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บทน า 
 
 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปีได๎ก าหนดกรอบการด าเนินงาน เพื่อหนํวยงาน  
ของกรุงเทพมหานครแปลงแผนไปสูํการปฏิบัติ โดยการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหนํวยงาน  
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครให๎สัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมาย โดยเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา -
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที ่1 
(พ.ศ. 2556-2560) และนโยบายผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร  ซึ่งในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 ได๎ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว๎ 9 ด๎าน คือ ด๎านที่ 1 เมืองที่มีความปลอดภัย 
และความเป็นระเบียบเรียบร๎อย  ด๎านที่ 2 เมืองที่มีความสมดุลระหวํางคนกับสิ่งแวดล๎อม  ด๎านที่ 3  
เมืองที่มีความเข๎มแข็งทางสังคมและเอื้ออาทร  ด๎านที่ 4 เมืองที่เติบโตอยํางเป็นระบบ การเดินทางสะดวก  
ด๎านที่ 5 เมืองที่มีศักยภาพในการแขํงขันทางเศรษฐกิจ  ด๎านที่ 6 เมืองแหํงพหุวัฒนธรรม นันทนาการ 
และการกีฬา  ด๎านที่ 7 เมืองที่ให๎โอกาสทางการศึกษาส าหรับทุกคน  ด๎านที่ 8 เมืองแหํงสุขภาวะ  และด๎านที่ 9  
เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลและการมีสํวนรํวมของประชาชน 
 
 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลรับผิดชอบในการจัดท าและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ-
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ได๎ตรวจ ติดตามความก๎าวหน๎าในการด าเนินงาน 
ตามแผนดังกลําวในรอบปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) โดยรวบรวมผลการด าเนินงาน
จากหนํวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบ วิเคราะห์ผลการด าเนินงานภายใต๎ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
สรุป และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ซึ่งการด าเนินงานประกอบด๎วยตัวชี้วัดตามแผนและตัวชี้วัดที่หนํวยงานก าหนดตามภารกิจเพื่อให๎การพัฒนา
กรุงเทพมหานครครอบคลุมในทุกด๎าน รวมทั้งสิ้น 309 ตัวชี้วัด ด าเนินการได๎บรรลุเปูาหมายที่ก าหนด
จ านวน 254 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 82.20  โดยด๎านที่ 5 เมืองที่มีศักยภาพในการแขํงขันทางเศรษฐกิจ 
และด๎านที่ 6 เมืองแหํงพหุวัฒนธรรม นันทนาการ และการกีฬา มีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ-
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2560 บรรลุเปูาหมายคิดเป็นร๎อยละ 100  ส าหรับผลการด าเนินงาน 
ที่ไมํบรรลุเปูาหมาย จ านวน 23 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 7.44  สํวนใหญํอยูํในด๎านที่ 2 เมืองที่มีความสมดุล
ระหวํางคนกับสิ่งแวดล๎อม และด๎านที่ 9 เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีสํวนรํวม
ของประชาชน  และตัวชี้วัดที่ไมํได๎ด าเนินการ 32 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 10.36 เกิดจากหลายปัจจัย อาทิ 
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ .ศ. 2560 หนํวยงานไมํได๎รับงบประมาณ  
เพื่อด าเนินการ หนํวยงานไมํได๎น าตัวชี้วัดตามแผนไปสูํการปฏิบัติ และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฯ  
ไมํได๎ก าหนดเปูาหมายความส าเร็จไว ๎
 
 
 
 

 



 
 

          

สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

(1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) 
 

ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ .ศ. 2560  
สูํการปฏิบัติขึ้นอยูํกับปัจจัยส าคัญหลายประการ ประกอบด๎วย ความชัดเจนของสาระของแผนปฏิบัตริาชการ -
กรุงเทพมหานครฯ การรับรู๎ เข๎าใจ ความรู๎สึกเป็นเจ๎าของและความตระหนักถึงภารกิจและ ความรับผิดชอบ
รํวมกันของทุกภาคสํวนในสังคม ระบบและกลไกการบริหารจัดการจากแผนสูํการปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกัน  
ในระดับตําง ๆ ตั้งแตํระดับยุทธศาสตร์ชาติที่เชื่อมตํอกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนเฉพาะด๎าน 
และแผนปฏิบัติราชการ และระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการ 
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่อยํางตํอเนื่อง 
 ทั้งนี้ ในชํวงแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ .ศ. 2560 นอกจากจะด าเนินการ
ขับเคลื่อนแผนตามแนวทางท่ีก าหนดแล๎ว ยังมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
และการด าเนินงานของหนํวยงาน โดยมีการก าหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดที่มีความเชื่อมโยงสอดคล๎องกัน  
รวมถึงการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนประเด็นตําง ๆ ที่เหมาะสม 
 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ .ศ. 2560 ได๎ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว๎  
9 ด๎าน ประกอบด๎วยตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักเชื่อมโยงกับเปูาประสงค์ 217 ตัวชี้วัด และหนํวยงาน
ได๎ก าหนดตัวชี้วัด ตามภารกิจ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนากรุงเทพมหานครให๎ครอบคลุมยิ่งขึ้น  
อีกจ านวน 92 ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 309 ตัวชี้วัด  ซ่ึงสรุปภาพรวมผลการด าเนินการได๎ดังนี้ 
 

 จ านวนตัวชี้วัด ผลการด าเนินการตัวชี้วัด 
ด้าน ผลการด าเนินงานหลัก ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

 เชื่อมโยงเป้าประสงค์ บรรลุผล ไม่บรรลุผล  
1 เมืองที่มีความปลอดภัยและความเป็นระเบียบ 
   เรียบร๎อย 

53 46 1 6 

2 เมืองที่มีความสมดุลระหวํางคนกับสิ่งแวดล๎อม 32 23 7 2 
3 เมืองที่มีความเข๎มแข็งทางสังคมและเอื้ออาทร 20 18 - 2 
4 เมืองที่เติบโตอยํางเป็นระบบ การเดินทาง 
    สะดวก 

49 41 4 4 

5 เมืองที่มีศักยภาพในการแชํงขันทางเศรษฐกิจ 11 11 - - 
6 เมืองแหํงพหุวัฒนธรรม นันทนาการ  
    และการกีฬา 

11 11 - - 

7 เมืองที่ให๎โอกาสทางการศึกษาส าหรับทุกคน 9 8 1 - 
8 เมืองแหํงสุขภาวะ 64 53 1 10 
9 เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล 
   และการมีสํวนรํวมของประชาชน 

60 43 9 
(ไมํบรรลุผล 3 ตัว 

ไมํสามารถ 
ประเมินผลได๎ 7 ตัว) 

8 

                                       รวมท้ังสิ้น 309 254 23 32 
                                   คิดเป็นร้อยละ 100 82.20 7.44 10.36 
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จะเห็นได๎วํา การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2560  

