นฐาน    จ านวน 18,499 คน ได้รับสวสัดิการขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่ส านักอนามัย

 ก าหนด จ านวน 7,553 คน

11  -  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 3.1.3.1  พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ  (2 ตัวชี้วดั)  

 19)  จ านวนคลินิกผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 9 คลินิก 9 คลินิก  -  -  โรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุ

 "คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ"  คุณภาพตามเกณฑ์ทั้ง 9 โรงพยาบาล โดยผ่านคลินิกคุณภาพระดับเงิน (S)

 8 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาล

 เจริญกรุงประชารักษ ์โรงพยาบาลหลวงพอ่ทวศัีกด์ิ ชุตินฺธโร อุทศิ  

 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบงักรุงเทพมหานคร

 โรงพยาบาลสิริธร และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทยีน และผ่านคลินิก

 ผู้สูงอายุระดับทอง (G) 1 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลราชพพิฒัน์

 20)  ร้อยละของความพงึพอใจของผู้สูงอายุที่มารับ ร้อยละ 80 ร้อยละ 95.31  -  -  โรงพยาบาลที่ผู้สูงอายุมารับบริการคลินิกผู้สูงอายุมีความพงึพอใจ

 บริการในคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ  ร้อยละ 100 จ านวน 2 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลกลางและ

 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์ นอกจากนั้นเปน็โรงพยาบาลที่ผุ้สูงอายุ

 มีความพงึพอใจต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

2  -  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 3.1.3.2  พัฒนาระบบบริการช่องทางด่วนใหกั้บผู้สูงอายุ (Fast Track)  (2 ตัวชี้วดั)

 21)  จ านวนช่องทางด่วน (Fast Track) ที่โรงพยาบาล 3 ช่องทาง 5 ช่องทาง  -  -  จัดช่องทาง Fast Track เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ได้แก่

 จัดใหบ้ริการแก่ผู้สูงอายุ  1) หอ้งเวชระเบยีน (หอ้งบตัร)  2) หอ้งตรวจรักษา (พบแพทย)์   

  3) หอ้งจ่ายยา (เภสัชกรรม)  4) เจาะเลือด (Lab)  5) เอ็กซเรย์ (รังสี)
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ผลการด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน

                                      รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  11 ตัวชี้วัด

                                       รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  2 ตัวชี้วัด

ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 22)  จ านวนศูนย์บริการสาธารณสุขที่พฒันาคุณภาพ 68 ศูนย์ 68 ศูนย์  -  -  ใหบ้ริการช่องทางด่วนพเิศษแก่ผู้สูงอายุและคนพกิารได้ตามมาตรฐาน

 การจัดบริการช่องทางด่วนพเิศษในการใหบ้ริการแก่  ระยะเวลาการใหบ้ริการ

 ผู้สูงอายุและคนพกิารแบบครบวงจร (Fast Track)

2  -  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 3.1.3.3  ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างครบวงจร  (1 ตัวชี้วดั)

 23)  ร้อยละของผู้สูงอายุที่เปน็สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ร้อยละ 5 ร้อยละ 6.35  -  -  ส านักอนามัยใหบ้ริการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพสมาชิกชมรม

 ของส านักอนามัยได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจ  ผู้สูงอายุประจ าปเีพิ่มขึ้นจากปทีี่ผ่านมา จ านวน 831 คน 

 สุขภาพประจ าปเีพิ่มขึ้น

1  -  -  

22 1  -  
 มติทิี ่3.2  เมอืงแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ  (2 เป้าประสงค์  3 ตัวชี้วัด)
 เป้าหมายที ่3.2.1  กลุ่มผู้ทีอ่ยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเขา้ถึงสวัสดกิารและแหล่งเงินทุนอย่างเท่าเทียม
 เปา้ประสงค์ที่ 3.2.1.1  แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงนิทนุ  (2 ตัวชี้วดั)

 1)  ร้อยละของสัดส่วนแรงงานนอกระบบกลุ่มเปา้หมาย ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  -  -  ส านักพฒันาสังคมประชาสัมพนัธสิ์ทธปิระโยชน์ต่าง ๆ ผ่านช่องทาง

 รับทราบสวสัดิการและแหล่งเงินทนุ (ปรับเปา้หมาย  QR CODE ใหแ้ก่หวัหน้ากลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างในพื้นที่เขตกรุงเทพกลาง

 จากร้อยละ 20)   จ านวน 9 เขต  รวมทั้งส้ิน 1,028 วนิ

 2)  กรุงเทพมหานครมีข้อมูลแรงงานนอกระบบ มีข้อมูลแรงงาน 1 ระบบ  -  -  จัดท าฐานข้อมูลของวนิจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในพื้นที่เขตกลุ่ม   

 ตามที่ก าหนด นอกระบบ  กรุงเทพกลาง 9 เขต คือ เขตดินแดง เขตดุสิต เขตปอ้มปราบศัตรูพา่ย

 เขตพญาไท เขตพระนคร เขตราชเทว ีเขตวงัทองหลาง เขตสัมพนัธวงศ์

 และเขตหว้ยขวาง

2  -  -  
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ผลการด าเนินการ
ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

                                       รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  2 ตัวชี้วัด

                                       รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  2 ตัวชี้วัด

                                       รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 เปา้หมายที ่3.2.2  คนกรุงเทพฯ มีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
 เปา้ประสงค์ที่ 3.2.2.1  พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพสัญจรเพ่ือใหเ้กิดกระบวนการสร้างอาชีพอย่างแทจ้ริง  (1 ตัวชี้วดั)

 3)  ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมวชิาชีพสามารถน าความรู้ ร้อยละ 70 ร้อยละ 73.64  -  -  จัดอบรมวชิาชีพระยะส้ัน 6 ประเภทวชิา ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป มีผู้ส าเร็จ

 ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม  การอบรมทั้งส้ิน  9,201 คน (จากผู้สมัครทั้งส้ิน 12,716 คน) ซ่ึง

  สามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม

  6,776 คน

1  -  -   

3  -  -  
 มติทิี ่3.3  การศึกษาส าหรับทุกคน  (9 เป้าประสงค์  10 ตัวชี้วัด)  

  

 เปา้ประสงค์ที่ 3.3.1.1  เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ  (1 ตัวชี้วดั)

 1)  ร้อยละของโรงเรียนที่ตอบสนองความต้องการของเด็ก ร้อยละ 95 ร้อยละ 100  -  -  จัดการศึกษาระดับปฐมวยัและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ีใหแ้ก่

 ที่ประสงค์จะเข้าศึกษา  เด็กและเยาวชนของกรุงเทพมหานครในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

 ครบทั้ง 437 โรงเรียน ในพื้นที่ 50 ส านักงานเขต

1  -  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 3.3.1.2  โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทกุแหง่สามารถใหบ้ริการการศึกษาส าหรับผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการ  (1 ตัวชี้วดั)

 2)  จ านวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปดิการจัด 124 โรงเรียน 134 โรงเรียน  -  -  จัดการศึกษาพเิศษ (เรียนร่วม) ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพเิศษ

 การศึกษาพเิศษ (เรียนร่วม) ส าหรับเด็กที่มีความต้องการ    ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพิ่มจากป ี2560 (128 โรงเรียน) 

 พเิศษ    อีกจ านวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนคารีอุปถัมภเ์ขตหนองจอก  โรงเรียน
 วดัเทพลีลา เขตบางกะป ิ โรงเรียนวดัไผ่ตัน เขตพญาไท โรงเรียนบางจาก

 (โกมลประเสริฐอุทศิ) เขตภาษเีจริญ  โรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบ (กุลางกูร
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                                          รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

 เปา้หมายที ่3.3.1  การกระจายโอกาสทางการศึกษาอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค

                                       รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

ผลการด าเนินการ

                         รวมตัวชี้วดัมิติที ่3.2  ทัง้สิ้น  3 ตัวชี้วดั

ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ
 อุปถัมภ)์ เขตประเวศ และโรงเรียนอยู่เปน็สุขอนุสรณ์ เขตประเวศ

 มีนักเรียนจ านวนทั้งิส้น 4,045 คน

1  -  -  

    

 เปา้ประสงค์ที่ 3.3.2.1  โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน มีตะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น  (1 ตัวชี้วดั)

 3)  คะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธิท์างการเรียนในวชิาหลัก คะแนนเฉล่ีย    
 จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวชิา เพิ่มขึ้น  

 5 วชิาหลัก ทั้ง 3 ระดับชั้นเพิ่มขึ้น   

 -  ประถมศึกษาปทีี่ 6  - ร้อยละ 10  - ลดลง  -  ภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้น 2.95 คะแนน คิดเปน็ร้อยละ 8.67

   ร้อยละ 2.93  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ ภาพรวมคะแนนเฉล่ียลดลง

     ร้อยละ 2.93  สังคมศึกษาไม่มีการทดสอบ

 -  มัธยมศึกษาปทีี่ 3  - ร้อยละ 10  - ลดลง  -  ภาษาไทยมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้น 1.85 คะแนน คิดเปน็ร้อยละ 4.14

   ร้อยละ 5.64  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ ภาพรวมคะแนนเฉล่ียลดลง

     ร้อยละ 5.64  สังคมศึกษาไม่มีการทดสอบ

 -  มัธยมศึกษาปทีี่ 6  - ร้อยละ 15  - ลดลง  -  ทกุรายวชิามีคะแนนเฉล่ียลดลง โดยวทิยาศาสตร์คะแนนเฉล่ียลดลงสูงสุด

 ร้อยละ 5.22  รองลงมาคือ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาไทย ลดลงน้อยที่สุดคือ

    ภาษาอังกฤษ

 - 1  -  
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                                       รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

                                       รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

 เปา้หมายที ่3.3.2  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลการด าเนินการ
ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 เปา้ประสงค์ที่ 3.3.2.2  คืนครูสู่หอ้งเรียน  (1 ตัวชี้วดั)

 4)  ร้อยละของครูที่จัดการเรียนการสอนครบ ร้อยละ 90 ร้อยละ 100  -  -  ข้าราชการครูในสถานศึกษาสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้

 ตามโครงสร้างหลักสูตร  มาตรการเรียนรู้และตัวชี้วดักลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์

 และสาระภมูิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

 วฒันธรรม (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

 ขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 ในระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 และ 4 

 และชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 และ 4 ที่เปล่ียนแปลงได้อย่างถูกต้อง ท าให้

 การจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรส่งผลใหน้ักเรียนได้รับพฒันา

 ตามเปา้หมายที่ก าหนด

1  -  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 3.3.2.3  ผู้เรียนมีชั่วโมงเข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2561  (1 ตัวชี้วดั)

 5)  ร้อยละของผู้เรียนมีชั่วโมงในการเข้าเรียน ร้อยละ 70 ร้อยละ 98.79  -  -  นักเรียนของกรุงเทพมหานครมีชั่วโมงในการเข้าเรียนตามโครงสร้างเวลา

 ตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา  เรียนของหลักสูตรสถานศึกษาตลอดปกีารศึกษ 2560 จ านวน 

 282,583 คน จากนักเรียน อ. 1-ม. 6 จ านวนทั้งส้ิน 286,045 คน

1  -  -  

 

 6)  จ านวนเขตที่มีการส ารวจความต้องการการเรียนรู้ 1 เขต 1 เขต    ส ารวจความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของประชาชนแต่ละช่วงวยั

 ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน    เขตหนองจอก พบวา่ ต้องการใหจ้ัดกิจกรรมในรูปแบบจัดประชุม ฝึกอบรม

 แต่ละช่วงวยัและกลุ่มเปา้หมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร    สัมมนา ประชุมเชิงปฏบิติัการมากที่สุดในทกุช่วงวยั ส าหรับในช่วงอายุ

  41-60 ป ีมีความต้องการกิจกรรมการใหค้วามรู้

1  -  -  
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                                       รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

                                       รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

ผลการด าเนินการ
ค่าเป้าหมาย

 เปา้ประสงค์ที่ 3.3.3.1  ศึกษาและพัฒนาเน้ือหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเปา้หมายในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร   (1 ตัวชี้วดั)

ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก

                                       รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

ผลการด าเนินงาน

 เปา้หมายที ่3.3.3  ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวติ



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 เปา้ประสงค์ที่ 3.3.3.2  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  (1 ตัวชี้วดั)

 7)  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพฒันา 2 โครงการ/ 2 โครงการ  -  -  1)  โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร  

 กระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยใหม้ีประสิทธภิาพ กิจกรรม  2)  โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของหอ้งสมุดเพื่อการเรียนรู้

 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร    กรุงเทพมหานคร  

1  -  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 3.3.3.3  พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ตามอัธยาศัย  (1 ตัวชี้วดั)

 8)  จ านวนโครงการการพฒันาระบบและกลไกสนับสนุน 1 โครงการ  -  -  / ไม่ได้รับงบประมาณ

 การเรียนรู้ตามอัธยาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 -  - 1  

 เปา้ประสงค์ที่ 3.3.3.4  พัฒนาเครือข่ายและกลไกการใช้ประโยชน์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่กลุ่มประชาชนในช่วงวัยต่าง ๆ  (2 ตัวชี้วดั)

 9)  จ านวนโครงการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ 1 โครงการ 2 โครงการ  -  -  1)  โครงการทอ่งโลกจินตนาการกับ IDBY ผนวกหนังสืออ่านเสริม

 ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 3 กิจกรรม  นอกเวลาเรียน

 แก่ประชาชน  2)  โครงการร่วมมือกับองค์กรส่งเสริมการอ่าน
 3)  กิจกรรมมอบชั้นหนังสือและกิจกรรม workshop หุ่นมือ

 4)  กิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ

 5)  กิจกรรมปดิเทอมชวนกันอ่านสร้างสรรค์สุข

 10)  ระดับความพงึพอใจเฉล่ียของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ 3 ระดับ 4.331  -  -  ส ารวจความพงึพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่าน

 การจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย  และการเรียนรู้ของหอ้งสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร 417 คน

 พงึพอใจต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด

2  -  -  

8 1 1  
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                                       รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  2 ตัวชี้วัด

                                       รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

                                       รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

                     รวมตัวชี้วดัมิติที ่3.3  ทัง้สิ้น  10 ตัวชี้วดั

ผลการด าเนินการ
ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 มติทิี ่3.4  สังคมพหุวัฒนธรรม  (4 เป้าประสงค์  4 ตัวชี้วัด)

 เปา้ประสงค์ที่ 3.4.1.1  สร้างเน้ือหาความรู้ด้านพหวุัฒนธรรมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร

 1)  จ านวนชุดข้อมูลความรู้ด้านพหวุฒันธรรมในพื้นที่ 4 ชุด 6 ชุด  -  -  1)  ชุดละครชาตรีบางกอก

 เขตกรุงเทพมหานคร ได้รับการพฒันา  2)  ชุดขนมฝ่ังกุฏจีีน

 3)  ชุดประเพณีอัฏฐมีบชูา

 4)  ชุดบา้นหมอหวาน

 5)  ชุดขันลงหนิบา้นบุ

 6)  ชุดต าราดักษณะแมว

1  -  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 3.4.1.2  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านพหวุัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ทางเลือก  (1 ตัวชี้วดั)

 2)  จ านวนชุดนิทรรศการที่จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้ 5 ชุด 5 ชุด  -  -  1)  พพิธิภณัฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแหง่ที่ 1 (จตุจักร)  ร่วมกับพนัตรีหญิง

 ทางวฒันธรรมของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น  ดร. พรรณพงาจุฬานนท ์กิจกรรมหนังสือภาพรางวลั Caldecott

    ประกอบด้วยนิทรรศการหนังสือภาพเด็กรางวลั Caldecott จากอเมริกา

 เปน็รางวลัสูงสุดของหนังสือเด็กการเสวนาเกี่ยวกับวธิกีารเลือกหนังสือ

 ใหเ้หมาะสมกับเด็ก การเล่านิทาน และการเล่น

 2)  พพิธิภณัฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแหง่ที่ 2 (ทุ่งครุ) จัดนิทรรศการ
 The Island ตะลุยแหลกแหวกเกาะ เปน็นิทรรศการแบบ interactive

 ร่วมกับสถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟโีบ้) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

    พระจอมเกล้าธนบรีุ
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ผลการด าเนินการ

                                       รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

 เปา้หมายที ่3.4.1  คนกรุงเทพฯ ทีม่ีความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรมสามารถอยุ่ร่วมกันได้อยา่งสันติสุขและปรองดอง  (1 ตัวชี้วัด)

ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ
 3)  หอศิลปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร จัดนิทรรศการหมุนเวยีน

 ในหอศิลปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 

 4)  พพิธิภณัฑ์ทอ้งถิ่นเขตบางพลัด จัดนิทรรศการข้อมูลทางประวติัศาสตร์

 และศิลปวฒันธรรมที่ส าคัญของเขตบางพลัด 

 5)  กิจกรรมประกวดภาพถ่ายทางวฒันธรรมของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพ-

 มหานคร

1  -  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 3.4.1.3  พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหวุัฒนธรรมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  (1 ตัวชี้วดั)

 3)  จ านวนเครือข่ายด้านพหวุฒันธรรมที่มีในกรุงเทพ- 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย  -  -  บา้นจักรพงษม์ิวเซียม

 มหานคร  

1  -  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 3.4.1.4  รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหวุัฒนธรรมแก่ประชาชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้ช่องทางสื่อที่หลากหลาย  (1 ตัวชี้วดั)

 4)  จ านวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ 5 ช่องทาง 5 ช่องทาง  -  -  1)  ช่องทางการจัดแสดงนิทรรศการ

 ด้านพหวุฒันธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลาย    2)  ช่องทางแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์

 ช่องทาง  3)  ช่องทางการประชุม

 4)  ช่องทาง Facebook   

  5)  ช่องทางเวบ็ไซด์ 

                                           รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด 1  -  -  

                          รวมตัวชี้วดัมิติที ่3.4  ทัง้สิ้น  4 ตัวชี้วดั 4  -  -  
                        รวมตวัชี้วัดดา้นที ่3 ทัง้สิ้น  40 ตวัชี้วัด 37 2 1  

83

                                       รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย

                                       รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

ผลการด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน



 
สรุปวเิคราะหผ์ลด าเนินงาน   
 

กรุงเทพมหานครให้การดูแลประชาชนทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิต สร้างหลักความมั่นคง  
ทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่ประชาชนทกุกลุ่มเป้าหมาย จากการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2561 ระยะสิ้นสุดแผน ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ก าหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิใ์นการด าเนินงาน 
ให้บรรลุเป้าหมายของด้านที่ 3 มหานครส าหรับทกุคน ตามแผนฯ  จ านวน 40 ตัวชี้วัด สามารถด าเนินการบรรลุ
เป้าหมาย จ านวน 37 ตัวชี้วัด คิดเป็นผลความส าเร็จของการด าเนินงานร้อยละ 92.50  

กรุงเทพมหานครจัดระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพในอนาคต 
โดยปรับปรุงพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กวัยก่อนเรียน จ านวน 298 ศูนย์ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 45 ส านักงานเขต ให้มี
มาตรฐานตามเกณฑ์กรุงเทพมหานครและศนูย์เด็กเล็กแห่งชาต ิ จากการประเมินคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กก่อน 
วัยเรียนป ี2561  ผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด 298 ศูนย ์(รอ้ยละ 100) จ าแนกเป็นผ่านเกณฑด์ังนี้ 
ผ่านระดับดีมาก 151 ศูนย์ ผ่านระดับดี 144 ศูนย์ และผ่านระดับพื้นฐาน 3 ศูนย ์ กรุงเทพมหานครมีเป้าหมาย 
ในการกระจายโอกาสทางการศกึษาอย่างเท่าเทยีมและเสมอภาค เนน้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตั้งแต่ระดับ 
ประถมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งเสรมิให้เด็ก เยาวชนทุกคน
ได้รับการศึกษาตามความต้องการ ปีการศึกษา 2561 มีเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 286,719 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ของจ านวนเด็กทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งจัดให้มีการเรียนร่วมของเด็กกลุ่มพิเศษให้สามารถมีพัฒนาการที่ดีและสามารถ  
อยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีศักดิ์ศรี ยึดหลักไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  ในป ี2561 กรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเปิด 
การจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ให้ได้จ านวน 124 โรงเรียน แต่พบว่ากรุงเทพมหานครสามารถจัดให้มี
การเรียนการสอนเด็กกลุ่มพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครไดถ้ึง 134 โรงเรียน ซึ่งเป็นการด าเนินงาน 
ที่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  ซึ่งปีการศึกษา 2561 มีโรงเรียนที่สามารถจัดการการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) 
จ านวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ ส านักงานเขตหนองจอก  2) โรงเรียนวัดเทพลีลา 
ส านักงานเขตบางกะป ิ 3) โรงเรียนวัดไผ่ตัน ส านักงานเขตพญาไท  4) โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ)  
ส านักงานเขตภาษีเจรญิ  5) โรงเรียนสุเหร่าจระเขข้บ (กุลางกูรอุปถัมภ)์ ส านักงานเขตประเวศ และ 6) โรงเรียน 
อยู่เป็นสุขอนุสรณ์ ส านักงานเขตประเวศ  โดยมีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษรวม จ านวน 4,045 คน 
กรุงเทพมหานครได้น าเกณฑ์มาตรฐานระดับประเทศมาเป็นกรอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็ก 
และพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้มีศักยภาพ ทั้งด้านความรู้และเทคนิคการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้สามารถ
ถ่ายทอดความรู้แก่เด็กนักเรียนได้อย่างถูกกต้องตามหลักวิชาการ ตามหลักสูตรแกนกลาง ตลอดจนการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงความรู้ตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ปัจจุบันพบว่า แนวโน้มประชากรในสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ซึ่งบุคคลกลุ่มนีม้ีความเสี่ยงที่ต้องประสบ 
ปัญหาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ในบั้นปลายชีวิต เช่น ปญัหาด้านสุขภาพ ขาดการดูแลทีด่ีจากบุตรหลาน จนต้อง
หันมาพึ่งพิงบ้านพักผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันยังมีจ านวนไม่เพียงพอและต้องมีค่าใช้จ่ายสูง กรุงเทพมหานครก าลัง
ประสบกับสถานการณ์เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ด้วยเช่นกัน จึงมีการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
และผู้พิการในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สามารถใช้ชีวิตประจ าวันในสังคมได้เป็นปกติสุขอย่างมีศักดิ์ศร ีสามารถ
เดินทางสัญจรไปมาอย่างสะดวกสบาย โดยกรุงเทพมหานครสนับสนุนงบประมาณในการจ้างบริษัท กรุงเทพ
ธนาคม จ ากัดจัดหาแท็กซี่ไวค้อยบริการผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็น จ านวน 30 คนั สัญญาว่าจ้าง 5 ปี  
(พ.ศ. 2560-2564) โดยกรุงเทพมหานครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในสัดส่วนร้อยละ 70 ส่วนอีกร้อยละ 30  
มาจากค่าโดยสารและเงินสนับสนุนจากบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด  ปี 2561 กรุงเทพมหานครก าหนด
เป้าหมายในการติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามส าหรับผู้พิการ จ านวน 26 จุด สามารถ 
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ด าเนินการติดต้ังได้ จ านวน 26 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ด าเนินการติดตั้งดวงโคม 
พร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามส าหรับผู้พิการแล้วทั้งหมด 84 จุด (ตั้งแต่ปี 2559-2561) ติดต้ังลิฟต์
ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ สถานขีนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครเพิ่ม 16 สถาน ีจ านวน 19 ตัว รวมจ านวน
ลิฟต์ที่ติดตั้งแล้วเสรจ็ จ านวน 82 ตัว (ตั้งแต่ปี 2543-2561) มีการส ารวจอาคารอาคารสถานทีข่องหน่วยงาน 
กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเพื่อปรับปรุงและจัดสาธารณูปโภคส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ
อย่างทั่วถึง โดยส ารวจอาคาร 17 หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และจัดท าเป็นฐานข้อมูล และออกแบบอาคาร 
ของหน่วยงานกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับ
ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 (Universal Design (กผภ)) จ านวน 4 หน่วยงาน คือ 
อาคารส านักงานเขตดินแดง อาคารศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ และถนนที่กรุงเทพมหานคร
รับผิดชอบ จ านวน 2 เส้นทาง กรุงเทพมหานครผลักดันให้หน่วยงานกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ  
และเอกชนจัดหาบริการสาธารณะส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ (สุขาสาธารณะ) โดยปี 2561 ก าหนดเป้าหมาย
ที่จะด าเนินงาน จ านวน 4 แห่ง แต่สามารถด าเนินการจัดท าห้องสุขาในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเพียง  
1 แห่ง รวมทั้งมีการจัดท าทางลาดคนพิการและผู้สูงอายุซึ่งด าเนินการเสร็จแล้ว จ านวน 143 แห่ง จาก 200 แห่ง  

กรุงเทพมหานครส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และและผู้ด้อยโอกาสสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีศักดิ์ศรี โดยการจัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมให้โดยการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 
ในพื้นที่ 50 เขต ได้ครบทกุราย (ผู้สูงอายุ จ านวน 747,782 ราย คนพิการ จ านวน 77,767 ราย) เปน็การลด
ภาระทางด้านรายจ่าย ท าให้ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถน าเงินที่ได้รับไปใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันได้  
อย่างพอเพียง กรุงเทพมหานครมีการจดัสวสัดิการด้านที่พกัอาศัยแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส โดยการด าเนินงาน 
ของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
กรุงเทพมหานครใหก้ารอุปการะเลี้ยงดูผูสู้งอายุ จ านวน 149 ราย และได้เสียชีวิตจ านวน 24 ราย ปจัจุบันยงัคงเหลือ 
จ านวนผู้สูงอายุในความอุปการะ จ านวน 125 ราย ส่วนผู้ด้อยโอกาสกรุงเทพมหานครให้ความช่วยเหลือ  
ผ่านการด าเนินงานของบ้านอิ่มใจ ซึ่งปี 2561 มีผู้เข้ามารบัการคัดกรองเดิม จ านวน 2,944  ราย ในแต่ละ
วันจะมีผู้เข้าพักในบ้านอิ่มใจเฉลี่ยวันละ 90-130 คน ในป ี2561 มีผู้ต้องการความช่วยเหลือรายใหม่ (เพิ่มเติม) 
จ านวน 203 คน กรุงเทพมหานครสามารถช่วยเหลือให้เข้าพักอาศัยได้ทั้ง 203 ราย กรุงเทพมหานคร  
ให้ความส าคัญกับเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุติดเตียง และผู้ป่วยทุพพลภาพโดยพัฒนาคุณภาพ
ของคลินิกผู้สูงอายุจ านวน 9 แห่ง ให้ได้มาตรฐาน พัฒนาศกัยภาพบุคลากรด้านการพยาบาลให้สามารถดูแล
และให้บริการได้อย่างครบวงจร ซึ่งมีคลินิกผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ 

1. คณุภาพระดับเงิน (S) จ านวน 8 โรงพยาบาล ได้แก ่โรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลตากสิน  
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลผู้สูงอายุ 
บางขุนเทียน 

2. คุณภาพระดับทอง (G) จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ร้อยละ 95.31  
ของผู้สูงอายุทั้งหมดที่มารับบริการมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับจากคลินิกผู้สูงอายุ อีกทั้งสาธารณสุข  
และสถานพยาบาลไดเ้ข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุผ่านศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาล
ต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral Center) ปี 2561 มีการสง่ต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับ
การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน จ านวนทั้งสิ้น 15,845 คน และได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านตามเกณฑ์ จ านวน 
14,833 คน คิดเป็นร้อยละ 93.61 มีการเพิ่มช่องทางให้ผู้สูงอายุและผู้พิการให้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ 
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันด้วยการจัดช่องทาง Fast Track ส าหรับอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ จ านวน  
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5 ช่องทาง ได้แก ่ห้องเวชระเบียน (ห้องบัตร) ห้องตรวจรักษา (พบแพทย์) ห้องจ่ายยา (เภสัชกรรม) เจาะเลือด  
(Lab) เอ็กซเรย์ (รังสี) ในโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ รวมทั้งศูนยบ์ริการสาธารณสุขจ านวน 68 ศูนย์  
ที่เปิดให้บริการช่องทางด่วนพิเศษแก่ผู้สูงอายุและคนพิการในระบบเวชระเบียน ระบบการตรวจรักษา ระบบ
การจ่ายยา ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหา
ทางการเคลื่อนไหว จ านวน 4 รายการ ได้แก่ รถเข็น ไม้เท้าขาเดียว ไม้เท้าสามขา และอุปกรณ์ช่วยเดิน
แก่ประชาชน พบว่ามีผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ขึ้นทะเบียน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน 
18,499 คน ซึ่งได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่ส านักอนามัยก าหนด จ านวน 7,553 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 40.83 และจดับริการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุของส านักอนามัย จ านวน 13,922 คน ซึ่งตรวจพบว่าป่วยและมีพฤติกรรมสุขภาพไม่พึงประสงค์ 
จ านวน 3,380 คน สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองให้เป็นผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ได ้
จ านวน 2,496 คน คิดเป็นร้อยละ 73.85 

กรุงเทพมหานครให้ความส าคัญในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นคน จึงส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ 
เกิดความรู้สึกภูมิใจในคุณค่าของตนเอง ด้วยการจัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ “ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร” 
ให้แก่เจ้าของภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ชมรมผูสู้งอายุที่สร้างสรรค์ผลงานควรค่าแก่การอนุรักษ์และ
สืบทอดในสาขาต่าง ๆ เช่น เกษตรกรรม คหกรรม ศิลปกรรม ภาษาและวรรณกรรม เป็นต้น มีจ านวนภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 50 ภูมิปญัญา ส านักงานเขตละ 1 ภูมิปญัญา ส านักพฒันาชุมชนได้ด าเนินการ จัดฝึกอบรม
วิชาชีพวิชาศิลปะประดิษฐ์ ศิลปะประยุกต์ การแปรรูปสมุนไพรให้แก่ผู้สูงอายุและผู้เกษียณอายุราชการ  
ให้สามารถน าไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ซึ่งได้ด าเนินการแล้ว 41 ครั้ง มีผู้เข้ารับ
การฝึกอาชีพ จ านวน 1,477 คน ได้จัดท าเว็บไซต์ www.oldisyounginbkk.com เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสาร 
ให้แก่ผู้สูงอายุให้สมกับที่อยู่ในยุคไทยแลนด ์4.0 พบว่า มีผู้เข้าเยี่ยมชมรวมทั้งสิ้น จ านวน 36,574 เฉลี่ย 
เดือนละ 6,096 คน/เดือน โดยเข้ามาเพื่อการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกันเกินกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด จ านวน 1,000 คน/เดือน  

การมุ่งสู่ความเป็นเมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ ท าใหก้รุงเทพมหานครส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ
ที่อยู่ในภาคเศรษฐกจิและแรงงานนอกระบบสามารถพัฒนาเศรษฐกจิของครอบครัวได้อย่างเพียงพอและพอเพียง  
ปี 2561 ด าเนินการจัดท าข้อมูลแรงงานนอกระบบ โดยใช้กลุ่มผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะในพื้นที่เขต 
กลุ่มกรุงเทพกลางที่ขึ้นทะเบยีนกับกรมขนส่งทางบก จ านวน 9 เขต ไดแ้ก ่เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบ- 
ศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตดินแดง เขตห้วยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทวี และเขตวังทองหลาง จ านวน 
1,028 วิน และประชาสัมพันธข์้อมูล ข่าวสารด้านสวัสดิการ สิทธปิระโยชน์ตามกฎหมายต่าง ๆ ผ่านช่องทาง QR 
CODE ของส านักพัฒนาสังคมให้กลุ่มผู้ขับรถจักรยานยนตส์าธารณะได้รบัทราบและสามารถเข้าถึงสวสัดิการและ
แหล่งเงินทุนไดอ้ย่างเท่าเทียม ขณะนี้ด าเนินการไปแล้ว 9 ส านักงานเขต จ านวน 1,028 วิน รวมทั้งจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมวิชาชพีให้กับผู้สูงอายุหรือผู้เกษียณอายุราชการ ก าหนดเป้าหมายไว้ 100 ครั้งต่อปี ผลการด าเนินงาน 
จัดฝึกอาชีพระยะสั้นสัญจรใหก้ับผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมาชิกชมรมผู้สูงอายุสังกัดโรงพยาบาล
และศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น ๆ ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน
สิงหาคม 2561 จ านวน 151 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย กลุ่มวชิาศิลปะประดิษฐ์ ศิลปประยุกต ์
และแปรรูปสมุนไพร และฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่มีความสอดคล้องกับแนวโน้มธุรกิจและความต้องการ 
ของตลาดแรงงานในปัจจุบัน อาทิ หลักสูตรวิชาชีพช่างก่อสร้างในชุมชน (ประกอบด้วย ช่างก่ออิฐฉาบปูน  
ช่างปูกระเบื้อง ช่างเดินท่อและติดต้ังสุขภัณฑ์ ช่างติดตั้งผนังฝ้าเพดาน ช่างเช่ือม และชา่งไม้ก่อสร้าง) ซึ่งเป็น 
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อาชีพที่ขาดแคลนในปัจจุบัน และเปิดสอนภาษาต่างประเทศที่ใช้ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน และภาษามลายู) ส าหรับพนักงานสาขาบริการที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเพื่อให้สามารถใช้ภาษา  
ในการติดต่อสื่อสารได้ เป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างทางอาชีพ รวมทั้งอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะทางการเงิน (การบริหารจัดการรายได้ การส่งเสริมวินัยการออมเงิน การบริหารหนี้สิน) แก่ผู้ มี 
รายได้น้อย แรงงานนอกระบบ ประชาชนในชุมชนและประชาชนทั่วไปให้สามารถบรหิารจัดการด้านการเงินได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดบริการให้ค าปรึกษาแนะน าเรื่องการบริหารการเงิน โดยศูนย์ส่งเสรมิการบริหาร
เงินออมครอบครัวและแกไ้ขปัญหาหนี้สนิ ณ ส านักงานเขต 

กรุงเทพมหานครเป็นสังคมขนาดใหญ่ประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาต ิศาสนา และวัฒนธรรม การเรียนรู้
ความแตกต่างเพื่อป้องกันความแตกแยกจึงเป็นสิ่งจ าเป็น กรุงเทพมหานครค านึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
โดยส านักวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬาได้รวบรวมข้อมูลเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรู้ด้านพหุวัฒนธรรม
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดท าเป็นหมวดหมู่ได้ จ านวน 6 ชุด ดังนี้ 1. เรื่องละครชาตรีบางกอกถิ่นสนามควาย 
สาขาศิลปะการแสดง 2. เรื่องขนมฝรั่งกุฎีจีน สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล  
3. เรื่องบ ารุงชาติสาสนายาไทย" หรือ "บ้านหมอหวาน" สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติ   
4. ต าราดูลักษณะแมว 5. เรือ่งขันลงหินบ้านบ ุสาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 6. เรื่องประเพณีอัฏฐมีบูชา วัดด่าน 
เขตยานนาวาสาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาลและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ 
ด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่าน 5 ช่องทาง  ดังนี้ 1. การจัดนิทรรศการ 2. แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ ์3. การประชุม 4. ทาง Facebook  และ 5. เว็บไซต ์ใหร้ับทราบและเกิดความยอมรับความต่าง
ของกันและกัน มีการปรับปรุงเนื้อหาสาระให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอบนพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ของวัฒนธรรมต่าง ๆ  กรุงเทพมหานครมุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรม  
ในสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ทางเลือกมีการขยาย
ขอบเขตความรูใ้ห้กว้างขึ้นและมีความยั่งยืน โดยการจัดนิทรรศการในแห่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ณ หอศลิปวฒันธรรม
แห่งกรุงเทพมหานครและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เช่น นิทรรศการข้อมูลทางประวัติศาสตร์ นิทรรศการ 
แสดงประวัติเกี่ยวกับเจ้าพระยามุขมนตรีและพิธีโล้ชิงช้า นิทรรศการหนงัสือภาพเด็ก การจัดประกวดภาพและ
นิทรรศการภาพถ่ายสังคมพหุวัฒนธรรม นิทรรศการหนังสือภาพเด็กรางวัล Caldecott จากอเมริกา โดยมีครือข่าย 
ด้านพหุวัฒนธรรมช่วยในการขบัเคลื่อนการเรียนรู้ในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร จ านวน 1 เครือขา่ย คือ บ้านจักรพงษ์ 
มิวเซียม 
 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณแ์นวโน้มการพฒันาระยะต่อไปในระดบัดา้น   
ปญัหาและอุปสรรค   
มิติที่ 3.1  ผู้สงูอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รบัการดแูลอยา่งครบวงจรบรหิารจัดการ  

ในปัจจุบันพบว่าแนวโน้มประชากรในสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น โดยข้อมลูทะเบียนราษฎร์ฯ  
ณ วันที่ ๓๑ ธนัวาคม ๒๕60 ระบุว่า กรุงเทพมหานครมีประชากร 5,682,415 คน เป็นผู้สูงอาย ุ(อายุ ๖๐ ปี 
บริบูรณ์ขึ้นไป) จ านวน 1,010,420 คน (ร้อยละ 17.78) เมื่อเทียบกับสิบปีที่ผ่านมา คือ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙  
มีผู้สูงอาย ุจ านวน ๕๘๑,๖๕๕ คน เพิ่มขึ้น จ านวน 867,174 คน จึงอาจกล่าวได้ว่า กรุงเทพมหานครได้เข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ (Aging Society) เมื่อพูดถึงอนาคตผู้สูงอายุไทยพบว่า ส่วนใหญ่มีความเสี่ยงที่ต้องประสบปัญหา 
เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยูใ่นบั้นปลายชีวิต ปัญหาด้านสุขภาพ ขาดการดูแลที่ดีจากบุตรหลานจนต้องหนัมาพึ่งพิง 
บ้านพักผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันมจี านวนไม่เพียงพอและมีค่าใชจ้่ายสูง  
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การให้สวัสดิการขั้นพื้นฐานในกลุ่มผู้สูงอายุนั้นจะเน้นไปที่เรื่องของการมีรายได้และความเป็นอยู่ 