ด๎านที่ 5 เมืองที่มีศักยภาพในการแขํงขันทางเศรษฐกิจและด๎านที่ 6 เมืองแหํงพหุวัฒนธรรม นันทนาการ  
และการกีฬา ซึ่งมีตัวชี้วัดเทํากันคือด๎านละ 11 ตัวชี้วัด  สามารถด าเนินการได๎บรรลุผลทั้ง 11 ตัวชี้วัด 
เหมือนกันทั้ง 2 ด๎าน คิดเป็นร๎อยละ 100  สํวนในด๎านที่ 3 เมืองที่มีความเข๎มแข็งทางสังคมและเอ้ืออาทร  
มีตัวชี้วัด 20 ตัวชี้วัด สามารถด าเนินการได๎บรรลุผล 18 ตัวชี้วัด และไมํได๎ด าเนินการ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ด าเนินการได๎ร๎อยละ 90 ซึ่งรองตํอมา ด๎านที่ 7 เมืองที่ให๎โอกาสทางการศึกษาส าหรับทุกคน มีตัวชี้วัด  
9 ตัวชี้วัด สามารถด าเนินการได๎บรรลุผล 8 ตัวชี้วัด ไมํบรรลุผลเพียง 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นด าเนินการ ได๎ 
ร๎อยละ 88.89  และด๎านที่ 1 เมืองที่มีความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร๎อย มีตัวชี้วัด 53 
ตัวชี้วัด สามารถด าเนินการได๎บรรลุผล 46 ตัวชี้วัด ไมํบรรลุผล 1 ตัวชี้วัด ไมํได๎ด าเนินการ 6 ตัวชี้วัด  
คิดเป็นด าเนินการได๎ร๎อยละ 86.79  สํวนด๎านที่สามารถด าเนินการได๎บรรลุผลน๎อยกวําทุกด๎าน คือ ด๎านที่ 9 
เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลและการมีสํ วนรํวมของประชาชน มีตัวชี้วัด 60 ตัวชี้วัด 
สามารถด าเนินการได๎บรรลุผล 43 ตัวชี้วัด ไมํบรรลุผล 9 ตัวชี้วัด และไมํได๎ด าเนินการถึง 8 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ด าเนินการได๎ร๎อยละ 71.67 
 หากพิจารณาในรายละเอียดระดับด๎านแล๎ว จะพบวําด๎านที่ 9 เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี  
มีธรรมาภิบาล และการมีสํวนรํวมของประชาชน ซึ่งเก่ียวข๎องกับการบริหารงานภายในของกรุงเทพมหานคร  
ที่มีความหลากหลาย ทั้งงานสารบรรณ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน  
ด๎านแผน การพัฒนาบุคลากร การสื่อสารทั้งภายในองค์กรและการสื่อสารกับประชาชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานสนับสนุนการบริหารราชการของผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร 
การสร๎างความรํวมมือทั้งระดับภายในองค์กร ระหวํางองค์กรกับประชาชน และระหวํางองค์กรกับองค์กร
ระหวํางประเทศ โดยแบํงเป็น 7 มิติ 27 เปูาประสงค์  ซึ่งการด าเนินงานจ าเป็นต๎องพิจารณาตัวชี้วัดที่ก าหนด 
ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 ของหนํวยงาน ซึ่งเป็นหนํวยงานที่ปฏิบัติงานเฉพาะ ด๎านหรือมีการด าเนินการ ในภาพรวม  
ของกรุงเ ทพมหานครมาใช๎เพื่อประเมินความส าเร็จของการด าเนินงาน เนื่องจากแผนปฏิบัติ ราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ .ศ. 2560 ด๎านที่ 9 ไมํได๎ก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จของแผนฯ ไว๎ หนํวยงาน  
จึงก าหนดตัวชี้วัดตามภารกิจจ านวน 60 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุผล 43 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร๎อยละ 71.67  
โดยมิติที่ 9.3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด๎วย 8 ตัวชี้วัด สามารถด าเนินการบรรลุผลได๎ทั้ง  
8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 100  และมิติที่ 9.6 การบริหารราชการ และสภากรุงเทพมหานคร ประกอบด๎วย  
5 ตัวชี้วัด สามารถด าเนินการบรรลุผลทั้ง 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 100  ส าหรับมิติที่ 9.7 การมีสํวนรํวม 
ของภาคประชาสังคม ประกอบด๎วย 5 ตัวชี้วัด ด าเนินการได๎บรรลุผล 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 80  มิติที่ 9.4  
การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ ประกอบด๎วย 24 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุผล 20 ตัวชี้วัด  
คิดเป็นร๎อยละ 83.33  มิติที่ 9.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด๎วย 8 ตัวชี้วัด ด าเนินการ
บรรลุผล 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 50  มิติที่ 9.1 การบริหารงานทั่วไปกรุงเทพมหานคร ประกอบด๎วย 3 
ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุผล 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 33.33  และมิติที่ 9.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สื่อสาร ประกอบด๎วย 7 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุผล 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 14.29 
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สรุปข้อมูลแต่ละด้าน 
 

ด้านที่ 1  เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

   ผลการด าเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
จ านวน จ านวนตัวชี้วัดผล ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

เป้าประสงค์ การด าเนินงานหลัก บรรลุผล ไม่บรรลุผล  
      
1.1  ความปลอดภัยในการด าเนินชีวิต 2 10  8 1  1  
1.2  การปูองกันและแก๎ไขปัญหา 
การติดยาและสารเสพติด 

3 4  3  -    1   

1.3  การปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยและอุบัติภัย 

3 29  25  -    4  

1.4  การจัดการน้ าและปูองกันอุทกภัย 5 3 3   -   -   
1.5  ความเป็นระเบียบเรียบร๎อย 
ของบ๎านเมือง   

2 7 7   - - 

                           รวม 15 53 46  1 6 
                 คิดเป็นร้อยละ  100 86.79 1.89 11.32 
 

 สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานด๎านที่ 1  การด าเนินงานสํวนใหญํเป็นเรื่องการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยและอุบัติภัย บรรลุเปูาหมายถึงร๎อยละ 86.21  ถึงแม๎วําจะไมํได๎บรรลุผลร๎อยละ 100 เทํากับ 
การจัดการน้ าและปูองกันอุทกภัยและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง แตํก็ถือวําสํงผลส าเร็จ 
ตํอด๎านที่ 1  โดยแยกเป็นรายมิติได๎ดังนี้ 
 

มิติที่ 1.1  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 10 ตัวชี้วัด  ประกอบด๎วยตัวชี้วัดตามแผน 9 ตัว และตัวชี้วัด 
เพ่ิมตามภารกิจของหนํวยงาน 1 ตัวชี้วัด   
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุผล  9 ตัวชี้วัด  เป็นตัวชี้วัดตามแผน 7 ตัวชี้วัด คือ ระดับความรู๎สึกปลอดภัยจากอาชญากรรม  
ยาเสพติด และการกํอการร๎ายในการด าเนินชีวิตในกรุงเทพมหานครของประชาชนเพิ่มขึ้น  ร๎อยละของประชาชน
มีความพึงพอใจในระดับมากตํอการออกตรวจพ้ืนที่เสี่ยงตํอการเกิดอาชญากรรม  ร๎อยละความส าเร็จ  
ในการติดตั้ง/บ ารุงรักษากล๎องโทรทัศน์วงจรปิด  ร๎อยละความส าเร็จในการติดตั้งและบ ารุงระบบบริหารจัดการ
กล๎องโทรทัศน์วงจรปิด  จ านวนการติดตั้งไฟฟูาแสงสวํางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน  จ านวนอาสาเฝูาระวัง
อาชญากรรมและยาเสพติดที่ได๎รับการพัฒนาศักยภาพตํอปี  และจ านวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
ที่ได๎รับการพัฒนาศักยภาพตํอปี   ตัวชี้วัดตามภารกิจฯ 1 ตัวชี้วัด คือ ร๎อยละความพึงพอใจของนักทํองเที่ยว 
ที่มีตํอการอ านวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยของเจ๎าหน๎าที่ท่ีปฏิบัติงานด๎วยรถพลังงานไฟฟูา 2 ล๎อ 

ไม่บรรลุผล  1 ตัวชี้วัด เนื่องจากไมํได๎รับงบประมาณ คือ จ านวนกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด 
ด๎านความปลอดภัยที่ได๎รับการติดตั้งตํอปี   

ไม่ได้ด าเนินการ  1 ตัวชี้วัด คือ ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการตํอกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด 
ในด๎านความปลอดภัย  
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มิติที่ 1.2  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 4 ตัวชี้วัด  ประกอบด๎วยตัวชี้วัดตามแผน 1 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัด
เพ่ิมตามภารกิจของหนํวยงาน 3 ตัวชี้วัด  
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุผล 3  ตัวชี้วัดตามภารกิจฯ คือ ร๎อยละของชุมชนที่ได๎รับการสนับสนุนด๎านการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด  ร๎อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝูาระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจ  และร๎อยละ 
ของชุมชนที่ได๎รับการสนับสนุนมีการด าเนินงานด๎านการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 

ไม่ได้ด าเนินการ เป็นตัวชี้วัดตามแผน คือ ระดับความรู๎สึกปลอดภัยจากอาชญากรรมยาเสพติด 
และการกํอการรา๎ยในการด าเนินชีวิตใน กทม. ของประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปี พ.ศ. 2560 ไมํได๎ก าหนดเปูาหมายของตัวชี้วัดไว๎   
 

มิติที่ 1.3  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 29 ตัวชี้วัด  ประกอบด๎วยตัวชี้วัดตามแผน 22 ตัวชี้วัด  
และตัวชี้วัดเพ่ิมตามภารกิจของหนํวยงาน 7 ตัวชี้วัด  
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุผล  25 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดตามแผน 18 ตัวชี้วัด คือ การซักซ๎อมการปฏิบัติการตามแผน
ปูองกันและบรรเทาภัยด๎านสาธารณภัยและด๎านความมั่นคง  ระดับความพึงพอใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับ
ผลประโยชน์ที่ได๎รับจากการซักซ๎อมตามแผนปูองกันและระงับเหตุจากภัยด๎านสาธารณภัย  มีศูนย์การเรียนรู ๎
สาธารณภัย  ร๎อยละของชุมชนที่มีความเสี่ยงมีสมรรถนะในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ร๎อยละ
ความส าเร็จของการให๎การสนับสนุนเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของสํวนราชการในสังกัด 
ส านักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามท่ีร๎องขอ  ร๎อยละความส าเร็จของสถานีดับเพลิงในการฝึกซ๎อม  
การดับเพลิงให๎กับประชาชนและผู๎สูงอายุในชุมชนในพ้ืนที่ 35 สถานี  ชุมชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
มีอาสาสมัครเฝูาระวังภัยของชุมชนจ านวน 200 ชุมชน  ร๎อยละความส าเร็จในการให๎การสนับสนุนทรัพยากร
ด๎านความปลอดภัยเพื่อเตรียมพร๎อมเผชิญเหตุกรณีเกิดภัยสาธารณะ  จ านวนครั้งของการให๎ความรู๎เบื้องต๎น  
ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกํประชาชน/ชุมชนในพ้ืนที่  ร๎อยละความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม
ให๎ความรู๎ด๎านการปูองกันแล ะบรรเทาสาธารณภัยแกํโรงเรียนตามที่ได๎รับการร๎องขอ  เวลาเฉลี่ยในการเข๎าถึง  
จุดเกิดเหตุอัคคีภยั  ระดับสมรรถนะท่ีเพ่ิมข้ึนของเจ๎าหน๎าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ร๎อยละของความส าเร็จ
ของการเพิ่มสมรรถนะของนักดับเพลิงและกู๎ภัยให๎มุํงสูํความเป็นมืออาชีพ  ร๎อยละของความส าเร็จในการสร๎าง
เสริมให๎ข๎าราชการและลูกจ๎างส านักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได๎รับการฝึกทักษะการดับเพลิงและกู๎ภัย  
ในเชิงกีฬา  ร๎อยละของผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยผํานเกณฑ์การประเมินสมรรถภาพ
ทางจิตใจ  ร๎อยละความพึงพอใจของผู๎ประสบภัยที่ได๎รับการชํวยเหลือ  ความส าเร็จของการให๎ความชํวยเหลือ
สงเคราะห์ด๎านเครื่องอุปโภคบริโภคแกํผู๎ประสบภัยได๎ภายใน 1 วันนับแตํวันรับแจ๎ง  และผู๎ประสบภัยที่ขอรับ
เงินสงเคราะหไ์ด๎รับเงินภายใน 2 วันนับจากวันยื่นเอกสารครบถ๎วน  สํวนตัวชีว้ัดทีไ่ม่ได้ด าเนินการมี 4 ตัว คือ 
กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการรับมืออัคคีภัยเพิ่มขึ้น  ร๎อยละของอาคารเสี่ยงภัยมีระบบและอุปกรณ์
ปูองกันอัคคีภัยเป็นไปตามกฎหมายก าหนด  ร๎อยละของชุมชนมีหนํวยบรรเทาสาธารณภัยประจ าชุมชน  และ
ระดับสมรรถนะท่ีเพ่ิมข้ึนของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  และตัวชี้วัดตามภารกิจฯ 7 ตัว คือ ร๎อยละ
ความส าเร็จของอาคารที่ร๎องขอได๎รับการตรวจสอบด๎านมาตรการปูองกันและระงับอัคคีภัยส าหรับอาคาร   
ร๎อยละของกิจการที่อันตรายตํอสุขภาพที่มีความเสี่ยงสูงได๎รับการตรวจเฝูาระวังความปลอดภัยสารเคมีและวัตถุ
อันตราย  ร๎อยละของอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ผู๎เป็นเครือขํายในการ 
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ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถปฏิบัติงานด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกํหนํวยงานตาม 
ที่ร๎องขอ  อาสาสมัครชุมชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีการฝึกซ๎อมเฝูาระวังภัยอยํางน๎อยสถานีละ 1 ชุมชน   
มีแผนการจัดการความเสี่ยงของเมืองตามแนวทาง 100 Resilient Cities จ านวน 1 ฉบับ  ร๎อยละความส าเร็จ
ของการส ารวจพื้นที่รกร๎างและอาคารร๎างที่เสี่ยงตํอการเกิดอัคคีภัย ซึ่งเป็นนโยบายผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร  
และร๎อยละของความส าเร็จในการเตรียมความพร๎อมของเจ๎าหน๎าที่ วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ตลอด 24 ชั่วโมง  
จะเห็นได๎วําหนํวยงานได๎เพ่ิมการด าเนินงานตามภารกิจซึ่งมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ซึ่งความส าเร็จของการด าเนินงานเชื่อมโยงกับมิติที่ 3   
 