ภายหลังจากการเกษียณ ซึ่งกรุงเทพมหานครให้ความช่วยเหลือเรื่องสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามระเบียบ
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 และในเชิงนโยบาย 
รัฐบาลให้การสนับสนุนเงินได้แก่ผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป อย่างถ้วนหน้าผ่านโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
แต่ในทางปฏิบัติยังพบว่า ยังมีผู้สูงอายุบางรายไม่ไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ เนื่องจากความไม่สะดวกในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น ความยุ่งยากในการลงทะเบียน เรื่องเอกสารหลักฐาน เรื่องการเดินทางที่ไม่สะดวก ปัญหาช่องทาง 
การรับเงิน ท าให้กลุ่มผู้มีฐานะยากจนไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการดังกล่าวได้  ด้านผู้พิการนั้นรัฐบาลได้ประกาศ 
นโยบายจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการทุกคนทีม่าลงทะเบียนแบบถ้วนหน้า แตใ่นทางปฏิบัติก็เกิดปัญหาเช่นเดียวกับ
กรณีผู้สูงอาย ุ 

ปัญหาเรื่องสถานที่ดูแลผูสู้งอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสนั้น กรุงเทพมหานครมีการด าเนินงาน  
ของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 ที่ให้บริการเฉพาะผู้สูงอายุเพศหญิงเท่านั้น ไม่สามารถรับผู้สูงอายุเพศชาย 
ที่มีความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งมีประมาณ 50-70 คน/ปี หน่วยงานจะให้ค าปรึกษาแนะน าการติดต่อ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเข้าพักอาศัยในศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง ซึ่งเป็นสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ 
หรือให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยอาศัยอยู่ได้ครั้งละ 15 วัน ซึ่งบางครั้ง 
อาจเกิดปัญหา กรณียังไม่สามารถส่งต่อไปยังสถานสงเคราะห์คนชราได้ภายใน 15 วัน จึงจ าเป็นต้องอาศัย  
ในบ้านพักฉุกเฉินต่อเนื่องต่อไป แต่บ้านพักฉุกเฉินมีข้อจ ากัดในเรื่องบุคลากร สถานที่ ฯลฯ จึงยังเป็นปัญหา
ส าหรับผู้สูงอายุเพศชายหากมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันส าหรับผู้พิการกรุงเทพมหานคร 
ยังไม่มีสถานที่เฉพาะส าหรับดูแลผู้พิการ ต้องใช้สถานที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีปัญหาเรื่องงบประมาณท าให้ต้องจ ากัดผู้ที่เข้ารับบริการ ส่วนผู้ด้อยโอกาส 
กรุงเทพมหานครมีการด าเนินงานของโครงการบ้านอิ่มใจเป็นสถานที่ใหท้ี่พักพิงชั่วคราวแก่คนไร้บ้าน จากสถิติ
พบว่า จ านวนคนไร้บ้าน/ผู้มีรายได้น้อยในอนาคตเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ฯลฯ  
แต่การเปลี่ยนผ่านผู้ที่อาศัยอยู่ในที่สาธารณะให้เข้ามาอยู่ในศูนย์พักพิง กล่าวได้ว่าประสบความส าเร็จด้วยปัจจัย
ที่ท าให้ส าเร็จคอื การที่บ้านอิ่มใจด าเนินการในลักษณะของบ้านเปิด (Open-Shelter) แตกต่างจากสถานสงเคราะห์
อื่นที่เคยเกิดขึ้น ท าให้การเข้ามาใช้บริการบ้านอิ่มใจกลายเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ามากกว่าการอาศัยอยู่ในพื้นที่
สาธารณะ แต่ในขณะเดียวกันนั้นก็มีปัญหาและอุปสรรคทีส่ าคัญในเรื่องของเกณฑ์การเข้ารับบริการ ซึง่จ ากัด
เฉพาะเพียงผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น ตรงจุดนี้อาจจะท าให้ไม่สอดรับกับการเปิดประชาคมอาเซียนที่จะมีแรงงาน 
พลัดถิ่นโลกาภิวัตน์หลั่งไหลเข้ามาเป็นจ านวนมาก 

มิติที่ 3.2  เมอืงแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ   
ด้านบริหารจดัการ 

  จากการด าเนินงานโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และศูนย์ฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานคร
พบว่ามีปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาฝีมืออาชีพของประชาชนทั่วไปได้ คือ ไม่สามารถเปิดสอนวิชาชีพ/หลักสูตร
ใหม่ ๆ ได้ทันต่อความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน เนื่องจากระเบียบการด าเนินงานมีหลายขั้นตอน  
ทั้งในเรื่องการอนุมัติหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การอนุมัติงบประมาณ ฯลฯ วิชาชีพที่เปิดสอนส่วนใหญ ่
เปิดตามความพร้อมของโรงเรียนฝึกอาชีพแต่ละแห่ง ไม่ได้ค านึงถึงความต้องการของตลาดแรงงาน การประเมิน 
มาตรฐานทักษะความสามารถของวิทยากรส่งเสริมอาชีพของกรุงเทพมหานครยังขาดการวางระบบที่เหมาะสม 
รวมทั้งข้อมูลทีใ่ช้ในการจัดฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานครยังขาดความสมบรูณ์และไม่เป็นระบบ โดยเฉพาะเรื่อง 
การติดตามผลเรื่องการน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริมของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ 
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มิติที่ 3.3  มหานครส าหรับทุกคน 

ปญัหาด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเด็กส่วนใหญ่จะอยู ่
ในครอบครัวทีเ่ศรษฐกิจไม่เขม้แข็ง ผู้ปกครองต้องท างานหารายได้เลี้ยงครอบครัวท าให้การดูแลเอาใจใส่ 
บุตรหลานมีน้อย เด็กต้องช่วยตนเองในเรื่องการเรียน ขาดคนคอยชี้แนะอย่างใกล้ชิด ประกอบกับจ านวน 
ครูที่ขาดแคลน ครทูี่สอนเด็กขาดทักษะในการถ่ายทอดความรู ้หรือไม่มีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนท าให้ 
การเรยีนการสอนไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจแก่เด็กอย่างถูกต้อง เกิดความล้มเหลวทางการเรียน การสอน  
ซึ่งปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์ สามารถแยกได้ดังนี้ 

1. การรายงานผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ยังเป็นข้อมูลเชิงกระบวนการด าเนินงาน 
ยังไม่สามารถน ามาประเมินผลในภาพรวมได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ  

2. ขาดฐานข้อมูลที่มีการจ าแนกข้อมูลชัดเจน เช่น กลุ่มโดดเด่น ปกติ ต่ ากว่าปกติ เป็นต้น  
เพื่อก าหนดรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย 

มิติที่ 3.4  สังคมพหุวัฒนธรรม 
     ด้านการบริหารจัดการ 
  ในการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นเป้าหมายหน่ึงที่ส าคญัของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปี ( พ.ศ. 2556-2575 ) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2561 จ าเป็น
อย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานจะได้มีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมาย และแนวทางการด าเนินการ ซึ่งในการด าเนินการ
ที่ผ่านมาส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว โดยกองวัฒนธรรม กองสังคีตและ 50 ส านักงานเขต ได้มี
บทบาทในการด าเนินการในการส่งเสรมิวัฒนธรรมในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร ซึ่งในส่วนของส านักงานเขตส่วนใหญ่ 
จะมีบทบาทในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในพื้นที่ ซึ่งจะยังขาดการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่   
และในการด าเนินการของกองวัฒนธรรม กองสังคีต ส านักวฒันธรรม กฬีาและการท่องเทีย่ว จะประสบปัญหา 
ในเรื่องมีบุคลากรไม่เพียงพอและสถานที่ปฏิบัติงานอยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคาร จึงได้ย้ายมาปฏิบัติงาน  
ในอาคารของศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง) และในการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมยังมีปัญหาการแสวงหา
ความร่วมมือกับสภาวัฒนธรรมเขตและเครือข่ายวัฒนธรรม เนื่องจากมีงบประมาณจ ากัดและปัญหาในเรื่อง
ของเวลาของภาคส่วนต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแต่ในการด าเนินการในส่วนที่กรุงเทพมหานคร
นอกจากการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ แล้ว กรุงเทพมหานครยังจัดกิจกรรมที่สนับสนุนวัฒนธรรม
ประเพณีของไทย และการใหค้วามร่วมมือกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี การแต่งกาย
ชุดไทย  
 

ข้อเสนอแนะ 
มิติที่ 3.1  ผู้สงูอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รบัการดแูลอยา่งครบวงจรบรหิารจัดการ  

1. จากจ านวนผู้สูงอายุทีม่าลงทะเบียนและใชส้ิทธ์รับเบี้ยยังชีพ จ านวน 747,782 คน  
จากประชากร สูงอายุตามทะเบยีนบ้าน จ านวน 1,010,420 คน ท าให้เหน็ว่า ยังมีประชากรผู้ที่มีสทิธิรับสวสัดิการ
อีกจ านวนหนึ่งที่ขาดหายไป ซึ่งประชากรเหล่านี้อาจเป็นกลุ่มผู้มีฐานะดีไม่มีความจ าเป็นต้องรับเบี้ยยังชีพ  
หรือกลุ่มผู้มีฐานะยากจนแต่ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการดังกล่าวได้ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วหน่วยงาน 
ควรประสาน ส านักงานเขตลงพื้นที่เพื่อค้นหาสาเหตุ จ านวนที่แน่นอน และให้บริการเชิงรุก ประชาสัมพันธ์ 
ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงสวัสดิการต่าง ๆ ที่รัฐจัดให ้

2. ระบบฐานข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพยังขาดการเชื่อมโยงกันของระบบจากทั่วประเทศ ท าให ้
การจ่ายเบี้ยยังชีพของกรุงเทพมหานครและของประเทศไม่สอดคล้องกันในเรื่องจ านวนผู้มีสิทธิกับงบประมาณ
ที่ใช้ เช่น เกิดการรับเบี้ยซ้ าซ้อนหรือไม่สามารถรับเบี้ยยังชีพได้หากผู้มีสิทธิเดินทางไปต่างถิ่น เพื่อเป็นการตรวจสอบ 
 

89 



 
และคัดกรองกลุ่มเป้าหมายมิให้เกิดความซ้ าซ้อน ควรปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในการจ่ายเงินให้มี 
ความเชื่อมโยงและมีความยืดหยุ่น ให้สามารถคุ้มครองสิทธิและรองรับการจ่าย-รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
และผู้พิการในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

3. ศูนย์ผูสู้งอายุควรกระจายอยู่ในทกุพื้นที ่50 เขต ให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชน 
ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งศูนย์บริการผู้สูงอายุอาจบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส านักพัฒนาสังคมและส านัก 
วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว โดยปรับการให้บริการของศูนย์เยาวชนและศูนย์กฬีาของกรุงเทพมหานคร
ในช่วงเช้า ใหร้องรับผู้สูงอายไุด้มากขึ้น และใช้เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุในชุมชนทีม่ีอยู่เป็นเครือข่ายในการด าเนิน
กิจกรรมกับผูสู้งอายุ 

4. ส านักพัฒนาสังคมควรจัดท าระบบฐานข้อมูลด้านสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
บริการเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและน าระบบ IT  
มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและการประเมินผล 

5. ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับเด็กมักจะอยู่ในรูปการถูกละเมิด ถูกทารุณกรรม ติดยาเสพติด  
กระท าความผิด เร่ร่อน และถูกทอดทิ้ง การด าเนินงานตามตัวชี้วัดจึงควรเน้นที่การปกป้องคุ้มครองและพิทักษ์
สิทธิ โดยร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหามิให้เด็กตกอยู่ 
ในภาวะ ยากล าบากควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และการพัฒนาศูนย์สร้างโอกาสเด็กให้มีคุณภาพ 

6. เพิ่มการประชาสัมพันธ์การให้บริการของหน่วยงาน ให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน 
อย่างทั่วถึง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรก าหนดเป้าหมายในการเดินงานในแต่ละปีเพื่อให้สามารถป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาได้ตรงตามภารกิจและกลุ่มเป้าหมายที่หน่วยงานต้องดูแล 

มิติที่ 3.2  เมอืงแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ   
ส านักพัฒนาสังคมควรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ อาท ิ   
1. ควรสร้าง/พัฒนาระบบข้อมูลการฝึกอาชีพและระบบการติดตามประเมินผลการมีงานท า 

ภายหลังจบการฝึกอบรมใหม้ีประสิทธิภาพ   
2. ควรสร้างระบบการประเมินมาตรฐานทกัษะความสามารถของวิทยากรส่งเสริมอาชีพ  

และควรด าเนินการพัฒนาศักยภาพวิทยากรส่งเสรมิอาชีพของกรุงเทพมหานครอยา่งต่อเนือ่งเพื่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  

3. ควรผลักดันให้เกิดกระบวนการสร้างอาชีพแบบครบวงจรแก่ผู้ที่มาฝึกอบรมทักษะอาชีพ 
กับกรุงเทพมหานคร 

มิติที่ 3.3  มหานครส าหรับทุกคน 
1. ควรใช้ประโยชน์จากข้อมูลการทดสอบ O-NET เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนและก าหนดโครงการ/กิจกรรมให้ตรงกับสภาพปัญหาของกลุ่มกลุม่สาระ โรงเรียน และพืน้ที่  
2. ควรใช้ประโยชน์จากเป้าหมายของแผน กทม. ในการก าหนดเป้าหมายของหน่วยงาน  

โรงเรียน และพ้ืนที่ล่วงหน้า โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
3. ควรมีการจดัท าระบบสารสนเทศ สถิติ ข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการด้านการศึกษา 

ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 
4. ควรมีการบรูณาการการท างานร่วมกับ 50 ส านักงานเขต และได้รับการสนับสนุนข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษามากขึ้น 
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มิติที่ 3.4  สังคมพหุวัฒนธรรม 
 จากการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในด้านของการสร้าง  

สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้คนกรุงเทพ ฯ ที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและปรองดอง เห็นควรด าเนินการดังนี้ 
 1. การจัดท าแผนของหน่วยงานที่รับผิดชอบตามตัวชี้วัดของมิติ 3.4 นี ้ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ควรก าหนดนิยามตัวชี้วัด “จ านวนชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
ได้รับการพัฒนา” ให้มีความชัดเจน เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดนี้มีคุณภาพและสามารถผลักดัน
ขับเคลื่อนให้เป้าหมายของแผนนี้บรรลุเป้าหมาย 

 2. สร้างความรูค้วามเข้าใจในการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมให้กับผู้มีส่วนเกีย่วข้องกับการจัดท า 
แผนของทุกหน่วยงานและร่วมกันเผยแพรแ่นวคิดและเปา้หมายดังกล่าวไปยังทุกหน่วยงานและส่วนราชการ  
ควรสอดแทรกแนวคิดของสังคมพหุวัฒนธรรม และมีการรายงานผลทุกหกเดือนให้กับส านักยุทธศาสตร์  
รวมถึงการสื่อสารแนวคิดน้ีให้กับสังคมภายนอกทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนและภาคประชาชน  
เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวร่วม 

 3. การจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร 
และประเมินผล เพื่อเพิ่มแรงกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานสอดแทรกแนวคิดดังกล่าวไปในโครงการและกิจกรรม 
ที่ด าเนินการตามความเหมาะสม  

 4. การขอและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป้าหมายในการสร้าง
สังคมพหุวัฒนธรรมควรพิจารณาว่าโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายในการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมได้จริงและมีการทบทวนกิจกรรมของโครงการ 

 5. การจัดโครงการและกิจกรรมที่ต้องการแสดงต่อสาธารณะชนควรมีการเผยแพร ่
ประชาสัมพันธ์ในวงกว้างในสื่อด้านต่าง ๆ รวมถึงการขอความร่วมมือสื่อสารมวลชนในการร่วมเผยแพร่ 
ประกอบกับการประสานงานขอรับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์จากส านักประชาสัมพันธ์ ส านักปลัด
กรุงเทพมหานคร 
 

คาดการณแ์นวโน้ม 
มิติที่ 3.1  ผู้สงูอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รบัการดแูลอยา่งครบวงจรบรหิารจัดการ  

จากการคาดประมาณของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหดิล พบว่า ปี 2561  
ประเทศไทยจ าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ (Complete Aging Society) นั่นหมายความว่า 
กรุงเทพมหานครกจ็ะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอยา่งสมบรูณแ์บบด้วยเช่นกัน ท าให้กรุงเทพมหานครต้องเตรียมพร้อม 
ในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมทั่วถึง โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ  
ที่ต้องใช้ในการด าเนินงาน ของกรุงเทพมหานครเองและของรัฐที่สนับสนุนเพื่อใช้เพี่อกับการใหส้วสัดิการ 
แกผู่้สูงอายุต้องเพิ่มขึ้นด้วยเพือ่ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ถึงสวัสดกิารขัน้พื้นฐานในเบือ้งต้น ถึงแมท้ีผ่่านมา
สามารถให้การช่วยเหลือผู้ที่เขา้มาร้องขอได้ทกุราย ร้อยละ 100 แต่จ านวนประชากรที่ตอ้งการเขา้ถึงสวัสดิการ 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เช่น ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพมีจ านวนเพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุที่ประสบ
ปัญหาภาวะยากล าบาก ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่มีภาวะยากล าบากในการด ารงชีพและที่พักอาศัยมีจ านวนเพิ่มขึ้น
ในทุกปี ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้อาจท าให้สวัสดิการสังคมที่รัฐจัดไม่เพียงพอกับความต้องการและไม่สามารถ
ตอบสนองปัญหาได้อย่างแท้จริง รวมทั้งไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ทั้งหมด อีกทั้งกรุงเทพมหานคร 
มีประชากรแฝงจ านวนมาก ไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอน ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการวางแผนการจัดสวัสดิการสังคม 
ไม่สามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตที่อยู่ห่างไกลได้ ดังนั้นการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสให้มี 
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คุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณภาพตามความเหมาะสมได้ กรุงเทพมหานครควรต้องมีการเตรียมการในการทีจ่ะเสริมสร้าง
หลักประกันชีวิตในเรื่องสุขภาพ รายได้  ที่อยู่อาศัย ผู้ดูแลสภาพแวดล้อมและความมั่นคง รวมทั้งความรู้และ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดสวัสดิการต้องเตรียมการระยะยาว โดยให้ครอบครัว 
และชุมชนเป็นองค์กรหลักในการดูแลและเกื้อกูลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และต้องท าในเชิง  
บูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการเพื่ออ านวย  
ความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถที่จะเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและทัดเทียมคนปกติ
ทั่วไป โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทัง้นี้เพื่อเป็นการรองรับสังคมผูสู้งอายุ 
ที่จะมีจ านวนเพิ่มขึ้น ลดความเหลื่อมล้ าในสังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
มีศักดิ์ศรีและมกีารเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกับทุกคนในสังคม  

มิติที่ 3.2  เมอืงแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ   
การพัฒนาในระยะต่อไป ควรพัฒนาศักยภาพวิทยากรส่งเสริมอาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับ 

คุณภาพการเรยีนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ รวมทั้งการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นกระบวนการ
เรียนการสอนพัฒนาฝีมือแรงงานขั้นสูง การประสานจัดหาแหล่งทุนในการประกอบอาชีพให้แก่ ประชาชน 
(เช่น บริการสินเชื่อของธนาคารต่าง ๆ) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับตลาดงานและแหล่งทุน
ต่าง ๆ  ในการประกอบอาชีพ พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพของโรงเรียนและศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร  
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต โดยเฉพาะตลาดอาเซียนซึ่งยังคงควรมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา
ทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และกรุงเทพมหานครควรมีการด าเนินงานเพื่อพัฒนา
ทักษะความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพให้ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะ
แรงงานนอกระบบ และผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ 

มิติที่ 3.3  มหานครส าหรับทุกคน 
1. บุคลากรด้านการศึกษาต้องมีความพร้อม และได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ 

อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ 
2. กรุงเทพมหานครควรให้ความสนใจในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างจริงจัง 

และต่อเนื่อง  
 

มิติที่ 3.4  สังคมพหุวัฒนธรรม 
 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีมาช้านาน  
ในระยะเวลาทีผ่่านมาสภาพบ้านเมืองมีความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในสู่ความเจริญในด้านวัตถุ ประกอบ
กับมีประชาชนจากจังหวัดต่าง ๆ และชาวต่างชาติพร้อมทั้งแรงงานต่างด้าวมาอยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพ ฯ  
ทั้งที่มาท างาน ศึกษาต่อ ท่องเที่ยว และท างาน ซึ่งความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา 
ความเช่ือ ซึ่งนับวันจะมีความหลากหลายมากขึ้น รวมถึงการเป็นสังคมข้อมูลข่าวสารยิ่งท าให้การสื่อสารและ
การถ่ายทอดแนวคิดหรือวฒันธรรมทั้งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมเป็นไปได้ง่ายขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นทัง้โอกาส
และอุปสรรคในการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้มีส่วนที่เกี่ยวขอ้งจะต้องบริหารจัดการ
เพื่อด าเนินการให้มีความเหมาะสมและสามารถพัฒนาและเผยแพร่แนวคิดดังกล่าวไปสู่สาธารณะชนและเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมในการสร้างสังคมที่แม้มีความแตกต่างกันก็สามารถอยู่ร่วมกัน  
ได้อย่างสันติสุขและปรองดองในบริบทดังกล่าวจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  
ในการด าเนินการด้วยความตั้งใจจริง ซึ่งจะก่อให้เกิดกระแสสังคมและการมีส่วนร่วมเพื่อให้บรรลุผล 
ตามเป้าหมายดังกล่าว  
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 ดา้นที่ 4  มหานครกระชบั    ประกอบด้วย  1 มิติ  2 เป้าหมาย  2 เป้าประสงค์  11 ตัวชี้วัดหลัก

บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 มติทิี ่4.1  กรุงเทพมหานครเตบิโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมอืงรวม
 เป้าหมายที ่4.1.1  กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลางมกีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิอย่างเตม็ศักยภาพสอดคล้องกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 เปา้ประสงค์ที่ 4.1.1.1  ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวมและเพ่ิมความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลางแยกรายเขต

 (9 ตัวชี้วดั)

 1)  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้รับ 8,000 ตร.ม.  -  -  / "ไม่ได้น าตัวชี้วัดบรรจุในแผนหน่วยงาน"

 การพฒันาใหดี้ขึ้น  ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด :  หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน

 ด้านการพฒันาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการโดยตรงไม่มีการจัดเก็บข้อมูล

 ผลการด าเนินงาน

 2)  ความหนาแน่นชองประชากรเพิ่มขึ้น 8,444.38  -  -  /  ไม่ได้น าตัวชี้วัดบรรจุในแผนหน่วยงาน

 ในเขตเมืองชั้นใน คน/ตร.กม.  ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด :  หน่วยงานหลักไม่มีการจัดเก็บสถิติ

   ประชากรในพื้นที่เขตเมืองชั้นในเพื่อประเมินผลการขยายตัวของเมือง

 3)  ร้อยละความพงึพอใจของหน่วยงาน ร้อยละ 80  -  -  /  ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลผลการส ารวจความพงึพอใจของหน่วยงานหรือ

 หรือส่วนราชการและประชาชนทั่วไปที่ได้น าหนังสือ  ส่วนราชการและประชาชนทั่วไปที่น าหนังสือข้อมูลพื้นฐานเพื่อการผังเมือง

 ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการผังเมืองไปใช้ประโยชน์  ไปใช้ จึงถือว่าไม่ได้น าไปด าเนินการตามแผนปฏบิตัิราชการ กทม. ฯ

 แต่จัดเก็บข้อมูลผลการส ารวจความพงึพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการ

 ตรวบสอบมาตรการทางผังเมือง ซ่ึง สยป. พจิารณาแล้ว เหน็ควรปรับไปเปน็

  ตัวชี้วดัสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏบิติัราชการ กทม.ฯ
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ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลการด าเนินการ



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 4)  จ านวนกฎกระทรวงใหใ้ช้บงัคับผังเมืองรวม 1 ฉบบั  - ก้าวหน้า  -  อยู่ระหวา่งด าเนินโครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

 กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังที่ 4) ที่แล้วเสร็จ ร้อยละ 16.23  (ปรับปรุงคร้ังที่ 4)  ประกอบด้วย 4 กิจกรรม แล้วเสร็จ 3 กิจกรรม

 อยู่ระหวา่งด าเนินกิจกรรมการวางและจัดท าผังเมืองรวมตามขั้นตอน

 ของพระราชบญัญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

 5)  จ านวนรายงานการศึกษาหาพื้นที่ที่เหมาะสม รายงานผล 1 ฉบบั  -  -  จ้างที่ปรึกษาจัดท าแผนแม่บทและมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมส าหรับ

 ในการพฒันาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน การศึกษา  ระบบการจัดการโลจิตติกส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซ่ึงได้จัดท ารายงาน

 Transit Oriented Development (TOD) 1 ฉบบั  ฉบบัสมบรูณ์เรียบร้อยแล้ว

 6)  ร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ มากกวา่ ร้อยละ 87.98  -  -  ด าเนินการ 3 กิจกรรม คือ การจัดประชุมหารือการพฒันาพื้นที่ด้วยวธิกีารจัดรูป

 ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพิ่มขึ้นอ้างอิง ร้อยละ 80  ที่ดิน การจัดท าส่ือประชาสัมพนัธก์ารจัดรูปที่ดินเพื่อพฒันาพื้นที่และการศึกษา
 แนวเขตในของเขตพื้นที่โครงการ 35 กิโลเมตร  การศึกษาส ารวจและประเมินสภาพพื้นที่ที่มีความเปน็ไปได้ในการจัดรูปที่ดิน
 7)  จ านวนระยะทางในการส ารวจรังวดัก าหนดจุด ระยะทาง  -  -  / "ไม่ได้รับงบประมาณ"
 ในการปกัหลักอ้างอิงแนวเขตหรือหมุดเคร่ืองหมาย  ประมาณ

 อ้างอิงแนวเขตในของเขตพื้นที่โครงการ  35 กิโลเมตร

 8)  ร้อยละความส าเร็จของผลการด าเนินงานจัดหา ร้อยละ 100  - ร้อยละ 92.50  -  อยู่ระหวา่งขออนุญาตด าเนินการจัดท าข้อมูลภมูิประเทศและระดับชั้นความสูง
 ข้อมูลความสูงภมูิประเทศเชิงเลข  จากกระทรวงกลาโหม

 9)  ร้อยละของข้อมูลการออกเลขรหสัประจ าบา้น ร้อยละ 100  - ร้อยละ 67.32  -  จัดเก็บข้อมูลการออกเลขรหสัประจ าบา้นและลงจุดแสดงต าแหน่งที่มีการออก

 ของส านักงานเขตได้รับการส ารวจ จัดเก็บ  เลขรหสัประจ าบา้นจาก 36 ส านักงานเขต 

                                     รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  9 ตัวชี้วัด 2 3 4  -
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บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 เป้าหมายที ่4.1.2  ศูนย์ชมุชนย่อยในเมอืงชั้นนอกเตบิโตตามผังเมอืงรวมอย่างเตม็ศักยภาพ
 เปา้ประสงค์ที่ 4.1.2.1  ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินในศูนย์ชุมชนย่อยของเขตเมืองชั้นนอก  (2 ตัวชี้วดั)

 10)  แผนแม่บท (Master Plan) ผังปฏบิติัการ ร้อยละของ  -  -  / "ไม่ได้รับงบประมาณ"

 (Action Design) บริเวณศูนย์ชุมชนชานเมือง ความส าเร็จ

 ตล่ิงชันและพื้นที่ต่อเนื่องที่มีความเชื่อมโยงกัน ของงาน  
 อย่างเปน็ระบบ และสามารถน าไปสู่การปฏบิติั

 อย่างเปน็รูปธรรม เปน็ขั้นตอน

 11)  แผนแม่บท (Master Plan) ผังปฏบิติัการ ร้อยละของ  -  -  / "ไม่ได้รับงบประมาณ"

 (Action Design) บริเวณศูนย์ชุมชนสะพานใหม่ ความส าเร็จ

 และพื้นที่โดยรอบที่มีความเชื่อมโยงกัน ของงาน

 อย่างเปน็ระบบและสามารถน าไปสู่การปฏบิติั

 อย่างเปน็รูปธรรม เปน็ขั้นตอน

                                     รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  2 ตัวชี้วัด  -  - 2  -

2 3 6  
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                    รวมตวัชี้วัดดา้นที ่4 ทัง้สิ้น  11 ตวัชี้วัด

ผลการด าเนินการ
ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน



 
สรุปวเิคราะหผ์ลด าเนินงาน   
 

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในมิติที่ 4.1 
กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมไว้ 2 เป้าหมายหลักด้วยกัน คือ เป้าหมายที่ 4.1.1 
กรุงเทพมหานครชั้นในและชัน้กลางมีการใช้ประโยชนท์ี่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ และเป้าหมายที่ 4.1.2 ศูนย์ชุมชนย่อยในเมืองชั้นนอกเติบโตตามผัง เมืองรวมอย่างเต็ม
ศักยภาพ โดยในแต่ละเป้าหมายมีการก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ดังนี้ 
 เป้าหมายที่ 4.1.1  กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลางมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ  
ประกอบด้วยตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 9 ตัวชี้วัด โดยผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดพบว่า มีตัวชี้วัด  
ที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมายได้จ านวน 2 ตัวชี้วัด ไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุเปา้หมายได้
จ านวน 3 ตัวชี้วัด และไม่มีการด าเนินการตามตัวชี้วัดจ านวน 4 ตัวชี้วัด (ไม่ได้รับงบฯ 1 ตัวช้ีวัด) มีโครงการ 
ซึ่งด าเนินการเพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดจ านวน 85 โครงการ ด าเนินโครงการแล้วเสร็จจ านวน 82 โครงการ และอยู่
ระหว่างด าเนินการซึ่งต้องด าเนินการต่อในปี 2562 จ านวน 3 โครงการ 
 เป้าหมายที่ 4.1.2 ศูนย์ชุมชนย่อยในเมืองช้ันนอกเติบโตตามผังเมืองรวมอย่างเต็มศักยภาพ 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดผลการด าเนินการหลัก 2 ตัวชี้วัด ซึ่งทั้ง 2 ตัวช้ีวัดไม่มีการด าเนินการ เนื่องจากไม่ได้ 
รับจัดสรรงบประมาณทั้ง 2 ตัวช้ีวัด 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจึงอาจสรุปผลการด าเนินการในภาพรวมของด้านมหานครกระชับได้ว่า 
ยังไม่สามารถท าให้เกิดการขยายตัวการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวมและเพิ่มความหนาแน่น
ประชากรในเขตเมืองช้ันในและเขตเมืองช้ันกลางเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการท าให้กรุงเทพมหานคร
ชั้นในและชั้นกลางมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งไม่สามารถส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินในศูนย์ชุมชนย่อย ของเขตเมือง
ชัน้นอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการท าใหศู้นย์ชุมชนย่อยในเมืองช้ันนอกเติบโตตามผังเมืองรวมได้อย่างเต็ม
ศักยภาพอย่างแท้จริง 
 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณแ์นวโน้มการพฒันาระยะต่อไปในระดับด้าน   
ปญัหาและอุปสรรค 

 การด าเนินโครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)  
คณะกรรมการก ากับการศึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  
(ปรับปรุงครั้งที่ 4)  ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 
ให้บริษัทที่ปรึกษาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะกรรมการก ากับฯ เพื่อให้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็น          
ต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) เพื่อใช้ประกอบการจัดท าร่างรายงานการศึกษา  
ฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ซึ่งท าให้มีกระบวนการในการด าเนินงานเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบให้                
การด าเนินการจัดส่งร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ของกิจกรรมที่ 4 ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ตามขัน้ตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มีความล่าช้ากว่า
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ซึ่งการที่ยังไม่สามารถด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุง
ครั้งที่ 4) ให้แล้วเสร็จได้ จึงยังไม่สามารถน าไปสู่ขั้นตอนของการจัดท ากฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) และไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามตัวชี้วัดดังกล่าวได้ 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบรอง ยังไม่ให้ความส าคญักับ 

การแปลงแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน ทั้งการน า
ตัวชี้วัดไปด าเนินการและการก าหนดกิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามตัวชี้วัดให้บรรลุ ผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้  และเมื่อพิจารณาโครงการที่ด าเนินการพบว่า โครงการส่วนใหญ่ที่ด าเนินการจะเป็น
โครงการที่เกี่ยวกับการศึกษาแนวทางในการวางผังเมือง การพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งการก าหนด
แนวทางและมาตรการด้านผังเมืองเพื่อส่งเสรมิการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพ ตามผังเมืองรวม 
และเพิ่มความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองช้ันกลาง แต่ยังไม่ให้ความส าคัญกับการน าผล
การศึกษาหรือแนวทางและมาตรการต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ให้เป็นไปตามผังเมืองรวมอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งยังไม่มีการด าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ประชากรในพื้นที่
เมืองชั้นในเกิดการขยายตัวและเพิ่มความหนาแน่นของประชากร 
 

 ข้อเสนอแนะ    
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรน าตัวชี้วัด รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
โดยเฉพาะการด าเนินการในเรื่องการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการสง่เสริมให้เกิดการเพ่ิม
ความหนาแน่นของประชาการในเขตเมืองชั้นใน รวมไปถึงตัวชี้วัดที่เป็นตัวชี้วัดระดับเมืองทั้งเรื่องของระยะทาง
และระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงแหล่งสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการ และตัวชี้วัดเรื่องของระยะทางและระยะ 
เวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงแหล่งงาน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของการวางผังเมือง 
ที่เกิดกับประชาชนและสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมือง 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญกบัการน าผลการศึกษา หรือแนวทางและมาตรการ
ต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมืองรวมอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ รวมทั้งยังไม่มีการด าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ประชากรในพื้นที่เมืองชั้นในเกิดการขยายตัวและเพิ่ม 
ความหนาแน่นของประชากร 

 ส านักผังเมือง ส านักการจราจรและขนส่ง ส านักการโยธา และส านักงานเขต ควรบูรณาการ
ความร่วมมือในการจัดท าแผนและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทีส่อดคล้อง
กับผังเมืองรวม เพื่อผลักดันให้เป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการกระจายตัวของประชากร รวมทั้งก าหนด
ทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เปน็ไปตามผังเมืองรวม 
 

คาดการณแ์นวโน้ม   
 จากสถิติประชากรพบว่า การเจริญเติบโตของจ านวนประชากรของกรุงเทพมหานคร  

ตามทะเบียนราษฎร์ลดลงอย่างต่อเนื่องจากเดิม ปี พ.ศ. 2557 มีจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ จ านวน 
5.69 ล้านคน ลดลงเป็น 5.68 คน ในปี พ.ศ. 2560 และเมื่อพิจารณาความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากร 
ตามทะเบียนราษฎร์ ที่อยูใ่นบริเวณเขตเมืองชั้นในพบว่ามีความหนาแนน่ของประชากรลดลงโดยในป ีพ.ศ. 2560 
ลดลงจากปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 0.99 ความหนาแน่นเฉลี่ยอยู่ที่ 8,167.11 คนต่อตารางกิโลเมตร 

 การพัฒนาที่อยู่อาศัยยังขยายตัวไปในแนวราบ รูปแบบการอยู่อาศัยของประชากรมีแนวโน้ม 
ที่จะขยายตัวออกไปในเขตเมืองชั้นนอก ทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกตอนล่าง โดยขยายตัวในลักษณะแนวราบ
อันเป็นผลจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก ่การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทีม่ีการเพิม่โครงขา่ยต่อเชื่อม
ไปในพื้นที่เขตเมืองชั้นนอกและปริมณฑลทั้งระบบถนนและระบบขนส่งมวลชนทางราง รวมทั้งโครงการพัฒนา 
ขนาดใหญ่ของภาครฐัที่กระตุน้ให้เกิดการพัฒนาเขตที่อยู่อาศัยในเขตเมืองชั้นนอก ในขณะที่พื้นทีเ่ขตเมืองชั้นใน 
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จะมีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่พัฒนาเมืองเลก็น้อยหรือแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจัยด้านที่ดินมีการพัฒนา 
เต็มพื้นที่แล้ว การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
และการก่อสร้างอาคารที่มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น ในรูปแบบอาคารสูง ขนาดใหญ่ในรัศมีการให้บริการ  
ของระบบขนส่งมวลชนทางราง 

 การพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ ความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่เขตเมืองชั้นใน 
ที่ลดลงและกระจายตัวของประชากรออกไปยังพื้นที่เมืองชั้นนอกท าให้พื้นที่ในเขตเมืองชั้นในถูกใช้ประโยชน์
น้อยลงและกลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่ามากขึ้น ท าให้สัดส่วนของพื้นที่ว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ในบริเวณ
พื้นที่ชั้นในเพิ่มขึ้น อีกทั้งการใช้พ้ืนที่บริเวณเขตเมืองชั้นในซึ่งส่วนใหญ่จะเปน็ที่ตั้งของแหล่งงานและแหล่งพาณิชย์
กรรมจะมีการใช้พ้ืนที่อย่างเต็มศักยภาพในชว่งเวลาภาคกลางวันเป็นส่วนใหญ่จึงเปน็การใช้พ้ืนที่เฉพาะช่วงเวลา
เท่านั้น ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่การถือครองพื้นที่ในบริเวณเขต
เมืองชั้นในส่วนใหญ่จะถือครองโดยภาคเอกชนหรือนักลงทุนรายใหญ่ซึ่งภาคประชาชนหรือภาครัฐไม่
สามารถเข้าไปใช้ประโยชนจ์ากพื้นที่นั้นได้อย่างเต็มที่ท าให้มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาเรื่องความเป็นธรรมในการใช้
พื้นที ่