มิติที่ 1.4  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 3 ตัวชี้วัด  ประกอบด๎วยตัวชี้วัดตามแผน 2 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัด
เพ่ิมตามภารกิจของหนํวยงาน 1 ตัวชี้วัด  
ผลการด าเนินงาน  
 บรรลุผล ทั้ง 3 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดตามแผน คือ ความสามารถระบายน้ าทํวมขังในถนนสายหลักกรณี 
ฝนตก 100 มม. ตํอ ชม. และความสามารถรองรับปริมาณน้ าหลากและน้ าหนุนได๎ดีขึ้นที่ความสูง +3.00 ม.
รทก. และตัวชี้วัดตามภารกิจฯ 1 ตัว คือ ร๎อยละความส าเร็จของการพัฒนาศูนย์ควบคุมระบบปูองกันน้ าทํวม
กรุงเทพมหานคร 
 

มิติที่ 1.5  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 7 ตัวชี้วัด  ประกอบด๎วยตัวชี้วัดตามแผน 5 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัด
เพ่ิมตามภารกิจของหนํวยงาน 2 ตัวชี้วัด  
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุผล ทั้ง 7 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดตามแผน คือ จ านวนครั้งในการออกตรวจจุดกวดขัน ทิ้ง จับ-ปรับ 
ใน 50 ส านักงานเขต โดยชุดตรวจของส านักเทศกิจ  ร๎อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก  
ตํอการออกตรวจจุดกวดขันทิ้ง จับ-ปรับของส านักงานเขต  จ านวนครั้งของการออกตรวจจุดกวดขันพิเศษ 
ในพ้ืนที่ 50 ส านักงานเขต โดยชุดตรวจของส านักเทศกิจ  ร๎อยละของประชาชนที่ใช๎ทางเท๎าบริเวณจุดกวดขัน
พิเศษมีความพึงพอใจในระดับมากตํอการออกตรวจจุดกวดขันพิเศษ  และจ านวนครั้งในการรายงานผลการ
ตรวจการจัดระเบียบปูายโฆษณาท่ีผิดกฎหมายตามแผนการจัดระเบียบปูายที่ก าหนด  และตัวชี้วัดตามนโยบาย
ผู๎บริหารกรุงเทพมหานคร 2 ตัว คือ ร๎อยละความส าเร็จของการด าเนินการกวดขันไมํให๎มีการจอดรถหรือขับขี่
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล๎อเลื่อนบนทางเท๎าและร๎อยละความส าเร็จในการจัดระเบียบหาบเรํแผงลอย  
 
ด้านที่ 2  เมืองท่ีมีความสมดุลระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม 
 

   ผลการด าเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
จ านวน จ านวนตัวชี้วัดผล ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

เป้าประสงค์ การด าเนินงานหลัก บรรลุผล ไม่บรรลุผล  
      
2.1 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
อยํางยั่งยืน 

6 9 8 1 -  

2.2 การจัดการคุณภาพน้ าท้ิง 
ของเมือง 

2 5 5 -   -   

2.3 การจัดการพื้นท่ีสีเขียว 
และสวนสาธารณะ 

2 3 1 2  -  
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   ผลการด าเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
จ านวน จ านวนตัวชี้วัดผล ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

เป้าประสงค์ การด าเนินงานหลัก บรรลุผล ไม่บรรลุผล  
      
2.4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และพลังงาน 

4 3 -  3  -   

2.5 การจัดการคุณภาพอากาศ 
และเสียง 

3 12 9 1 2 

                           รวม 17 32 23 7 2 
                 คิดเป็นร้อยละ  100 71.88 21.88 6.25 
 

 สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานด๎านที่ 2  เมืองที่มีความสมดุลระหวํางคนกับสิ่งแวดล๎อม ประกอบด๎วย  
17 เปูาประสงค์  จ านวนตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 32 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุผล 23 ตัวชี้วัด คิดเป็น 
ร๎อยละ 71.88  ซึ่งการจัดการคุณภาพน้ าท้ิงของเมืองสามารถด าเนินการบรรลุผล คิดเป็นร๎อยละ 100  
แตํการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานมีจ านวนตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 3 ตัวชี้วัด ด าเนินการ 
ไมํบรรลุผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด  โดยแยกเป็นรายมิติได๎ดังนี้ 
 

มิติที่ 2.1  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักซ่ึงเป็นตัวชี้วัดตามแผน 9 ตัวชี้วัด   
ผลการด าเนินงาน  

บรรลุผล  8 ตัว คือ ปริมาณมูลฝอยคัดแยกที่แหลํงก าเนิดและน าไปใช๎ประโยชน์เพิ่มขึ้นร๎อยละ 20 
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๖  ร๎อยละ 100 ของเรื่องร๎องเรียนเกี่ยวกับมูลฝอยตกค๎างที่ได๎รับการแก๎ไข  ร๎อยละ 90 
ของระดับความพึงพอใจของประชาชนตํอการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร  ร๎อยละ 100 ของปริมาณ 
มูลฝอยที่จัดเก็บได๎และน าไปก าจัดอยํางถูกสุขลักษณะ  ร๎อยละ 20 ของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยก 
ที่แหลํงก าเนิดเพ่ิมข้ึน  ไขมันคัดแยกที่แหลํงก าเนิดและน าไปก าจัดอยํางถูกสุขลักษณะไมํน๎อยกวํา 20,000 ลบ.ม.
ตํอปี  มูลฝอยที่น าไปแปรรูปกลับไปใช๎ประโยชน์ที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยเพิ่มขึ้น (จัดท าฐานข๎อมูล )  และผลิตปุ๋ย
อินทรีย์จากกากตะกอนสิ่ งปฏิกูลได๎ ไมํน๎อยกวํา 12,000 ตันตํอป ี  

ไม่บรรลุผล  1 ตัว คือ มูลฝอยที่จัดเก็บได๎ลดลงร๎อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๖  
 

มิติที่ 2.2  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 5 ตัวชี้วัด  ประกอบด๎วยตัวชี้วัดตามแผน 3 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัด 
เพ่ิมตามภารกิจของหนํวยงาน 2 ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน  

บรรลุผล ทั้ง 5 ตัว ตัวชี้วัดตามแผน คือ ร๎อยละ ๔๕ ของน้ าเสียชุมชนที่ผํานการบ าบัดกํอนปลํอย 
ลงสูํแหลํงน้ าธรรมชาติ  ร๎อยละ ๖๐ ของจุดตรวจวัดมีคําเฉลี่ยของคําออกซิเจนละลายน้ า (DO) ≥ 2 มิลลิกรัม 
ตํอลิตร  และรอ๎ยละ ๔๐ ของจุดตรวจวัดมีคําเฉลี่ยของคําความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ≤ 15 มิลลิกรัม
ตํอลิตร  และตัวชี้วัดตามภารกิจฯ 2 ตัว  คือ รอ๎ยละ ๖๕ ของปริมาณน้ าเสียที่เข๎าระบบบ าบัดน้ าเสียของ 
โรงควบคุมคุณภาพน้ าเทียบกับขีดความสามารถที่ออกแบบไว๎และร๎อยละ ๗๐ ของความส าเร็จในการแก๎ไขปัญหา
คุณภาพน้ าเบื้องต๎นตามที่ได๎รับการร๎องเรียน  
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มิติที่ 2.3  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักซ่ึงเป็นตัวชี้วัดตามแผน 3 ตัวชี้วัด  
ผลการด าเนินงาน  

บรรลุผล  1 ตัวชี้วัด คือ สัดสวนพื้นที่สวนสาธารณะตอประชากร ๑ ตร.ม./คน  
ไม่บรรลุผล  2 ตัวชี้วัด คือ สัดสํวนพื้นที่สีเขียวตํอประชากรในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหยอม  

๖.๕๒ ตร.ม./คน และร๎อยละ 13 ของพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสภาพแวดลอมที่ดีตอพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
 

มิติที่ 2.4  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักซ่ึงเป็นตัวชี้วัดตามแผน 3 ตัวชี้วัด  
ผลการด าเนินงาน 

ไม่บรรลุผล ทั้ง 3 ตัวชี้วัด คือ ความหนาเฉลี่ยปุาชายเลน  300 เมตร  การใช๎พลังงานไฟฟูาและ
เชื้อเพลิงหนํวยงานกรุงเทพมหานครลดลงร๎อยละ 10  และท่ีดินเลนชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนเพิ่มขึ้น 50 เมตร 
 

มิติที่ 2.5  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักซ่ึงเป็นตัวชี้วัดตามแผน 12 ตัวชี้วัด    
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุผล  9 ตัวชี้วัด คือ ร๎อยละ 85 ของจ านวนข๎อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัด  ร๎อยละ 80 
ของจ านวนข๎อมูลระดับเสียงที่มีการตรวจวัด  ร๎อยละ 98.90 ของจ านวนข๎อมูลคําเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุุน 
ละอองขนาดไมํเกิน 10 ไมครอน (PM10) ผํานเกณฑ์มาตรฐาน  ร๎อยละ 90.22 ของจ านวนข๎อมูลคําเฉลี่ย  
24 ชั่วโมง ของฝุุนละอองขนาดไมํเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ผํานเกณฑ์มาตรฐาน  ร๎อยละ 100 ของจ านวน
ข๎อมูลคําเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ของก๏าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ผํานเกณฑ์มาตรฐาน  ร๎อยละ 15 ของ
แหลํงก าเนิดมลพิษทางเสียงที่ได๎รับการควบคุม  ร๎อยละ 75 ของยานพาหนะที่ปลํอยมลพิษอากาศไมํเกิน 
คํามาตรฐาน  ร๎อยละ 95 ของยานพาหนะที่ปลํอยมลพิษทางเสียงไมํเกินคํามาตรฐาน  และความส าเร็จ 
ของการสร๎างเครือขํายความรํวมมือการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง จ านวน 3 เครือขําย   

ไม่บรรลุผล  1 ตัวชี้วัด คือ ร๎อยละ 100 ของจ านวนข๎อมูลคําเฉลี่ย 8 ชั่วโมงของก๏าซโอโซน (O3)  
ผํานเกณฑ์มาตรฐาน   

ไม่ได้ด าเนินการ  2 ตัวชี้วัด คือ ร๎อยละของจ านวนข๎อมูลคําเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุุนละอองขนาด 
ไมํเกิน 10 ไมครอน (PM10) ผํานเกณฑ์มาตรฐานที่จุดตรวจวัดริมเส๎นทางจราจร  และร๎อยละของคําเฉลี่ย 
รายปีของเบนซินในแตํละจุดตรวจวัดมีคําลดลงจนอยูํในเกณฑ์มาตรฐาน  
 
ด้านที่ 3  เมืองท่ีมีความเข้มแข็งทางสังคมและเอื้ออาทร 
 

   ผลการด าเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
จ านวน จ านวนตัวชี้วัดผล ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

เป้าประสงค์ การด าเนินงานหลัก บรรลุผล ไม่บรรลุผล  
      
3.1  ชุมชนสุขภาวะ 2 4  3  - 1   
3.2  เด็ก สตรี และครอบครัว 4 5  5  -    -   
3.3  ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาส 5 11  10  - 1 
                            รวม 11 20  18  - 2 
                 คิดเป็นร้อยละ  100 90.00  - 10.00 
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 สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานด๎านที่ 3  เมืองที่มีความเข๎มแข็งทางสังคมและเอ้ืออาทร  ประกอบด๎วย  
11 เปูาประสงค์  จ านวนตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 20 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุผล 17 ตัวชี้วัด คิดเป็น 
ร๎อยละ 85  ซึ่งมิติเด็ก สตรี และครอบครัวสามารถด าเนินการได๎บรรลุผล คิดเป็นร๎อยละ 100 และมิติผู๎สูงอาย ุ 
ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาสสามารถด าเนินการได๎บรรลุผล คิดเป็นร๎อยละ 81.82  โดยแยกเป็นรายมิติได๎ดังนี้ 
 

มิติที่ 3.1  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักซ่ึงเป็นตัวชี้วัดตามแผน 4 ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน  

บรรลุผล  3 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดตามแผน 2 ตัวชี้วัด คือ ร๎อยละของผู๎น าชุมชนที่มีสํวนรํวม 
ในการพัฒนาชุมชนให๎เกิดความเข๎มแข็งและผู๎รับบริการมีความพึงพอใจในการเข๎าใช๎บริการศูนย์บริหารเงินออม  
ครอบครัว  และตัวชี้วัดตามภารกิจฯ 1 ตัวชี้วัด คือ จ านวนครั้งของการติดตามผลการด าเนินงานของชุมชน 
ตามโครงการชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน 

ไม่ได้ด าเนินการ  1 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดตามแผน คือ ร๎อยละของชุมชนที่มีการด าเนินงานตาม
หลักเกณฑ์ชุมชนสุขภาวะ เนื่องจากไมํได๎รับงบประมาณ   
 

มิติที่ 3.2  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักซ่ึงเป็นตัวชี้วัดตามแผน 5 ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุผล  ทั้ง 5 ตัวชี้วัด คือ ร๎อยละของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีความรู๎ที่ได๎จากการเข๎ารํวมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน
หรือถํายทอดได๎  ร๎อยละของรายงานที่ได๎จากการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู๎ได๎รับการเผยแพรํ   
ร๎อยละของผู๎ใช๎บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์มีความพึงพอใจผลของการรับบริการ  ร๎อยละของศูนย์
พัฒนาเด็กกํอนวัยเรียนที่ผํานเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร  และร๎อยละของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมครอบครัว
มีความรู๎ความเข๎าใจในการสร๎างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว   
 

มิติที่ 3.3  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 11 ตัวชี้วัด  ประกอบด๎วยตัวชี้วัดตามแผน 9 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัด
เพ่ิมตามภารกิจของหนํวยงาน 2 ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
  บรรลุผล  9 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดตามแผน 7 ตัวชี้วัด คือ ร๎อยละของผู๎สูงอายุที่ลงทะเบียนได๎รับจัดสรร 
เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ   จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพให๎กับผู๎สูงอายุหรือผู๎เกษียณอายุราชการ    
ความพึงพอใจของผู๎สูงอายุหรือผู๎เกษียณอายุราชการที่มีตํอการให๎บริการจัดฝึกอบรมวิชาชีพของส านักพัฒนา
สังคม  ความพึงพอใจของผู๎สูงอายุและคนพิการที่ใช๎บริการ  ร๎อยละของอุปกรณ์อ านวยคว ามสะดวก  
เพ่ือความปลอดภัยที่ได๎รับการติดตั้ง   ร๎อยละของคนพิการที่ลงทะเบียนได๎รับการจัดสรรเบี้ยความพิการ   
ร๎อยละของผู๎ใช๎สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์มีความพึงพอใจผลของการรับบริการ   สัดสํวนของ
ผู๎สูงอายุ คนพิการ และผู๎ด๎อยโอกาสที่เข๎าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน  และตัวชี้วัด ตามภารกิจฯ 2 ตัวชี้วัด คือ 
ร๎อยละของโรงพยาบาลที่จัดให๎มีสิ่งอ านวยความสะดวกแกํผู๎พิการและสัดสํวนของผู๎สูงอายุ คนพิการ และ
ผู๎ด๎อยโอกาสที่เข๎าถึงสวัสดิการด๎านการสงเคราะห์ทางสาธารณสุข 