 การพัฒนาพ้ืนที่ไม่ได้อยู่ในรศัมีเส้นทางใหบ้ริการของระบบขนส่งมวลชนระบบรางจาก 
การเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเป็นการเปลี่ยนแปลงในรูปของกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และการก่อสรา้งที่มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นในรูปแบบอาคารสูงใหญ ่กระจกุตัวอยู่ในบริเวณรัศมีการให้บริการ
ของระบบขนส่งมวลชนทางราง 
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 ดา้นที่ 5  มหานครประชาธิปไตย    ประกอบด้วย  5 มิติ  6 เป้าประสงค์  7 ตัวชี้วัดหลัก

บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 มติทิี ่5.1  มหานครกรุงเทพมหานครแบบบูรณาการ
 เปา้หมายที ่5.1.1  กรุงเทพมหานครมีองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร (ให้เปน็องค์กรแบบพิเศษ ลักษณะ Functional Decentralization)
 เปา้ประสงค์ที่ 5.1.1.1  ปรับปรุงระเบยีบกฎหมายใหร้องรับการพัฒนาเมืองมหานคร  (1 ตัวชี้วดั)

 1)  ความส าเร็จของการออกข้อบญัญัติระเบยีบ ร้อยละ 50  -  /  - หน่วยงานไม่ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ผลักดันเปา้หมาย

 กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ  เชิงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้โดยตรง

 ระบบสาธารณูปโภคมหานคร

 - 1  -  

 มติทิี ่5.2  เมอืงธรรมาภิบาล  

 เปา้หมายที ่5.2.1  ประชาชนกรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการท างานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม
 เปา้ประสงค์ที่ 5.2.1.1  รับฟังความคิดเหน็ของประชาชนผ่าน "สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร"  (1 ตัวชี้วดั)

 2)  ประชาชนตระหนักและใหค้วามส าคัญกับการมี ร้อยละ 80  -  /  - หน่วยงานไม่ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ผลักดันเปา้หมาย

 ส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการท างาน (คกก.ชุมชน/ เชิงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้โดยตรง

 ของกรุงเทพมหานคร กลุ่มเปา้หมาย

 ที่เข้าร่วม

 กิจกรรม)

 - 1  -  
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ผลการด าเนินงาน
ผลการด าเนินการ

                                 รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

                                 รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 มติทิี ่5.3  กระจายอ านาจสู่ประชาชน  

 เปา้ประสงค์ที่ 5.3.1.1  จัดตั้งเทศบาลนครในกรุงเทพมหานคร  (1 ตัวชี้วดั)

 3)  แนวทางในการจัดต้ังเทศบาลในพื้นที่ มีรายงาน/ข้อสรุป  -  /  - หน่วยงานไม่ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ผลักดันเปา้หมาย
 กรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวข้องกับ เชิงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้โดยตรง
 การด าเนินการ

                                 รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด  - 1  -  

 
 4)  ร้อยละของความส าเร็จในการเตรียมความพร้อม ร้อยละ 80  -  /  - หน่วยงานไม่ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ผลักดันเปา้หมาย

 เพื่อรองรับการด าเนินการตามภารกิจที่รับการถ่าย  เชิงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้โดยตรง

 โอนตามแผนกระจายอ านาจฯ และแผนปฏบิติัการ  

 รับการถ่ายโอนภารกิจ อ านาจ หน้าที่ตามแผน

 การกระจายอ านาจ

 - 1  -  

 มติทิี ่5.4  การเมอืงสีขาว  

 เปา้ประสงค์ที่ 5.4.1.1  ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  (2 ตัวชี้วดั)

 5)  ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อหน่วยงาน ร้อยละ 60  -  /  - หน่วยงานไม่ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ผลักดันเปา้หมาย

 และผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เชิงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้โดยตรง

  

 6)  เด็กและเยาวชนเข้าใจในบทบาทและภารกิจ ร้อยละ 80  -  /  - หน่วยงานไม่ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ผลักดันเปา้หมาย

 ของสภากรุงเทพมหานคร เชิงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้โดยตรง

 - 2  -  
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ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลการด าเนินการ

 เปา้ประสงค์ที่ 5.3.1.2  เพ่ิมอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการท ากิจการสาธารณะ  (1 ตัวชี้วดั)

                                 รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

                                 รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  2 ตัวชี้วัด



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 เปา้ประสงค์ที่ 5.5.1.1  ติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าวิสัยทศัน์กรุงเทพฯ พ.ศ. 2575  (1 ตัวชี้วดั)

 7)  จ านวนคร้ังของการติดตาม ตรวจสอบ 1 คร้ัง/ปี  -  /  - หน่วยงานไม่ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ผลักดันเปา้หมาย

 ความก้าวหน้าวสัิยทศัน์ เชิงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้โดยตรง

 - 1  -  

 - 7  -  
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ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

                   รวมตวัชี้วัดดา้นที ่5 ทัง้สิ้น  7 ตวัชี้วัด

ผลการด าเนินการ

 มติทิี ่5.5  พลเมอืงกรุงเทพฯ ขบัเคลื่อนวิสัยทัศน์

                                 รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด



   

สรุปวเิคราะห์ผลด าเนินงาน 
 

 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินการหลักเพ่ือใช้
ในการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนนิงานขับเคลื่อนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านที ่๕ มหานครประชาธิปไตย 
จ านวน ๗ ตัวชี้วัด แยกไปตามมิติการพัฒนา ประกอบด้วย   

มิติ ๕.๑  มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ  มีเป้าประสงคใ์นการปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้รองรับ
การพัฒนาเมืองมหานคร โดยมีตัวชี้วัดผลการด าเนินการหลัก คือ ความส าเร็จของการออกข้อบญัญัติ ระเบียบ
กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ 
ที่ร้อยละ ๕๐ โดยมีกิจกรรมส าคัญในการผลักดันให้เป้าหมายไปสู่ความส าเร็จ คือ ให้ค าปรึกษาแนะน า  
ในการจัดท าพระราชบัญญัติให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท าพระราชบัญญัติ ร่างข้อบัญญัติระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ค าสั่งกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร ซึ่งถือเป็น
ภารกิจส าคัญของส านักงานกฏหมายและคดี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยต้นทาง 

ในแง่ของการปฏิบัติพบว่า แม้ส านักงานกฏหมายและคดีจะมีการด าเนินการปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย 
ข้อบัญญัติ และระเบียบต่าง ๆ แต่ก็ไม่ได้มีกฎหมายหรือระเบียบใดที่มีผลต่อการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค 
ที่จะท าให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรแบบพิเศษ ลักษณะ Function Decentralization โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ไม่มีโครงการยทุธศาสตร์ส าคญัทีข่อรับงบประมาณเพื่อด าเนินการผลักดนัตัวชี้วัดนี้เลย เป็นแต่เพียง
การด าเนินการตามภารกิจปกติของหน่วยงาน 

มิติ ๕.๒  เมืองธรรมาภิบาล  มีเป้าประสงค์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภา
ประชาชนกรุงเทพมหานคร” โดยก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนตระหนักและให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการท างานของกรุงเทพมหานคร (ประชาชนหมายถึง
คณะกรรมการชุมชน/กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม) โครงการยุทธศาสตร์ที่ส าคัญประกอบด้วย การปฐมนิเทศ
คณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชนรองรับสังคมการเปลี่ยนแปลง โครงการสนับสนุน 
การด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชน และโครงการชุมชนสุขภาวะ โดยมีส านักพัฒนาสังคมเป็นเจ้าภาพหลัก  

ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ในมิติที่ ๕.๒ สัมพันธ์กับพระราชบัญญัติการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุง โดย พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวมีการก าหนดกลไกการมีส่วนร่วม 
ของภาคประชาชนในการพัฒนากรุงเทพมหานคร  ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงมีการทอนเป้าหมาย
จากการจัดตั้งสภาประชาชนกรุงเทพมหานครและสภาประชาชนระดับเขต มาเป็นการตระหนักในบทบาท
หน้าที่ของประชาชนผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่กรุงเทพมหานครด าเนินการ โดยเน้นไปที่คณะกรรมการ
ชุมชน/กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม แต่ไม่มีหน่วยงานด าเนินกิจกรรมเพื่อผลักดันหรือวัดผลตัวชี้วัดโดยตรง 
เป็นเพียงการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  

มิติ ๕.๓  กระจายอ านาจสู่ประชาชน  ประกอบด้วย ๒ เป้าประสงค ์คือ ๑) การจดัตั้งเทศบาลนคร 
ในกรุงเทพมหานคร ขณะที่ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่คาดหวังไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
คือ การมีแนวทางในการจัดตั้งเทศบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นภารกิจร่วมกันระหว่างส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลกับส านักงานกฏหมายและคดี ๒) เพิ่มอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการท า
กิจการสาธารณะ โดยมีตัวชี้วัด คือ ร้อยละของความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการด าเนินการ
ตามภารกิจที่รับการถ่ายโอนตามแผนกระจายอ านาจฯ และแผนปฏิบัติการรับการถ่ายโอนภารกิจ อ านาจ 
หน้าที่ตามแผนการกระจายอ านาจ  โครงการยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ คือ โครงการอบรม/สัมมนาใหค้วามรู้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานเกี่ยวข้องกับการรับถ่ายโอนภารกิจของกรุงเทพมหานคร และโครงการอบรม/สัมมนา 
ให้ความรู้แก่เจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนของหน่วยงาน/ส่วนราชการกรุงเทพมหานคร  
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การด าเนินงานของกรุงเทพมหานครในมิติที ่๕.๓  มีลักษณะเป็นการประสานงานและสนบัสนุนมากกว่า

แกนหลักในการขับเคลื่อน เนื่องจากการจัดตั้งเทศบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและการถ่ายโอนภารกิจ  
มีความเกี่ยวข้องกับราชการส่วนกลางและรัฐบาล ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงไม่สามารถผลักดันความส าเร็จ
ของตัวชี้วัดได้เพียงฝ่ายเดียว การด าเนินงานจึงเป็นการเตรียมความพร้อม การสื่อสาร ให้ข้อมูลเพื่อสร้า ง 
ความเข้าใจทั้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ และคณะกรรมการ/คณะท างานที่เกี่ยวข้อง 

มิติ ๕.๔  การเมืองสีขาว  เป้าประสงค์ คือ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง  ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ๑) ความเชือ่มั่นของประชาชนต่อหน่วยงานและผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง และ ๒) เด็กและเยาวชนเขา้ใจในบทบาทและภารกิจของสภากรุงเทพมหานคร 
โครงการส าคัญ คือ โครงการเผยแพร่ข่าวสารผลการด าเนินงานของกรุงเทพมหานครผา่นสื่อประเภทต่าง ๆ 
และโครงการพาน้องเที่ยวสภากรุงเทพมหานคร 

ผลจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า ไม่มีโครงการ/กิจกรรมใดที่ผลักดันตัวชี้วัด
และส่งผลต่อความเชื่อมมั่นของประชาชนต่อหน่วยงานและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองโดยตรง เป็นเพียง 
การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ การให้ความรู้ ซึ่งไม่มีหลักประกันที่ชัดเจนว่าจะท าให้ข้าราชการประจ า 
และข้าราชการการเมืองมีการด าเนินงานโดยสุจริตและสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนได้ 

มิติ ๕.๕  พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์  มีเป้าประสงค์ในการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า
วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕ โดยความส าเร็จที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
คือ จ านวนครั้งของการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ  ซึ่งมีส านักยุทธศาสตร์ 
และประเมินผลเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ในมิติที่ ๕.๕  กรุงเทพมหานครได้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานทั้งในส่วนของ
หน่วยงานและในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร เพียงแต่ผลการด าเนินงานนั้นไม่ได้ยึดโยงให้เห็นถึง  
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ และไม่ใช่การเข้ามาร่วมติดตาม ตรวจสอบของภาคประชาชน ขณะที่
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลซึ่งรับผิดชอบในการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกรุงเทพมหานคร แต่ก็ยังไม่ได้เปิดช่องทางให้ภาคประชาชนเข้าร่วมในกระบวนการ
ติดตามตรวจสอบ  

ดังนั้น โดยภาพรวมแม้ว่าจะมีการก าหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายที่ต้องการจะบรรลุ พร้อมโครงการ/
กิจกรรมในการด าเนินการไว้ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่ในแง่ของ 
การปฏิบัติพบว่าหน่วยงานไม่ไดด้ าเนินโครงการ/กิจกรรมที่เป็นการผลักดันเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ไว้โดยตรง ท าให้ตัวช้ีวัดไม่สามารถบรรลุผลตามที่ได้ก าหนดเอาไว้หรือมีการด าเนินการแต่ผลการด าเนินการ
ไม่ได้สะท้อนความส าเร็จของเป้าหมาย ขาดโครงการทีม่ีลักษณะเปน็โครงการยทุธศาสตร์ที่มีพลัง และเป้าหมาย
ส่วนหนึ่งอยูนอกเหนืออ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ท าให้การพัฒนากรุงเทพมหานครในด้านที่ ๕  
มหานครประชาธิปไตยยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร  
 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณแ์นวโน้มการพฒันาระยะต่อไปในระดบัดา้น 

 ปญัหาและอุสรรค 

 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า การพัฒนากรุงเทพมหานครในด้านที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย 

มีความคืบหน้าน้อยมากหากเทียบกับการพัฒนามหานครในด้านอ่ืน ๆ ซึง่มาจากปัญหาหลายประการดังนี้ 
1. นิยามความหมายของ “มหานครประชาธิปไตย” เป้าหมายส าคัญของการพัฒนาในด้านนี้ 

มีความเป็นนามธรรมสูงและต้องตีความ ดังนั้นจึงท าให้หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องมีความเขา้ใจที่แตกต่างกัน  
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และด้วยความที่รูปธรรมความส าเร็จไม่ชัดเจน จึงเป็นการยากที่จะก าหนดเกณฑ์วัดและโครงการ/กิจกรรม
สนับสนุน รวมไปถึงการก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ  

2. ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทั้งในภาพรวมและมิติต่าง ๆ  
ของมหานครประชาธิปไตยไม่สามารถท าให้เกิดขึ้นได้โดยกรุงเทพมหานครเพียงล าพัง  และบางตัวชี้วัด 

มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบปฏิบัติ ซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับปรุงแก้ไข อีกทั้งหน่วยงาน
ที่ท าหน้าที่ในการให้การสนับสนุนการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกฎหมายมีศักยภาพที่จ ากัดไม่สามารถรองรับ
ภาระงานขนาดใหญ่นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด มาตรการ และโครงการในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร  
 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังไม่มีความสอดคล้อง เชื่อมกันอย่างชัดเจน สาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น  

๑) ความเชื่อมโยงของการถ่ายทอดเป้าหมายจากแผนพัฒนาระยะ ๒๐ ปี มาเป็นแผนระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติ-
ราชการประจ าปี ๒) ความสอดคล้องของเป้าหมายการพัฒนากับภารกิจของหน่วยงาน  ๓) ความเข้าใจ 

ต่อนิยามทีถู่กตีความแตกต่างกัน เป็นต้น 
 

 ข้อเสนอแนะ 

 กรุงเทพมหานครควรมีการทบทวนเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย
ให้มีความชัดเจน ทั้งในแง่ของความหมาย รูปธรรมความส าเร็จ เกณฑ์การวัด แนวทางด าเนินการเพื่อไปสู่
ความส าเร็จ และกลไกการด าเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน มีความเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ  และต้อง 

มีการสานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงาน ปรับลดเง่ือนไขที่เป็นอุปสรรคในการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน ทั้งในรูปของกฏ ระเบียบ ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน และรูปแบบในการด าเนินการ  

ข้อค้นพบส าคัญในการประเมินผลการด าเนินงานด้านที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย คือ มีความเกี่ยวข้องหรือ 

มีผลกระทบกับผู้บริหารระดับสูงทั้งในฝ่ายข้าราชการประจ าและข้าราชการการเมือง หากไม่ได้รับความร่วมมือ
หรือฝ่ายบริหารไม่เข้าใจก็เปน็เรื่องที่เป็นไปได้ยาก ซึ่งจะน าไปสู่ความขัดแย้งในที่สุด 
 

 คาดการณแ์นวโน้ม 

 ทิศทางการพัฒนาประเทศภายใต้การก ากับของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) และรัฐบาล
ภายใต้การน าของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่มาจาก  

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยเน้นการท างานร่วมกันระหว่างรัฐกับประชาชน เห็นได้จากแนวคิด
นโยบายต่าง ๆ ที่ได้จัดท าขึ้น รวมไปถึงการก าหนดกลไก วิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมไว้ในกฏหมาย  

แนวทางการพัฒนาประเทศ เช่น รัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ ๑๒ แผนแม่บท แผนปฏิรูป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการพัฒนาที่ใช้คนเป็นศูนย์กลาง โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วม ส่วนจะถูกเรียกว่า “ประชาธิปไตย” หรือไม่อย่างไรนั้น กรุงเทพมหานครซึ่งหลีก 

ไม่พ้นจะต้องด าเนินงานตามแนวทางดังกล่าว จะต้องท าให้เกิดความชัดเจนเพื่อให้การขับเคลื่อนเมืองเป็นไป 

ในทิศทางเดียวกัน ในรูปแบบเดียวกันเพื่อให้บรรลุผลในสิ่งที่ทุกคนต้องการร่วมกัน 
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 ดา้นที่ 6  มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู ้   ประกอบด้วย  3 มิติ  11 เป้าประสงค์  12 ตัวชี้วัดหลัก

บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 มติทิี ่6.1  เมอืงแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน  (2 เป้าประสงค์  4 ตัวชี้วัด)  
 เปา้หมายที ่6.1.1  กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
 เปา้ประสงค์ที่ 6.1.1.1  สนับสนุนการประกอบธุรกิจ  (3 ตัวชี้วดั)  

 1)  ร้อยละความพงึพอใจของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ร้อยละ 80 ร้อยละ 92.63  -  -  จัดหลักสูตรอบรมแก่ผู้ที่มีศักยภาพในการจัดต้ัง/ขยายธรุกิจและประชาชน

 ผลิตภณัฑ์ชุมชนที่มีต่อการใหบ้ริการของกรุงเทพ-  ทั่วไปที่มีความรู้ด้านวชิาชีพอยู่แล้ว แต่ยังไม่มีประสบการณ์และความ

 มหานครด้านการสนับสนุนการประกอบธรุกิจ  ช านาญในการประกอบกิจการใหส้ามารถประกอบกิจการในรูปแบบธรุกิจ
  ได้ย่างครบวงจร จ านวน 2 หลักสูตร ผู้สนใจเข้ารับการอบรม 100 คน

 2)  ร้อยละของผลิตภณัฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 80 ร้อยละ 100  -  -  ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพนัธผ์ลิตภณัฑ์กรุงเทพมหานครที่ผ่าน

 ที่ได้รับการส่งเสริมและพฒันา  การคัดสรรตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่กรุงเทพมหานครก าหนด