ไม่ได้ด าเนินการ  1 ตัวชี้วัด คือ จ านวนรถแท็กซี่ที่เพ่ิมข้ึน เนื่องจากผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร 
ได๎มอบหมายให๎บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด เป็นผู๎บริหารจัดการ   หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องจึงไมํได๎ขอรับ  
การจัดสรรงบประมาณ 
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ด้านที่ 4  เมืองท่ีเติบโตอย่างเป็นระบบ การเดินทางสะดวก 
 

   ผลการด าเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
จ านวน จ านวนตัวชี้วัดผล ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

เป้าประสงค์ การด าเนินงานหลัก บรรลุผล ไม่บรรลุผล  
      
4.1 การขยายตัวตามผังเมืองรวม 6 8  8 -  - 
4.2 การฟื้นฟูเมือง บูรณะเมือง  
และจัดภูมิทัศน์เมือง 

2 7  3 4   - 
 

4.3 การขออนุญาตกํอสร๎าง 
และควบคุมการกํอสร๎าง 

1 1  1  -    -  

4.4 การพัฒนาและปรับปรุงโครงขําย
ถนน 

3 12 12  -   -   

4.5 การจัดการจราจร 4 11  11  -  - 
4.6 การพัฒนาและปรังปรุงระบบ
ขนสํงสาธารณะและทางเลือก 
ในการเดินทาง 

4 10  6  -  4  

                           รวม 20 49 41 4 4 
                 คิดเป็นร้อยละ  100 83.67  8.16 8.16 
 

 สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานด๎านที่ 4  เมืองที่เติบโตอยํางเป็นระบบ การเดินทางสะดวก   
ประกอบด๎วย 20 เปูาประสงค์ จ านวนตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 49 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุผล  
41 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 83.67 และไมํได๎ด าเนินการ 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 8.16 แตํในรายมิติ 
จะพบวํา มีถึง 4 มิติ ที่สามารถด าเนินการได๎บรรลุผลถึงร๎อยละ 100 คือ มิติที่ 4.1 การขยายตัวตาม 
ผังเมืองรวม มิติที่ 4.3 การขออนุญาตกํอสร๎างและควบคุมการกํอสร๎าง มิติที่ 4.4 การพัฒนาและปรับปรุง
โครงขํายถนน และมิติที่ 4.5 การจัดการจราจร ซึ่งถือได๎วําสามารถสํงผลตํอด๎านที่ 4  โดยผลการด าเนินงาน 
แยกเป็นรายมิติได๎ดังนี้ 
 

มิติที่ 4.1  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 8 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดที่หนํวยงานเพิ่มเติมตามภารกิจทั้งหมด  
เนื่องจากในแผนฯ ไมํได๎ก าหนดตัวชี้วัดและคําเปูาหมายที่ชัดเจน เป็นเพียงการน าเปูาประสงค์ไปก าหนดไว๎แทน  
ผลการด าเนินงาน  
 บรรลุผล  8 ตัวชี้วัดตามภารกิจฯ คือ ร๎อยละความส าเร็จของการส ารวจ ก าหนดแนวเขตกรุงเทพมหานคร 
ระยะที่ 7   ร๎อยละความก๎าวหน๎าในการปรับปรุงข๎อมูลแผนที่ฐานเชิงเลข (Digital Map) กรุงเทพมหานคร  
มาตราสํวน 1 : 4,000 ให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  ร๎อยละความส าเร็จในการปรับปรุงแผนที่
การใช๎ประโยชน์ที่ดินให๎เป็นปัจจุบันตามข๎อมูลการรายงานการอนุญาตกํอสร๎างอาคารและการออกเลขรหัส
ประจ าบ๎าน  ร๎อยละความส าเร็จในการด าเนินการให๎บริการตรวจสอบการใช๎ประโยชน์ที่ดิน กรณีการใช๎มาตรการ
สํงเสริมการพัฒนาเพื่อให๎ได๎พ้ืนที่อาคารเพ่ิมข้ึนด๎วยระบบโบนัส (FAR Bonus) ที่ด าเนินการแล๎วเสร็จภายใน 
10 วันท าการ  ร๎อยละความส าเร็จของการด าเนินการพิจารณาการขออนุญาตกํอสร๎างสิ่งลํวงล้ าล าน้ าแล๎วเสร็จ
ภายใน 24.5 วันท าการ   ร๎อยละความส าเร็จของการด าเนินการตอบข๎อหารือในขอบขํายของการวางผังเมือง 
แล๎วเสร็จภายในวันท าการ  ร๎อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  
และร๎อยละของผู๎เข๎ารํวมประชุม/สัมมนา มีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องการจัดรูปที่ดินเพิ่มขึ้น  
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มิติที่ 4.2  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 7 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดที่หนํวยงานเพิ่มเติมตามภารกิจทั้งหมด  
เนื่องจากในแผนฯ ไมํได๎ก าหนดตัวชี้วัดและคําเปูาหมายที่ชัดเจน เป็นเพียงการน าเปูาประสงค์ไปก าหนดไว๎แทน 
ผลการด าเนินงาน  
 บรรลุผล  3 ตัวชี้วัดตามภารกิจฯ คือ ร๎อยละความส าเร็จในการจัดท าผังแมํบทการปรับปรุงฟื้นฟู 
ยํานเมืองเกํา  ร๎อยละความส าเร็จของโครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะถนนท๎ายวัง ถนนเชตุพน และถนนมหาราช  
และการประชุมติดตามความก๎าวหน๎าของแผนงานการน าสายสาธารณูปโภคลงใต๎ดิน  
 ไม่บรรลุผล  4 ตัวชี้วัด คือ ร๎อยละความส าเร็จในการซํอมแซมเสาชิงช๎า เนื่องจากอยูํระหวํางประสาน
ส านักราชเลขาธิการน าความกราบทูลพระกรุณาเพ่ือทรงทราบฝุาละอองธุลีพระบาทขอรับพระราชทาน  
พระราชวินิจฉัย  ร๎อยละความส าเร็จของการด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ ายํานกะดีจีน  ร๎อยละ
ความส าเร็จของการด าเนินการกํอสร๎างศูนย์ข๎อมูลทํองเที่ยวทางน้ า-จักรยานบริเวณใต๎สะพานปฐมบรมราชา
นุสรณ์  และร๎อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสั ญจรบนโครงสร๎างสะพาน  
ข๎ามแมํน้ าเจ๎าพระยาบริเวณชํองกลางสะพานพระปกเกล๎า ต๎องชะลอการด าเนินการทั้ง 3 ตัวชี้วัด เนื่องจาก 
ยังไมํได๎รับอนุญาตจากหนํวยงานเจ๎าของพ้ืนที่และมีการเพิ่มเติมรูปแบบโครงการจึงต๎องขออนุมัติงบประมาณ
เพ่ิมเติม 
 

มิติที่ 4.3  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักซ่ึงเป็นตัวชี้วัดตามแผน 1 ตัวชี้วัด  บรรลุผล 1 ตัวชี้วัด คือ 
อุบัติภัยที่เกิดจากอาคารลดลง 
 

มิติที่ 4.4  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 12 ตัวชี้วัด  ประกอบด๎วยตัวชี้วัดตามแผน 2 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัด
เพ่ิมตามภารกิจของหนํวยงาน 10 ตัวชี้วัด  บรรลุผลทั้ง 12 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดตามแผนฯ 2 ตัวชี้วัด ได๎แกํ 
จ านวนถนนที่เชื่อมโยงโครงขํายถนน แก๎ไขปัญหาคอขวด จุดตัดทางแยก อุโมงค์ลอดใต๎ทางแยก ทางยกระดับ  
และร๎อยละของถนน สะพานข๎ามแยก ทางยกระดับ อุโมงค์ลอดใต๎แยกตามแผนการซํอมบ ารุงรักษาได๎รับ  
การปรับปรุงให๎อยูํในสภาพดีตามแผนการซํอม   และตัวชี้วัดยํอยเพ่ิมเติมตามภารกิจหนํวยงาน 10 ตัวชี้วัด 
ได๎แกํ ร๎อยละความส าเร็จของโครงการเชื่อมโยงโครงขํายถนนสายหลัก สายรอง  ร๎อยละความส าเร็จของ  
การปรับปรุงถนน จุดตัด ทางแยก ตรอก ซอย ทางลัดเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุ  ร๎อยละ
ความส าเร็จของโครงการเพ่ิมพ้ืนที่ถนนเพ่ือรองรับการเติบโตของชุมชน  ร๎อยละความส าเร็จของโครงการ
ปรับปรุงผิวการจราจร  ร๎อยละความส าเร็จของโครงการปรับปรุงคันหินและทางเท๎า  ร๎อยละความส าเร็จ  
ของโครงการซํอมและเสริมก าลังสะพานข๎ามคลอง  ร๎อยละความส าเร็จของโครงการส ารวจและวางแผน  
การจัดซํอมบ ารุงรักษา โครงขํายถนนและสะพาน  ร๎อยละความส าเร็จของโครงการจัดหาทดแทนเครื่องจักรกล
หรือเครื่องมือหนัก  และร๎อยละความส าเร็จของโครงการจัดหาเพิ่มเครื่องจักรกลหรือเครื่องมือหนัก  
 

มิติที่ 4.5  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 11 ตัวชี้วัด  ประกอบด๎วยตัวชี้วัดตามแผน 10 ตัวชี้วัด  
และตัวชี้วัดเพ่ิมตามภารกิจของหนํวยงาน 1 ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน  
 บรรลุผล  ทั้ง 11 ตัวชี้วัด คือ ร๎อยละของจ านวนปูายหรือเครื่องหมายจราจรที่ได๎รับการติดตั้งหรือ
ปรับปรุง  ร๎อยละของความส าเร็จของการติดตั้งหรือปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร  ร๎อยละของอุปกรณ์
ความปลอดภัยที่ได๎รับการติดตั้งหรือบ ารุงรักษา  จ านวนผู๎เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ไมํเกิน 10 คนตํอประชากร 100,000 คน  ร๎อยละความส าเร็จของการวิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อสนับสนุนการลด 
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อุบัติเหตุจราจร  ร๎อยละของพ้ืนที่ที่น าเทคโนโลยีเข๎าใช๎การจัดระบบจราจรเพ่ิมข้ึน  ร๎อยละความส าเร็จ  
ของการวิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดการด๎านการจราจร  ระดับความพึงพอใจและความเชื่อม่ัน  
ของประชากรตํอการควบคุมอาชญากรรมเพ่ิมข้ึน  ร๎อยละของกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพ่ือการจราจร 
ที่ได๎รับการติดตั้ง /บ ารุงรักษา   ร๎อยละความส าเร็จของการบ ารุงรักษาระบบเครือขํายสื่อสาร  และตัวชี้วัด  
ตามภารกิจฯ คือ ระดับความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของประชาชนตํอศูนย์สํงเสริมความปลอดภัยการสัญจร
ทางน้ า 
 

มิติที่ 4.6  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักซ่ึงเป็นตัวชี้วัดตามแผน 10 ตัวชี้วัด   
ผลการด าเนินงาน  

บรรลุผล  6 ตัวชี้วัด คือ ร๎อยละของความส าเร็จตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโครงการพัฒนา  
ระบบราง  ร๎อยละความส าเร็จตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโครงการจัดระบบขนสํงมวลชนระบบล๎อ   
ร๎อยละของผู๎ใช๎ระบบขนสํงมวลชนเพิ่มขึ้น  จ านวนเส๎นทางจักรยานที่เพ่ิมข้ึน/ได๎รับการปรับปรุง 1 เส๎นทาง  
ร๎อยละของความส าเร็จของการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก  และความพึงพอใจของกลุํมเปูาหมายโดยรวม 
อยูํในระดับพึงพอใจมาก 

ไม่ได้ด าเนินการ  4 ตัวชี้วัด เนื่องจากไมํได๎รับงบประมาณ คือ ร๎อยละความส าเร็จของทําเรือที่ได๎รับ 
การซํอมแซม  ร๎อยละของรถยนต์ที่สามารถเข๎ามาในพื้นที่ท่ีก าหนด  ร๎อยละของผู๎สัญจรด๎วยจักรยานเพิ่มข้ึน   
และมีรายงานที่สนับสนุนการพัฒนาระบบขนสํงมวลชนและการเดินทางทางเลือก 
 
ด้านที่ 5  เมืองท่ีมีศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
 

   ผลการด าเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
จ านวน จ านวนตัวชี้วัดผล ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

เป้าประสงค์ การด าเนินงานหลัก บรรลุผล ไม่บรรลุผล  
      
5.1  สํงเสริมการทํองเที่ยว 4 4  4  -  -    
5.2  สํงเสริมอาชีพและฝีมือแรงงาน   2 3  3  -    -   
5.3  สํงเสริมธุรกิจ การค๎า การเกษตร 
และการลงทุน 

2 4  4  -    -   

                           รวม 8 11  11  - - 
                 คิดเป็นร้อยละ  100  100  - - 
 

 สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานด๎านที่ 5  เมืองที่มีศักยภาพในการแขํงขันทางเศรษฐกิจ  ประกอบด๎วย  
8 เปูาประสงค์  จ านวนตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 11 ตัวชี้วัด และสามารถด าเนินการได๎บรรลุผลทั้ง  
11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 100 ทั้ง 3 มิติ คือ มิติสํงเสริมการทํองเที่ยว มิติสํงเสริมอาชีพและฝีมือแรงงาน  
และมิติสํงเสริมธุรกิจ การค๎า การเกษตร และการลงทุนสามารถสนับสนุนด๎านเมืองท่ีมีศักยภาพในการแขํงขัน 
ทางเศรษฐกิจได๎ร๎อยละ 100  ซึ่งผลการด าเนินงานแยกเป็นรายมิติได๎ดังนี้ 
 

 
 

11 
 



 
 

          