 และได้รับการรับรองเปน็ผลิตภณัฑ์กรุงเทพมหานครภายใต้ตราสัญลักษณ์

 "Bangkok Brand" ในป ี2560 จ านวน 534 ผลิตภณัฑ์ โดยการจัดหา

 พื้นที/่ตลาดเปน็แหล่งจ าหน่ายและจัดแสดงสินค้า  การจัดงานมหกรรม/

 งานแสดงสินค้าแสดงความเปน็เอกลักษณ์ของผลิตภณัฑ์  การใช้ระบบ

 การค้าออนไลน์ เวบ็ไซต์ โซเชียลเน็ตเวร์ิกเพื่อการจ าหน่ายสินค้า

 3)  ร้อยละความพงึพอใจของผู้รับบริการศูนย์ ร้อยละ 80 ร้อยละ 89.53  -  -  ใหบ้ริการข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเงิน การคลัง และการลงทนุแก่ผู้สนใจ

 ข้อมูลเศรษฐกิจ การคลัง และการลงทนุ  เช่น ข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธรุกิจและการลงทนุ สาระน่ารู้ 

 ของกรุงเทพมหานคร  ส าหรับผู้ประกอบการ ช่องทางท ามาหากิน ฯลฯ ผ่าน 3 ช่องทาง คือ 

 1)  ณ ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทนุของกรุงเทพมหานคร 

 2)  เวบ็ไซต์ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังฯ (http://www.bangkok.go.th/fiicX
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ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินการ

ผลการด าเนินงาน



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 3)  เวบ็ไซต์ศูนย์ส่งเสริม SMEsอาเซียนกรุงเทพมหานคร (BMA SMEs ASEAN 

   Data Bank) ผ่านทาง URL: 203.155.220.181/smce

                                     รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  3 ตัวชี้วัด 3  -  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 6.1.1.2  ส่งเสริมเกษตรกรรมและพัฒนาผลผลิตการเกษตร  (1 ตัวชี้วดั)  

 4)  ร้อยละของผลิตภณัฑ์ด้านการเกษตรที่ได้รับ ร้อยละ 60 ร้อยละ 65  -  -  -  ส่งเสริมเกษตรกรกรุงเทพมหานครท าการเกษตรและใหผ้ลิตภณัฑ์

 มาตรฐาน ปลอดภยั เปน็ที่ยอมรับจากตลาด/  ด้านการเกษตร ได้ GAP และมาตรฐานอื่น ๆ จ านวน 65 ชนิด

 ผู้บริโภค  -  ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์เพื่อรองรับตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ขยายตัว

 อย่างมาก

 -  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทนัสมัย เหมาะสม

 -  ใหค้วามรู้การท าเกษตรทฤษฎใีหม่ตามแนวพระราชด าริของรัชกาลที่ 9

 -  ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ 26 เขตชั้นนอก โดยผ่าน

 กลไกของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

                                     รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด 1  -  -  

4  -  -  
  

 เปา้หมายที ่6.2.1  กรุงเทพมหานครเมืองทีน่่าท่องเทีย่วระดับโลก
 เปา้ประสงค์ที่ 6.2.1.1  นักทอ่งเที่ยวมีความมั่นใจด้านความปลอดภยัในการเดินทางทอ่งเที่ยว  (1 ตัวชี้วดั)  

 1)  ระดับความพงึพอใจของนักทอ่งเที่ยว ร้อยละ 80 ร้อยละ 85.33  -  -  -  ใหบ้ริการข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภยัโดยประชาสัมพนัธใ์หน้ักทอ่งเที่ยว 

 ต่อความปลอดภยั  รับรู้และระมัดระวงัจากมิจฉาชีพ

 -  ใหบ้ริการข่าวสาร ค าปรึกษา แนะน าแก่นักทอ่งเที่ยวด้านต่าง ๆ เพื่ออ านวย

 และความปลอดภยั สร้างความเชื่อมั่นแก่นักทอ่งเที่ยว 

                                     รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด 1  -  -  
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                     รวมตัวชี้วดัมิติที ่6.1  ทัง้สิ้น  4 ตัวชี้วดั

ผลการด าเนินการ

 มติทิี ่6.2  เมอืงแห่งนักท่องเทีย่วระดบัโลก  (1 เป้าหมาย  8 เป้าประสงค์  6 ตัวชี้วัด)

ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 เปา้ประสงค์ที่ 6.2.1.2  จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกใหนั้กทอ่งเที่ยวกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ เพ่ิมกลุ่มเปา้หมายทางการตลาดคนพิการและผู้สูงอายุชาวต่างชาติ  (1 ตัวชี้วดั)

 เปา้ประสงค์ที่ 6.2.1.7  บคุลากรด้านการทอ่งเที่ยวของกรุงเทพมหานครทั้งภายในและนอกหน่วยงานกรุงเทพมหานครมีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะปฏบิตัิภารกิจตามขอบเขตงาน

 เปา้ประสงค์ที่ 6.2.1.8  กองการทอ่งเที่ยวมีศักยภาพในการด าเนินงานด้านการทอ่งเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเปน็องค์กรที่เปน็ที่รู้จักของสาธารณชนด้านการทอ่งเที่ยว

 ของกรุงเทพมหานครในวงกว้าง  

 2)  ระดับความพงึพอใจของนักทอ่งเที่ยว ร้อยละ 80 ร้อยละ 89.54  -  -  -

 ต่อการใหบ้ริการด้านการทอ่งเที่ยว  

                                     รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด 1  -  -  

 ได้อย่างภาคภมูิ  (2 ตัวชี้วดั)

 3)  ระดับเมืองทอ่งเที่ยว อันดับ 1-3* อันดับ 1  -  -  กรุงเทพมหานครเมืองสุดยอดจุดหมายปลายทางที่นักทอ่งเที่ยวต้องการมาเยือน

 และพกัแรมมากที่สุด ครองอันดับ 1 ในรอบ 6 ป ีนับจากป ี2555 และต่อเนื่อง

 เปน็ปทีี่ 3 (ผลส ารวจจาก Mastercard Global Destination Cities Index,

 GDCI 2018)

 4)  ร้อยละความพงึพอใจของนักทอ่งเที่ยวที่ใช้ ร้อยละ 80 ร้อยละ 89.54  -  -  ใหบ้ริการข้อมูลข่าวสารในการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่นักทอ่งเที่ยว ณ บธู

 บริการข้อมูลข่าวสารด้านการทอ่งเที่ยวในระดับมาก  ประชาสัมพนัธก์ารทอ่งเที่ยวของกรกุงเทพมหานครและทางเวบ็ไซต์ของกอง

  ทอ่งเที่ยวทาง www.bangkoktourist.com เกี่ยวกับข้อมูล สถานที่ทอ่งเที่ยว 

 ที่พกั การเดินทาง ฯลฯ มีบริการ 4 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น

                                     รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  2 ตัวชี้วัด 2  -  -  

 5)  ระดับการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ชุมชน ระดับมาก  -  /  -  ประชาสัมพนัธผ์ลิตภณัฑ์ชุมชนในต่างประเทศ จ านวน 59 ผลิตภณัฑ์ 

 ของนักทอ่งเที่ยว  แต่ไม่มีการส ารวจการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภณัฑ์

                                     รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด  - 1  -  
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 เปา้ประสงค์ที่ 6.2.1.4  กรุงเทพมหานครมีผลิตภณัฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณแ์ละเปน็จุดขายทางการทอ่งเที่ยวเปน็ของตนเอง  (1 ตัวชี้วดั)

ผลการด าเนินการ

 เปา้ประสงค์ที่ 6.2.1.3  กรุงเทพมหานครมีมาตรฐานด้านการบริการข้อมูลข่าวสารที่จะช่วยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่นักทอ่งเที่ยวในระดับสากล สามารถแข่งขันในภมูิภาคอาเซียนและเอเชีย

ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

    

 อย่างมีคุณภาพ  (1 ตัวชี้วดั)

 6)  จ านวนแหล่งทอ่งเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ ์ฟื้นฟู 3 แหล่ง 3 แหล่ง  -  -  พัฒนาย่านเดินเพลินในแหล่งประวัติศาสตร์ จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม
 และพฒันา  ในการฟื้นฟแูละพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวย่านประวติัศาสตร์เมืองใหเ้ปน็จุดต้อนรับ

 นักทอ่งเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางมาเพื่อเรียนรู้ รู้จัก และท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน

 หรือแหล่งทอ่งเที่ยวนั้น รวมทั้งพฒันา ปรับปรุงภมูิทศัน์ อนุรักษส่ิ์งแวดล้อม

 ในชุมชนย่านประวติัศาสตร์เมือง ใน 3 แหล่ง คือ  1) บา้นไทง้วนเองกี่

  (ย่านตลาดน้อย)  2) ตลาดเก่าหวัตะเข้  3) บา้นศิลปะ (บา้นนางเล้ิง)

                                     รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด 1  -  -  

 3)  ระดับเมืองทอ่งเที่ยว อันดับ 1-3* อันดับ 1 ตัวชี้วัดเดียวกับเปา้ประสงค์ที่ 6.2.1.3  

5 1  -  
 มติทิี ่6.3  เมอืงแห่งการจัดประชมุ นิทรรศการ และการจัดงานานาชาต ิ (1 เป้าประสงค์  2 ตัวชี้วัด)  

 เปา้หมายที ่6.3.1  กรุงเทพมหานครเปน็เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการในอันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน

 แก่พนักงาน (MICE)  (2 ตัวชี้วดั)

 1)  ร้อยละของความส าเร็จในการสนับสนุนการจัด ร้อยละ 80 ร้อยละ 100  -  -  เข้าร่วมสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการ 8 กิจกรรม ตามที่หน่วยงาน

 การประชุมและนิทรรศการที่กรุงเทพมหานคร  ร้องขอ คือ  1) งาน SITE+MPI Global Forum 2018

 หรือหน่วยงานในพื้นที่ด าเนินการตามที่ร้องขอ  2) งาน Thailand MICE Roadshow : Myanmar  ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐ

  แหง่สหภาพเมียนมา
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ผลการด าเนินการ

 เปา้ประสงค์ที่ 6.2.1.6  การส่งเสริมประชาสัมพันธ์องค์กร (Corporate Branding) และการส่งเสริมการตลาดของกรุงเทพมหานครมีนโยบายหรือทศิทางที่ชัดเจนในแต่ละปมีีจุดขายทางการตลาด  

                      รวมตัวชี้วดัมิติที ่6.2  ทัง้สิ้น  6 ตัวชี้วดั

 เปา้ประสงค์ที่ 6.2.1.5  แหล่งทอ่งเที่ยวและทรัพยากรการทอ่งเที่ยวในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครได้รับการส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูใหม้ีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับนักทอ่งเที่ยวได้  

 เปา้ประสงค์ที่ 6.3.1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนใหก้รุงเทพมหานครเปน็ศูนย์กลางการจัดประชุม นิทรรศการ การแสดงสินค้า และการทอ่งเที่ยวเพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจหรือการใหร้างวัล

ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 3) งาน Thailand  MICE Roadshow : Loas and Cambodia

 4) งาน Thailand  MICE Roadshow : Hochimin

 5) งาน Incentive Travel and Conventions, Meetings Asia & Corporate 

 Travel World Asia Pacific (IT & CMA/CTW)

 6) งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย คร้ังที่ 38

 7) งาน Asian Side of the Doc 2018 (ASD 2018)

   8) งาน Street Food 4.0 ภายใต้แนวคิด "สวรรค์ของนักชิม"

 2)  ระดับการรับรู้ศักยภาพของกรุงเทพมหานคร ระดับ 65  -  -  / "ไม่ได้น าตัวชี้วัดบรรจุในแผนหน่วยงาน"

 ในการจัดประชุมและนิทรรศการของนักทอ่งเที่ยว

 และผู้ประกอบการ

                                     รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  2 ตัวชี้วัด 1  - 1  

1  - 1  
10 1 1  
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                     รวมตัวชี้วดัมิติที ่6.3  ทัง้สิ้น  2 ตัวชี้วดั
                    รวมตวัชี้วัดดา้นที ่6 ทัง้สิ้น 12 ตวัชี้วัด

ผลการด าเนินการ
ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน



 
สรุปวเิคราะหผ์ลด าเนินงาน  

 

ในมุมมองของการค้นพบโอกาสทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่น าเสนอผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ 
มักจะเกี่ยวข้องกับ 2 เรื่องที่มีความส าคัญ ได้แก่ จังหวะทีต่ลาดและผูบ้ริโภคเกดิความต้องการและเรื่องของ
เทคโนโลยีที่มารองรบัไดพ้อดตีรงกบัแนวคิดธุรกิจของผูต้้องการสร้างธุรกิจ แสดงใหเ้ห็นว่า การมองโอกาส
ทางธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ ผู้เริ่มต้นธุรกิจจะต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการของตลาด แนวโน้ม  
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค และข้อมูลความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จะสามารถน ามาสนองตอบความต้องการ 
ที่ยังไม่ได้รับการสนองตอบหรือยังไม่มีใครน าเสนอสู่ตลาดในเวลานั้น ปัจจัยเสริมอันดับต่อไปส าหรับการมอง
โอกาสทางธุรกิจ ได้แก่ ความสามารถสร้าง “ความรู”้ ขึ้นในตัวเองของผู้ต้องการสร้างธุรกิจ เป็นความรู้จริง 
ที่สามารถปรบัเปลี่ยนให้สามารถน าไปใช้ไดภ้ายใต้สถานการณต์่าง ๆ อย่างเหมาะสม ดังนั้นการที่ผู้ประกอบการ
หรือผู้ต้องการสร้างธุรกิจจะเห็นโอกาสทางธุรกิจ จึงต้องเริ่มที่การสะสมข้อมูลความเคลื่อนไหวของตลาดและ 
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา จนท าให้มองเห็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเมื่อความพร้อมทางเทคโนโลยี
มาตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้พอด ีซึ่งอาจเป็นการเห็นโอกาสที่ผู้อื่นยังมองไม่เห็น เนื่องจากไม่มีข้อมูล
หรือไม่ได้ติดตามข้อมูลอย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตามสิ่งส าคัญประการสุดท้ายก็คือ ถึงแม้จะมีความสามารถ 
ในการมองเหน็โอกาสทางธุรกจิอย่างสมบูรณแ์บบ หากผู้ประกอบการเริ่มใหม ่ไม่มีทักษะในการบรหิารจัดการ
ธุรกิจได้อยา่งมีประสิทธิภาพ โอกาสที่มองเหน็ ก็อาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้มาเปน็ผลตอบแทนทางธุรกิจ 
ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการก็ได ้

จากมุมมองดังกล่าว การส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 
กรุงเทพมหานครโดยส านักพัฒนาสังคมและส านักงานเขต จึงได้มีการด าเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนา 
ในหลายด้าน ได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของดีจาก 50 เขต) และ  
2) กลุ่มเกษตรกร/ผู้ผลิตสินค้าการเกษตร  โดยมีการด าเนินงานที่ส าคัญ อาทิ การอบรมหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ
เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร   
การส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP) มีสถานที่จ าหน่ายและจัดแสดงสินคา้ งานมหกรรมผลิตภัณฑก์รุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 
2018 ประชาสัมพันธ์ส่งเสรมิการขาย และเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok 
Brand) ผ่านช่องทางต่าง ๆ การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ โอกาส การลงทุน นโยบาย และกฎ 
ระเบียบต่าง ๆ ที่เอื้ออ านวยต่อการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจแก่ประชาชน (ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
และการลงทุนของกรุงเทพมหานคร) ส่วนการส่งเสรมิการท าการเกษตรในปี 2561 เนน้การสร้างความเขม้แข็ง
ใหแ้ก่เกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรสามารถลดตน้ทุนการผลิต ผลผลิตที่ได้เพิม่ขึ้นและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยเนน้
การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม การปรับปรุงบ ารุงดิน พร้อมทั้งการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการท าการเกษตรทฤษฎใีหม่ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ อาทิ การจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้ความรู้  
ทางวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ ๆ แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร เพื่อใหส้ามารถน าความรูท้ี่ได้รับ 
ไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม การส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร โดยผ่านกลไกของศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน  ๕๐ ศูนย์ ซึ่งท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วม 
คิดวิเคราะห์ วางแผนพัฒนาการเกษตร และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสาร
การเกษตรที่ส าคัญแก่เกษตรกรในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ 
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ภายใต้โครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพืน้ที่การเกษตรมุ่งสู่เกษตรอนิทรีย ์เพื่อรองรับตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย ์
ที่มีการขยายตัวอย่างมากในปัจจุบัน จัดคลนิิกเกษตรเคลือ่นที่ในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหา 
ด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
อย่างครบถ้วนในคราวเดียวกัน และให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยพิบัติต่าง  ๆ ส่งเสริม 
ให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัย มีคุณภาพ และไดม้าตรฐาน ผ่านการรับรอง GAP และมาตรฐานอื่น ๆ 
โดยคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจัดท าแผนการออกตรวจเยี่ยม ลงพื้นที่แนะน า สร้าง 
ความเข้าใจเรื่องกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และการขอการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ผลการด าเนินการ ณ สิ้นปีงบประมาณ ได้ส่งเสริมเกษตรกรกรุงเทพมหานครท าการเกษตร ใหผ้ลิตภัณฑ์
ด้านการเกษตรได้ GAP และมาตรฐานอื่น ๆ จ านวน 100 ชนิด ซึ่งเกษตรกรสามารถพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน 
GAP และมาตรฐานอื่น ๆ จ านวน 65 ชนิด  คิดเป็นร้อยละ 65 
 การด าเนินการให้เป็นเมืองแหง่นักท่องเทีย่วระดับโลก กรุงเทพมหานครโดยส านักวัฒนธรรม กีฬาและ
การท่องเที่ยวได้จัดท าแผนทีท่่องเที่ยว ให้บริการข้อมูลด้านการท่องเทีย่ว เผยแพร่ข่าวสาร และแนวทางการระวัง
จากมิจฉาชีพในสื่อต่าง ๆ และข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวลงในเว็บไซต์ของส านักงานการท่องเที่ยว 
ส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร (www.bangkoktourist.com) โดยเลือกภาษาได้
ถึง 4 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในเรื่อง
ความปลอดภัย ส าหรับความพึงพอใจในบริการด้านต่าง ๆ ขณะนี้อยูร่ะหว่างการทอดแบบส ารวจความพึงพอใจ
ด้านความปลอดภัยในการเดินท่องเที่ยวและความพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านต่าง ๆ ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์ 
การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร คือ นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการอ านวยความสะดวกและให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย ร้อยละ 85.33 และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยว  
ร้อยละ 89.54 และจากการจัดอันดับเมืองท่องเที่ยวจากสถาบันที่เกี่ยวข้อง กรุงเทพมหานครได้อันดับ 1   
ของเมืองสุดยอดจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งของโลกที่นักท่องเที่ยวต้องการมาเยือนและพักแรมมากที่สุด  
 ส่วนการท าให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ  
ขณะนี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างด าเนินการให้การสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการในฐานะเจา้ภาพเมือง
จัดงาน การด าเนินการเป็นไปตาม MOU ระหว่างกรุงเทพมหานครและส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (สสปน.) 
 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 มิติ 11 เป้าประสงค์ 12 ตัวชี้วัด สรุปผล  
การด าเนินการในรอบปีทีผ่่าน ด าเนินการบรรลุผลส าเรจ็ทั้ง 12 ตัวชี้วัด ม ี34 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ทั้งสิ้น 189.456 ล้านบาท งบประมาณที่ใช้ไป 141.079 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จา่ยงบประมาณ 74.47    

 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณแ์นวโน้มการพฒันาระยะต่อไปในระดบัดา้น   
ปญัหาและอุปสรรค   
มิติที่ 6.1  เมอืงแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทนุ 

 บริหารจดัการ  
1. การจัดท าฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สมบูรณ์ต้องอาศัยข้อมูลจากส่วนราชการอื่น 
2. กรุงเทพมหานครยังไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และเช่ียวชาญด้านเศรษฐกิจ

และการลงทุนโดยตรง 
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มิติที่ 6.2  เมอืงแห่งนกัท่องเที่ยวระดบัโลก 

 บริหารจดัการ  
1. การด าเนินการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวถูกจ ากัดอยู่ภายใต้กรอบภารกิจของ

กรุงเทพมหานครเพียงบางส่วนเท่านั้น เช่น ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหานครยังไม่มีอ านาจตามกฎหมายในการด าเนินการแก้ไขปัญหาไดโ้ดยตรง 

2. แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในความความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครโดยตรง 
การพัฒนา ท านุบ ารุง แหล่งท่องเที่ยว หรือการปรับปรุงเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานของแหล่ง
ท่องเที่ยวจึงไม่สามารถด าเนินการได้เท่าที่ควร 

 ด้านงบประมาณ กรุงเทพมหานครยังไม่มีงบประมาณในการบริหารจัดการสร้างสิ่งอ านวย
ความสะดวกตามแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงในคราวเดียวกัน 

มิติที่ 6.3  เมอืงแห่งการจดัประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ 
 บรหิารจดัการ กรุงเทพมหานครไม่ใช่หน่วยงานหลักในการเสนอตัวการเปน็เจ้าภาพในการจดั

ประชุม และนทิรรศการนานาชาติ 
 

ข้อเสนอแนะ   
มิติที่ 6.1  เมอืงแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทนุ 

 บริหารจดัการ  
1. การพัฒนาฐานข้อมูลเศรษฐกจิ ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอกกรุงเทพมหานคร 

เพื่อให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ของฐานข้อมูล 
2. การจัดท าโครงการส่งเสริมรายได้ของสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ควรมีการเกบ็ข้อมูลที่เกิดขึน้

ต่อเนื่องภายหลังจากการจัดกิจกรรมนั้น เพื่อให้ทราบว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าว ก่อให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืน
หรือไม่ อย่างไร 

มิติที่ 6.2  เมอืงแห่งนกัท่องเที่ยวระดบัโลก 
 บรหิารจดัการ  

1. การด าเนินการด้านการท่องเที่ยวควรมีการด าเนินงานในลักษณะการบูรณาการและ
ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและภายนอกกรุงเทพมหานคร 

2. เนื่องจากกรุงเทพมหานครมวีัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ ์และสภาพแวดล้อมของแต่ละ
ชุมชนนั้นมีความพิเศษและแตกต่างหลากหลาย มีทั้งพระราชวัง วัด โบราณสถาน สถานที่จัดงานศิลปะสมัยใหม่ 
พิพิธภัณฑ์ สถานที่ทางวัฒนธรรม ร้านอาหาร จงึควรมีการน าความโดดเด่นดังกล่าวมาสร้างแรงดึงดูดด้านการท่องเที่ยว 

3. กรุงเทพมหานครมีความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ที่โดดเด่น ควรน าประเด็นด้านการแพทย์
ที่เป็นเลิศนีม้าบูรณาการเข้ากบัการทอ่งเที่ยว 

มิติที่ 6.3  เมอืงแห่งการจดัประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ 
 บรหิารจดัการ กรุงเทพมหานครควรอาศยัขอ้ตกลงความร่วมมือในการจัดประชุม นทิรรศการ 

และการจัดงานนานาชาติกับส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เพื่อเพิ่มเติมบทบาท 
ในการขอเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม นิทรรศการ และจดังานนานาชาติให้มากขึ้น 
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คาดการณแ์นวโน้ม   
มิติที่ 6.1  เมอืงแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทนุ 

 การค้าและการลงทุนในปัจจบุันก าลังก้าวเข้าสู่บริบทใหมท่างเศรษฐกิจ โดยมีวิวัฒนาการด้านดิจิทัล
และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ กรุงเทพมหานครจึงควรส่งเสริม
และน าปัจจัยดังกล่าวมาสร้างความได้เปรียบทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น 

มิติที่ 6.2  เมอืงแห่งนกัท่องเที่ยวระดบัโลก 
 กรุงเทพมหานครยังคงเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวระดับโลกที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยว
กรุงเทพมหานครได้เป็นจ านวนมาก จึงควรเร่งด าเนินการในเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การจัดการ 
สิ่งอ านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ไม่เน้นแต่เฉพาะผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเท่านั้น รวมทั้งต้อง 
มีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวให้พร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ 
เพื่อส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ ทั้งการด าเนินการเองและการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนในการส่งเสรมิการท่องเที่ยวให้มีการเติบโตมากขึ้น     

มิติที่ 6.3  เมอืงแห่งการจดัประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ 
 ประเทศไทยมขี้อได้เปรียบในการแข่งขันการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม นิทรรศการ และ 
จัดงานนานาชาต ิการเข้าถึงที่ง่ายในการเดินทางและในการเชื่อมต่อทั่วภูมิภาคเอเชีย การต้อนรับแบบไทยที่อบอุ่น 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเป็นเลิศของความเป็นมืออาชีพในด้านบริการ สถานที่พักผ่อนสะดวกสบาย 
ซึ่งจะสร้างความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมงาน กรุงเทพมหานครจึงควรเร่งรัดเพิ่มเติมบทบาทในการเสนอตัวแข่งขัน
การเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม นิทรรศการ และจัดงานนานาชาติ เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายเงินที่ส่งผลต่อ  
สภาพเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครโดยรวม   
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 ดา้นที่ 7  การบริหารจัดการเมอืงมหานคร    ประกอบด้วย  5 มิติ  18 เป้าประสงค์  35 ตัวชี้วัดหลัก

บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 มติทิี ่7.1  กฎหมาย  (2 เป้าประสงค์  4 ตัวชี้วัด)
 เปา้หมายที ่7.1.1  กรุงเทพมหานครมีกฎหมายทีร่องรับความเปน็อิสระและให้อ านาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตามทีป่ระชาชนคาดหวงั
 เปา้ประสงค์ที่ 7.1.1.1  กรุงเทพมหานครมีกฎหมาย ระเบยีบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่  (3 ตัวชี้วดั)

 1)  ค.ร.ม. อนุมัติร่าง พ.ร.บ. ระเบยีบบริหาร ภายในป ี2561  -  -  / ไม่มีหน่วยงานใดด าเนินงานตามตัวชี้วัดหลักน้ี
 ราชการกรุงเทพมหานครฉบบัใหม่  

 2)  ร่างกฎหมายเข้าสู่กระบวนการนิติบญัญัติ ภายในป ี2561  -  -  / ไม่มีหน่วยงานใดด าเนินงานตามตัวชี้วัดหลักน้ี

 3)  พ.ร.บ. ระเบยีบบริหารราชการกรุงเทพ- ภายในป ี2561  -  -  / ไม่มีหน่วยงานใดด าเนินงานตามตัวชี้วัดหลักน้ี

 มหานครฉบบัใหม่ใช้บงัคับ

 -  - 3  

 เปา้ประสงค์ที่ 7.1.1.2  ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานด้านกฎหมายใหส้ามารถท าหน้าที่ใหบ้ริการทางกฎหมายแก่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานกรุงเทพมหานครได้

 อย่างเต็มประสิทธิภาพ  (1 ตัวชี้วดั)

 4)  ปรับโครงสร้างและอัตราก าลังส านักงาน ภายในป ี2561  -  -  / ไม่มีหน่วยงานใดด าเนินงานตามตัวชี้วัดหลักน้ี

 กฎหมายและคดี

 -  - 1  

 -  - 4  
 มติทิี ่7.2  การบริหารแผนและประเมนิผล  (3 เป้าประสงค์  5 ตัวชี้วัด)    

 เปา้หมายที ่7.2.1  กรุงเทพมหานครมีระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ี
 เปา้ประสงค์ที่ 7.2.1.1  พัฒนาระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ี (2 ตัวชี้วดั)  

 1)  ร้อยละของตัวชี้วดัระดับเมืองที่ได้รับการจัดเก็บ ร้อยละ 100  -  -  /  ไม่มีหน่วยงานใดด าเนินงานตามตัวชี้วัดน้ี

 ข้อมูลอย่างเปน็ระบบ
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ผลการด าเนินการ

                             รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  3 ตัวชี้วัด

                             รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

                      รวมตัวชี้วดัมิติที ่7.1  ทัง้สิ้น  4 ตัวชี้วดั



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 2)  ร้อยละของตัวชี้วดัระดับหน่วยงานได้รับ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  -  -  -  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิติัราชการกรุงเทพ-

 การติดตามและรายงานผลอย่างเปน็ระบบ  มหานคร ประจ าป ีพ.ศ. 2560 แล้วเสร็จ และอยู่ระหวา่งรอข้อมูล

 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิติัราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าป ี

 พ.ศ. 2561 

 -  ติดตามและรายงานผลตัวชี้วดัระดับหน่วยงานตามแผนปฏบิติั-

 ราชการประจ าปแีล้วเสร็จ

 -  จัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินการตามนโยบาย

 ผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

1  - 1  

 เปา้ประสงค์ที่ 7.2.1.2  หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ี (2 ตัวชี้วดั)

 3)  หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  -  -  หน่วยงานกรุงเทพมหานครมีแผนยุทธศาสตร์ฯ จ านวน 77 หน่วยงาน

 แผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  

 4)  ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าแผนการตรวจ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  -  -  ด าเนินการตามโครงการโครงการสัมมนาเพื่อจัดท าร่างแผน

 ราชการและน าแผนไปสู่การปฏบิติั  การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี

   งบประมาณ พ.ศ. 2561 ส าเร็จ

2  -  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 7.2.1.3  ส่งเสริมการพัฒนากรุงเทพมหานครผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสภาเมืองในต่างประเทศ  (1 ตัวชี้วดั)

 5)  จ านวนกิจกรรมแลกเปล่ียนความร่วมมือ 1 กิจกรรม 6 กิจกรรม  -  -  1. การเดินทางเยือนสภามหานครอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี

 ของโครงการสภาบา้นพี่เมืองน้อง  2. การเดินทางเยือนสภากรุงโซล

 3. การเดินทางเยือนสภากรุงอิสตันบลู สาธารณรัฐตุรกี

 4. การ ใหก้ารต้อนรับสภาเมืองซูวอน สาธารณรัฐเกาหลี
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ผลการด าเนินการ

                             รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  2 ตัวชี้วัด

                             รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  2 ตัวชี้วัด

ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 5. การใหก้ารต้อนรับสภากรุงโฮจิมินห ์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม

 6. การใหก้ารต้อนรับสภาจังหวดัฟกุุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

1  -  -  

4  - 1  
 มติทิี ่7.3  การบริหารทรัพยากรบุคคล  (4 เป้าประสงค์  7 ตัวชี้วัด)  

 เปา้หมายที ่7.3.1  บคุลากรกรุงเทพมหานครเปน็ผู้ปฏิบตัิงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเปน็ทีเ่ชื่อมั่นของประชาชน

 1)  ความส าเร็จในการพฒันาบคุลากรตามหลัก ร้อยละ 30  -  -  /  ไม่มีหน่วยงานใดด าเนินงานตามตัวชี้วัดน้ี

 สมรรถนะมุ่งสู่ความเปน็มืออาชีพ

 2)  ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อภาพลักษณ์ จัดท าฐานข้อมูล  -  -  /  ไม่มีหน่วยงานใดด าเนินงานตามตัวชี้วัดน้ี

 ของบคุลากรกรุงเทพมหานครในด้านความเปน็

 มืออาชีพและคุณธรรม จริยธรรม

 3)  ความส าเร็จในการปฏบิติังานตามแผนปฏบิติั- ร้อยละ 100  -  -  /  ไม่มีหน่วยงานใดด าเนินงานตามตัวชี้วัดน้ี

 ราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี

 -  - 3  

 ตลอดจนสามารถดึงดูดผู้มีความรูค้วามสามารถสูง และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของบคุลากรได้
 เปา้ประสงค์ที่ 7.3.2.1  ทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตราก าลังและโครงสร้างอัตราก าลังใหม้ีความเหมาะสมและรองรับการเปลี่ยนแปลง  (1 ตัวชี้วดั)

 4)  ความส าเร็จของการพฒันาระบบบริหารทรัพยากร ไม่ได้ก าหนด  -  -  -  ซ้ ากับตัวชี้วัดที่ 1 ของเปา้ประสงค์ที่ 7.3.2.2 และ 7.3.2.3 

 บคุคลและระบบราชการของกรุงเทพมหานคร ค่าเปา้หมาย  
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                             รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

                      รวมตัวชี้วดัมิติที ่7.2  ทัง้สิ้น  5 ตัวชี้วดั

ผลการด าเนินการ

 เปา้ประสงค์ที่ 7.3.1.1  การพัฒนาบคุลากรใหม้ีทกัษะ ความรู้ความสามารถ มีความเปน็มืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเปน็ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม  (3 ตัวชี้วดั)

                             รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  3 ตัวชี้วัด

 เปา้หมายที ่7.3.2  กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบคุคลเข้มแข็ง เอ้ือต่อความเปน็ธรรม สามารถสร้างสมดุลระหวา่งชีวติการท างานและชีวติส่วนบคุคลของผู้ปฏิบตัิงาน 

ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 อย่างมีประสิทธิภาพ  (4 ตัวชี้วดั)

 4)  ความส าเร็จของการพฒันาระบบบริหารทรัพยากร จัดท าฐานข้อมูล  -  -  /  

 บคุคลและระบบราชการของกรุงเทพมหานคร

 5)  ความพงึพอใจของบคุลากรที่มีต่อการบริหาร จัดท าฐานข้อมูล  -  -  /  ไม่มีหน่วยงานใดใช้เปน็ตัวชี้วัดในการประเมินผล

 ทรัพยากรบคุคล

 6)  ความผูกพนัของบคุลากรที่มีต่อกรุงเทพมหานคร จัดท าฐานข้อมูล  -  -  /  

 7)  ความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศ จัดท าฐานข้อมูล  -  -  /  

 ด้านทรัพยากรบคุคล

 -  - 4  

 -  - 7  
 มติทิี ่7.4  การคลังและงบประมาณ  (5 เป้าประสงค์  15 ตัวชี้วัด)    

 เปา้หมายที ่7.4.1  กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณทีเ่ปน็มาตรฐานสากลและเก้ือหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว
 เปา้ประสงค์ที่ 7.4.1.1  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ้ (5 ตัวชี้วดั)  

 1)  ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าระบบแผนที่ภาษี ร้อยละ 80  -  -  /  ไม่มีหน่วยงานใดใช้เปน็ตัวชี้วัดในการประเมินผล

 2)  ร้อยละของผลการจัดเก็บรายได้ทอ้งถิ่นต่อยอด ร้อยละ 100  - ร้อยละ 95.25  -  -

 ประมาณการรายได้จากภาษทีอ้งถิ่น

 3)  รายงานผลการส ารวจที่ดิน/ทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ 1 ฉบบั 1 ฉบบั  -  -  -

 ท าประโยชน์   
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                             รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  4 ตัวชี้วัด

                      รวมตัวชี้วดัมิติที ่7.3  ทัง้สิ้น  7 ตัวชี้วดั

 เปา้ประสงค์ที่ 7.3.2.3  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบคุคลของกรุงเทพมหานครมีความถูกต้องและเปน็ปจัจุบนัสนับสนุนระบบบริหารทรัพยากรบคุคล

ผลการด าเนินการ

 เปา้ประสงค์ที่ 7.3.2.2  การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบคุคลและระบบราชการใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และสนับสนุนการบริหารราชการ

ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 4)  ร้อยละของลูกหนี้ภาษทีอ้งถิ่นค้างช าระรายได้ จัดท าฐานข้อมูล  /  -  -  ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลลูกหนี้ภาษทีอ้งถิ่นค้างช าระเรียบร้อยแล้ว

 ภาษทีอ้งถิ่นที่จัดเก็บเอง    

 5)  มีคณะท างานวเิคราะหก์ารประมาณการรายได้ 1 คณะ  -  -  /  

 ของกรุงเทพมหานคร   

2 1 2  

 เปา้ประสงค์ที่ 7.4.1.2  น างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปงีบประมาณ 2565  (1 ตัวชี้วดั)  

 6)  ร้อยละความส าเร็จของบคุลากรใหม้ีความรู้ ร้อยละ 80 ร้อยละ 100  -  -  -  ใหค้วามรู้ด้านงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานแก่ สนข. ครบ 50 เขต

 ความเข้าใจในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  -  จัดท าคู่มือประกอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายแบบมุ่งเน้นผลงาน

 ระดับส านัก 1 เล่ม

 -  ประชาสัมพนัธคู่์มือการใช้งานระบบค าขอต้ังงบประมาณฯ

 ใหห้น่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 69 หน่วยงาน และตรวจสอบ

 การบนัทกึข้อมุลในระบบ

1  -  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 7.4.1.3  กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงนิการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  (2 ตัวชี้วดั)

 7)  มีระเบยีบ กฎหมายในการจัดหาแหล่งเงินทนุ แผนฯ ไม่ได้ก าหนด  -  -  /  ไม่มีหน่วยงานใดใช้เปน็ตัวชี้วัดในการประเมินผล

 จากการร่วมลงทนุระหวา่ง รัฐและเอกชน ค่าเปา้หมาย

 8)  ร้อยละการแก้ไขสิทธใินการดูข้อมูล แผนฯ ไม่ได้ก าหนด   -  -  /  ไม่มีหน่วยงานใดใช้เปน็ตัวชี้วัดในการประเมินผล

 ระหวา่งหน่วยงาน ค่าเปา้หมาย

 -  - 2  
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ผลการด าเนินงาน

                             รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  2 ตัวชี้วัด

ผลการด าเนินการ

                             รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  5 ตัวชี้วัด

                             รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 9)  จัดท าชุดความรู้ทางบญัชี จัดซ้ือจัดจ้าง จัดการ 1 ชุด 2 ชุด  -  -  1. เร่ืองรายได้ของกรุงเทพมหานครและรายได้แผ่นดิน

 ข้อมูลทรัพย์สิน เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  2. เร่ืองงบประมาณและทรัพย์สิน

 10)  จัดท ารายงานการเงินในภาพรวม 11 เดือน  -  -  /  ไม่มีหน่วยงานใดใช้เปน็ตัวชี้วัดในการประเมินผล

 ของกรุงเทพมหานครได้ภายในก าหนด ของปถีัดไป

 11)  ร้อยละของหน่วยที่ได้รับการตรวจสอบความ ร้อยละ 40  -  -  /  ไม่มีหน่วยงานใดใช้เปน็ตัวชี้วัดในการประเมินผล

 ถูกต้องของข้อมูลทางบญัชีและงบดุลของหน่วยงาน   

 12)  ร้อยละของทะเบยีนความเส่ียง (Risk Register) ร้อยละ 10 ร้อยละ 31.13  -  -  ได้ประเมินการควบคุมภายใน (Checklist) ที่เกี่ยวข้องกับความเส่ียง

 ของกรุงเทพมหานครได้รับการปฏบิติัตามแผน   ของกรุงเทพมหานคร

 13)  ร้อยละของหน่วยงานที่ด าเนินการตามแผนบริหาร ร้อยละ 30 ร้อยละ 100  -  -  ด าเนินการตามแผนการบริหารความเส่ียงเรียบร้อยแล้ว

 ความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธผิล

3  - 2  

 เปา้ประสงค์ที่ 7.4.1.5  กรุงเทพมหานครมีนโยบายททางการคลังที่ชัดเจนเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง  (2 ตัวชี้วดั)

 14)  มีการจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายการเงิน แผนฯ ไม่ได้ก าหนด  -  -  /  ไม่มีหน่วยงานใดใช้เปน็ตัวชี้วัดในการประเมินผล

 การคลังกรุงเทพมหานคร ค่าเปา้หมาย

 15)  จัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit แผนฯ ไม่ได้ก าหนด  -  /  -  รอการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงได้น าเสนอปลัดกรุงเทพ-

 Committee) และก าหนดนโยบายด้านการตรวจสอบ ค่าเปา้หมาย  มหานครแล้ว ตามหนังสือที่ กท 0407/976 ลงวนัที่ 14

 และสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร  14 กันยายน 2561

 - 1 1  

6 2 7  
 

119

ผลการด าเนินงาน

 เปา้ประสงค์ที่ 7.4.1.4  ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏบิตัิด้านการเงนิ การบญัชี และการตรวจสอบควบคุมภายในใหถู้กต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  (5 ตัวชี้วดั)

ผลการด าเนินการ

                             รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  5 ตัวชี้วัด

                             รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  2 ตัวชี้วัด

                    รวมตัวชี้วดัมิติที ่7.4  ทัง้สิ้น  15 ตัวชี้วดั

ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 มติทิี ่7.5  เทคโนโลยีสารสนเทศ  (4 เป้าประสงค์  4 ตัวชี้วัด)    

 เปา้หมายที ่7.5.1  กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส โดยประยกุต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีท่ันสมัย (Smart Service)
 เพ่ือสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
 (Smart City)   

 1)  ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใหบ้ริการ มีรายงาน  /  -  -  ด าเนินการส ารวจงานใหบ้ริการประชาชนตามภารกิจหรืออ านาจหน้าที่

 ประชาชนและ/หรือเชื่อมโยงข้อมูลระหวา่งหน่วยงาน การส ารวจ  ของกรุงเทพมหานครที่ควรจัดท าเปน็บริการอิเล็กทรอนิกส์ โดยจ าแนก

 ภาครัฐภาคเอกชน  การใหบ้ริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไว ้4 ระดับ ประกอบด้วย 

 ระดับที่ 1 Emerging Information services ระดับที่ 2 Enhanced 

 Information Services ระดับที่ 3 Transactional Services 

 และระดับที่ 4 Connected Services

1  -  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 7.5.1.2  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการปฏบิตัิงานของทกุหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจ

 ส าหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น  (1 ตัวชี้วดั)  
 2)  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏบิติั มีรายงาน  -  -  /  ไม่มีหน่วยงานใดใช้เปน็ตัวชี้วัดในการประเมินผล

 ราชการและมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ การส ารวจ

 ผู้บริหารระดับหน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร

 -  - 1  
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                             รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

                             รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

 เปา้ประสงค์ที่ 7.5.1.1  บริการอีเล็กทรอนิกส์ส าหรับใหบ้ริการประชาชนและ/หรือมีการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือการใหบ้ริการประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน  (1 ตัวชี้วดั)

ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินการ

ผลการด าเนินงาน



บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

 เปา้ประสงค์ที่ 7.5.1.3  โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธภาพเพ่ือรองรับการบริการประชาชนและการปฏบิตัิงานของกรุงเทพมหานคร   (1 ตัวชี้วดั)

 3)  โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 30  -  /  -  ด าเนินการพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลัด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพ-

 และการส่ือสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธภิาพ  ของ  มหานครจ านวน 1 โครงการคือโครงการพฒันาศูนย์ข้อมูล (Data

 ที่เหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมือง ประสิทธภิาพ  Center) ของกรุงเทพมหานครซ่ึงปจัจุบนัอยู่ระหวา่งการหาผู้รับจ้าง

 - 1  -  

 เปา้ประสงค์ที่ 7.5.1.4  มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาบคุลากรใหม้ีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 ใหส้อดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนด  (1 ตัวชี้วดั)

 4)  บคุลากรมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละของบุคลากร  -  -  /  ยังไม่สามารถวดัผลการด าเนินงานได้ เนื่องจากกรุงเทพมหานคร

 ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการปฏบิติัราชการ ที่ได้รับการพัฒนา  ยังไม่ได้ประกาศหลักเกณฑ์มาตรฐานบคุลากรด้านเทคโนโลยี

 ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และผ่านหลักเกณฑ์  สารสนเทศ

 วชิาชีพและมาตรฐานสากล  มาตรฐาน (ปี 61

  รอการก าหนด

 มาตรฐาน

 -  - 1  

1 1 2  
11 3 21  
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                             รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

                      รวมตัวชี้วดัมิติที ่7.5  ทัง้สิ้น  4 ตัวชี้วดั
                    รวมตวัชี้วัดดา้นที ่7 ทัง้สิ้น 35 ตวัชี้วัด

                             รวมตัวชี้วัดเปา้ประสงค์  1 ตัวชี้วัด

ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินการ

ผลการด าเนินงาน



 
สรุปวเิคราะห์ผลการด าเนนิงาน 
 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินการหลักเพ่ือใช้
ในการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนนิงานขับเคลื่อนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านที ่7 การบรหิารจัดการเมือง
มหานคร จ านวน 35 ตัวช้ีวัด  แยกไปตามมิติการพัฒนาประกอบด้วย   

มิติที่ 7.1  กฎหมาย 
ผลการด าเนินตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2561 มีตัวชีว้ัดผลการด าเนินหลัก 

4 ตัวช้ีวัด หน่วยงานไม่ไดน้ าไปด าเนินการ ตัวชีว้ัดสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน 26 ตัวชี้วัด ด าเนินการ
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 26 ตัวชี้วัด เป็นตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ จ านวน 3 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดงานประจ า  
23 ตัวชี้วัด โครงการทั้งหมด 26 โครงการ ด าเนินการบรรลุตามวัตถปุระสงค์ 26 โครงการ  

เป้าประสงค์  กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่ปรับปรุง
โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ใหม่ ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2561 มีตัวชี้ วัด 
ผลการด าเนินงานหลัก 3 ตัวชี้วัด หน่วยงานไม่ได้น าไปด าเนินการ และตัวชี้วัดสนับสนุนตามภารกิจ 
ของหน่วยงาน 26 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 26 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ 
จ านวน 3 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดงานประจ า 23 ตัวชี้วัด  โครงการทั้งหมด 26 โครงการ ด าเนินการบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ 26 โครงการ  

เป้าประสงค ์ ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานด้านกฎหมายให้สามารถท าหน้าที่ให้บริการทางกฎหมาย
แก่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานกรุงเทพมหานครอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 
1 ตัวช้ีวัด หน่วยงานไม่ไดน้ าไปด าเนินการ 

 

มิติที่ 7.2  การบรหิารแผนและการประเมินผล 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2561 ก าหนดตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงานหลัก จ านวน 5 ตัวช้ีวัด หน่วยงานไม่ได้น ามาด าเนินการ 1 ตัวช้ีวัด ด าเนินการบรรลุผล  
4 ตัวช้ีวัด  

เป้าประสงค์  พัฒนาระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ปี  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 2 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุผล 1 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของ
ตัวชี้วัดระดับหน่วยงานได้รับการติดตามและรายงานผลอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีกิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
ทั้งหมด 4 กิจกรรม ไม่ใช้งบประมาณ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย และไม่ได้ด าเนินการ 1 ตัวชี้วัด  
คือ ร้อยละของตัวชี้วัดระดับเมืองที่ได้รับการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

เป้าประสงค ์ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี      
มี 2 ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก คือ หน่วยงานมีแผนยทุธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนพฒันากรุงเทพมหานคร
ระยะ 20 ปี และร้อยละความส าเร็จในการจัดท าแผนการตรวจราชการและน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ 
2561 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  

เป้าประสงค์  ส่งเสริมการพัฒนากรุงเทพมหานครผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสภาเมือง  
ในต่างประเทศ มี 1 ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก คือ จ านวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนความร่วมมือของโครงการ
สภาบ้านพี่เมืองน้อง ซึ่งสนับสนุนด้วยโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง ใช้งบประมาณ 12 ล้านบาท ผลการด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย 

มิติที่ 7.3  การบรหิารทรพัยากรบุคคล 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2561 ในภาพรวมบรรลุ

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน 
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รวมทั้งสิ้น 42 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 7 ตัวชี้วัด ไม่มีหน่วยงานน ามาด าเนินการ แตก่ าหนด
ตัวชี้วัดสนับสนุน 41 ตัวช้ีวัด  

เป้าประสงค์  การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู ้ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสม
กับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพหานครประจ าปี  
พ.ศ. 2561 มีตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก 3 ตัวชี้วัด ไม่มีหน่วยงานน ามาด าเนินการ 1 ตัวชี้วัด แต่ก าหนด
ตัวชี้วัดสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 34 ตัวชี้วัด มีโครงการ 52 โครงการ และกิจกรรม  12 กิจกรรม 
ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายทุกโครงการกิจกรรม 

เป้าประสงค์  ทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตราก าลังและโครงสร้างอัตราก าลังให้มีความเหมาะสม 
และรองรับการเปลี่ยนแปลง ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพหานครประจ าปี พ.ศ. 2561 มีตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงานหลัก 1 ตัวชี้วัด ไม่มีหน่วยงานใดน ามาด าเนินการ ตัวชี้วัดสนับสนุนตามภารกิจของหนว่ยงาน  
2 ตัวชี้วัด มีโครงการ 2 โครงการ  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายทุกโครงการกิจกรรม 

เป้าประสงค์  การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และสนับสนุนการบริหารราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพ- 
มหานครประจ าปี พ.ศ. 2561 มีตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก 4 ตัวชี้วัด หน่วยงานไม่ได้น ามาด าเนินการ 
ตัวชี้วัดสนับสนนุตามภารกิจของหน่วยงาน 5 ตัวชี้วัด มีโครงการ 2 โครงการ และ 3 กจิกรรม ผลการด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายทุกโครงการกิจกรรม 
 

มิติที่ 7.4  การคลงัและงบประมาณ  
หน่วยงานมีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติ-

ราชการของหน่วยงานเอง จ านวน 25 โครงการ/กิจกรรม แบ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ งบประมาณ 9 
โครงการ/กิจกรรม และไม่ใชง้บประมาณ 16 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณทั้งหมด 5,685,200 บาท 
ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในรอบสิ้นปีงบประมาณ 2561 นั้น ด าเนินการได้ส าเร็จเรียบร้อย 
ทุกโครงการ/กิจกรรมแม้บางโครงการจะไม่ได้รับงบประมาณ ก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินการ 
จนได้ผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ   

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี 2561  มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ 
ประกอบด้วย 5 เป้าประสงค์ 15 ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 24 มาตรการ 15 โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่มีส่วนผลักดันความส าเร็จของมิตินี้โดยตรง ได้แก่ ส านักการคลัง ส านักงบประมาณกรุงเทพ - 
มหานคร และส านักงานตรวจสอบภายใน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร หน่วยงานดังกล่าวได้สร้างตัวชี้วัด
สนับสนุนเพิ่มเติมและมาตรการเพ่ิมเติมเพื่อให้สอดคล้องกบัภาระหน้าที่ที่ท าอยู่เป็นประจ าและเพื่อพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และหน่วยงานได้สร้างสรรค์โครงการ/กิจกรรม
ขึ้นมาเพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2561 อีกหลากหลายโครงการ/
กิจกรรม อย่างไรก็ดี พบว่าโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่หนว่ยงานได้ด าเนินการนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด
หลักและมาตรการหลักเพียงร้อยละ 62.58 ของมิติเท่านั้น 

เป้าประสงค ์ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก จ านวน 5 ตัวชี้วัด 
ประกอบด้วย ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าระบบแผนที่ภาษ ีร้อยละของผลการจัดเก็บรายได้ภาษีท้องถิ่น 
ต่อยอดประมาณการรายได้จากภาษีท้องถิ่น รายงานผลการส ารวจที่ดิน/ทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ท าประโยชน์  
ร้อยละของลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นค้างช าระต่อรายได้ภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง มีคณะท างานวิเคราะห์การประมาณ
การรายได้ของกรุงเทพมหานคร ตัวชี้วัดสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน จ านวน 2 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
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ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาท าแบบทดสอบหลังการอบรมสัมมนาได้ร้อยละ 80 และร้อยละของ 
การแจ้งประเมินภาษีตามประมาณการที่กรุงเทพมหานครก าหนดไว้ ผลการเนินงานบรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์  น างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ 2565 ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงานหลัก จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละความส าเร็จของบุคลากรใหม้ีความรู้ความเข้าใจในระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  ส่วนตัวชี้วัด 
สนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหาร จ านวน 7  ตัวชี้วัด ร้อยละของความส าเร็จจากการติดตาม 
เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบกิจ่ายงบประมาณในเชิงรุก  ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เข้าใจ
ในเนื้อหาที่ได้รับการอบรม  ร้อยละของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2561 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ร้อยละของการอนุมัติเงินประจ างวดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2561 ของ 50 ส านักงานเขตภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ร้อยละของความส าเร็จในการโอนงบประมาณ
เหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเข้างบกลางภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ร้อยละของ
ความส าเร็จในการจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาลในระบบ EVMIS ก่อนเริ่มปีงบประมาณ  และ 
ร้อยละของความถี่ในการจัดท ารายงานงบกลางทุกรายการประจ าปี พ.ศ. 2561 เป็นรายเดือนรายไตรมาส 
ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด แต่ตัวชี้วัดทั้ง 7 ตัวชี้วัด ไม่ได้ตอบเป้าประสงค์แต่อย่างใด 

เป้าประสงค์  กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก จ านวน 2 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย มีระเบียบกฎหมายในการจัดหาแหล่งเงินทุน
จากการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน และรอ้ยละการแก้ไขสิทธิในการดูข้อมูลระหว่างหนว่ยงาน แต่ในขณะนี้
ไม่มีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเป้าประสงค์นี ้
 เป้าประสงค์  ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบญัชแีละการตรวจสอบควบคมุภายใน
ให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก จ านวน 5 ตัวชี้วัด 
ประกอบด้วย จัดท าชุดความรู้ทางบัญชี จัดซื้อจัดจ้าง จัดการข้อมูลทรัพย์สินเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง จัดท า
รายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้ภายในก าหนด  ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ
รายงานทางการเงินตามแผนการตรวจสอบประจ าปี  ร้อยละของทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของ
กรุงเทพมหานครได้รับการปฏิบัติตามแผน  และร้อยละของหน่วยงานที่ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ได้อย่างมีประสิทธิผล  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ตัวชี้วัดสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน 
จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  ผลการด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดเช่นกัน 
 เป้าประสงค์  กรุงเทพมหานครมีนโยบายทางการคลังที่ชัดเจนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง  
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก จ านวน 2 ตัวชี้วัด หน่วยงานน าตัวชีว้ัดมาด าเนินงาน 1 ตัวชี้วัด คือ จัดตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และก าหนดนโยบายด้านการตรวจสอบและสร้างคุณคา่เพ่ิม 
แก่องค์กร ตัวชี้วัดสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือรอ้ยละความส าเร็จในการจัดจ้าง 
ที่ปรึกษาเพ่ือการจัดตั้งกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร  ผลการเนนิงานบรรลุเป้าหมาย 
ที่ก าหนดทั้ง 3 ตัวช้ีวัด 
 

มิติที่ 7.5  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2561 มีตวัช้ีวัดทั้งหมด

จ านวน 13 ตัวชี้วัด ตัวชีว้ัดผลการด าเนินงานหลักจ านวน 4 ตัวชี้วัด หน่วยงานไม่น ามาด าเนินงาน จ านวน  
1 ตัวช้ี  และตวัช้ีวัดสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน จ านวน 9 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย
จ านวน 6 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างด าเนินงาน จ านวน 5 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวช้ีวัด  
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เป้าประสงค์  บริการอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับให้บริการประชาชนและ/หรือมีการเชื่อมโยงข้อมูล  

เพื่อการให้บรกิารประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก  
1 ตัวช้ีวัด คือ มีรายงานการส ารวจระบบอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อให้บริการประชาชนและ/หรือเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตัวช้ีวัดสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหาร 2 ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว ้

เป้าประสงค์  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน
ภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจส าหรับผู้บริหารกรงุเทพมหานครเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 1 ตัวชี้วัด คือ มีรายงานการส ารวจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน  
การปฏิบัติราชการและมีฐานขอ้มูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บรหิารระดับหน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร 
(ไม่ได้ด าเนินการตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด) แตม่ีตัวช้ีวัดสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหาร 2 
ตัวชี้วัด คือ ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพื่อสนับสนุนงานในภาพรวมของกรุงเทพ- 
มหานครตามเป้าหมายที่ก าหนด  ร้อยละความส าเร็จของโครงการพัฒนาระบบบริหารงานโครงสร้างพื้นฐาน
แบบบูรณาการของส านักการโยธากรุงเทพหานคร และร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพือ่การผังเมืองของกรุงเทพมหานคร ผลการด าเนินงาน 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

เป้าประสงค ์ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับ
การบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร  ตัวชี้วัดผลการด าเนินหลัก 1 ตัวชี้วัด คือ 
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับ
ภารกิจของการบริหารจัดการเมือง ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมาย และก าหนดตัวชี้วัดสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน/
นโยบายผู้บริหาร 3 ตัว คือ ความส าเร็จในการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ร้อยละความส าเร็จโครงการพัฒนาระบบสื่อสาร/สารสนเทศ และร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาระบบ 
การให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร 
ผลการด าเนนิงานบรรลุเป้าทีก่ าหนด 1 ตัวชีว้ัด คือ ร้อยละความส าเรจ็โครงการพฒันาระบบสื่อสาร/สารสนเทศ 
ส่วนอีก 2 ตัวช้ีวัด อยู่ระหว่างก าลังด าเนินการ 

เป้าประสงค์  มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่ก าหนด  ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 1 ตัวชี้วัด คือ บุคลากรมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
คุณภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
และมาตรฐานสากล ซึ่งหน่วยงานไม่ได้น ามาด าเนินการ  แต่ก าหนดตัวชี้วัดสนับสนุนตามภารกจิของหน่วยงาน/
นโยบายผู้บริหาร 2 ตัวชี้วัด คือ ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจ าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (CIO)  
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการด าเนินบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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