 
มิติที่ 5.1  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักซ่ึงเป็นตัวชี้วัดตามแผน 4 ตัวชี้วัด  บรรลุผลทั้ง 4 ตัวชี้วัด คือ 
นักทํองเที่ยวมีความพึงพอใจตํอการอ านวยความสะดวกด๎านข๎อมูลการทํองเที่ยว   กลุํมนักทํองเที่ยว
ตํางประเทศรู๎จัก “Bangkok Smile” และให๎การยอมรับเป็น Brand ที่บํงบอกถึงบริการด๎านการทํองเที่ยว 
ที่มีคุณภาพระดับโลกและสามารถเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์การทํองเที่ยวยอดนิยมของเมืองกรุงเทพได๎อยํางถูกต๎อง  
นักทํองเที่ยวมีความประทับใจพึงพอใจการบริการของแหลํงทํองเที่ยวในระดับสูง-สูงมาก  และร๎อยละ
ความส าเร็จในการด าเนินการเพ่ือสนับสนุนและสํงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการและการทํองเที่ยว 
เพ่ือเป็นรางวัล (MICE) 
 

มิติที่ 5.2  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักซ่ึงเป็นตัวชี้วัดตามแผน 3 ตัวชี้วัด  บรรลุผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด คือ  
ร๎อยละของผู๎จบการอบรมหลักสูตรวิชาชีพจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครสามารถน าความรู๎ไปใช๎  
ในการประกอบอาชีพหรือสร๎างรายได๎เสริม  ร๎อยละของผู๎ที่ผํานการฝึกอบรมอาชีพจากศูนย์ฝึกอาชีพ  
ของกรุงเทพมหานครสามารถน าความรู๎ไปใช๎ในการประกอบอาชีพหรือสร๎างรายได๎เสริม  และร๎อยละ  
ของผู๎เข๎ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผํานเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน  
 

มิติที่ 5.3  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักซ่ึงเป็นตัวชี้วัดตามแผน 4 ตัวชี้วัด บรรลุผลทั้ง 4 ตัวชี้วัด คือ  
ร๎อยละของผู๎ผํานการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาธุรกิจสามารถน าความรู๎ไปใช๎ในการประกอบธุรกิจได๎  ร๎อยละ 
ของผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ที่ได๎รับการสํงเสริม เผยแพรํ ประชาสัมพันธ์  ร๎อยละ 
ของผลิตภัณฑ์ด๎านการเกษตรที่ได๎รับมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นที่ยอมรับจากตลาด/ผู๎บริโภค  และร๎อยละ 
ของผู๎ที่ผํานการฝึกอบรมด๎านเกษตรกรรมสามารถน าความรู๎ไปพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมได๎  
 
ด้านที่ 6  เมืองแห่งพหุวัฒนธรรม นันทนาการ และการกีฬา 
 

   ผลการด าเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
จ านวน จ านวนตัวชี้วัดผล ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

เป้าประสงค์ การด าเนินงานหลัก บรรลุผล ไม่บรรลุผล  
      
6.1 ศิลปะและวัฒนธรรม 2 3 3  -  -    
๖.๒ กีฬาและนันทนาการ 4 8 8  -    -   
                           รวม 6 11 11  - - 
                 คิดเป็นร้อยละ  100 100  - - 
 

 สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานด๎านที่ 6  เมืองแหํงพหุวัฒนธรรม นันทนาการ และการกีฬา   
ประกอบด๎วย 6 เปูาประสงค์ จ านวนตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 11 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุผลทั้ง  
11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 100  ผลการด าเนินงานแยกเป็นรายมิติได๎ดังนี้ 
 

มิติที่ 6.1  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักซ่ึงเป็นตัวชี้วัดตามแผน 3 ตัวชี้วัด  บรรลุผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด คือ 
จ านวนพื้นที่เพ่ือการแสดงตัวของกลุํมคนทางด๎านศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น  ความพึงพอใจตํอแนวทาง  
การด าเนินงานด๎านวัฒนธรรมของกลุํมเครือขํายตําง ๆ  และชาวกรุงเทพฯ มีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู๎ด๎านศิลปะ 
วัฒนธรรมในรูปแบบตําง ๆ  
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มิติที่ 6.2  มีตัวชี้วัดตามแผน 8 ตัวชี้วัด บรรลุผลทั้ง 8 ตัวชี้วัด คือ ร๎อยละของประชาชนที่อบรมเพ่ือเรียนรู๎ 
และพัฒนาทักษะทางกีฬาและนันทนาการมีทักษะทางกีฬาและนันทนาการ   ร๎อยละของสถานบริการด๎านกีฬา
และนันทนาการของกรุงเทพมหานครอยูํในเกณฑ์มาตรฐาน  ร๎อยละของผู๎ใช๎บริการในสถานบริการด๎านกีฬา  
และนันทนาการของกรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน   จ านวนรางวัลชนะเลิศ 
ที่กรุงเทพมหานครได๎รับจากการแขํงขันกีฬาในระดับตําง ๆ  จ านวนครั้งของความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยน
กีฬาและนันทนาการในระดับนานาชาติ/ปี  จ านวนทุนการศึกษาท่ี กทม. มีให๎กับผู๎ที่มีความสามารถโดดเดํน 
ด๎านกีฬาและนันทนาการ  จ านวนประชาชนที่เข๎ารํวมกิจกรรมนันทนาการที่จัดโดยกรุงเทพมหานคร/ปี   
และจ านวนสารของการให๎บริการด๎านการกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครที่ได๎ประชาสัมพันธ์ 
ผํานสื่อประเภทตําง  ๆตํอปี 
 
ด้านที่ 7  เมืองท่ีให้โอกาสทางการศึกษาส าหรับทุกคน 
 

   ผลการด าเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
จ านวน จ านวนตัวชี้วัดผล ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

เป้าประสงค์ การด าเนินงานหลัก บรรลุผล ไม่บรรลุผล  
      
7.1  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 3 2  1  -    
7.2  การศึกษาตามอัธยาศัย 3 6 6  -    -   
                           รวม 18 9 8  1 - 
                 คิดเป็นร้อยละ  100 88.89  11.11 - 

 
 สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานด๎านที่ 7  เมืองที่ให๎โอกาสทางการศึกษาส าหรับทุกคน  ประกอบด๎วย  
18 เปูาประสงค์ จ านวนตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 9 ตัวชี้วัด ด าเนินการได๎บรรลุผล 8 ตัวชี้วัด คิดเป็น 
ร๎อยละ 88.89  ซึ่งในมิติที่ 7.1 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการไมํบรรลุผล 1 ตัวชี้วัด  ผลการด าเนินงาน 
แยกเป็นรายมิติได๎ดังนี้ 
 

มิติที่ 7.1  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักซ่ึงเป็นตัวชี้วัดตามแผน 3 ตัวชี้วัด   
ผลการด าเนินงาน  

บรรลุผล  2 ตัว คือ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต๎องการพิเศษ  
นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครศึกษาตํอในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น   

ไม่บรรลุผล  1 ตัว คือ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติสูงกวํา 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศใน 5 รายวิชา ได๎แกํ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ  
 

มิติที่ 7.2  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักซ่ึงเป็นตัวชี้วัดตามแผน 6 ตัวชี้วัด  บรรลุผลทั้ง 6 ตัว คือ ระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนได๎เรียนรู๎ตามความสนใจ ความถนัด และศักยภาพ  จ านวนกิจกรรมสํงเสริม  
การเรียนรู๎ตามอัธยาศัย  จ านวนสมาชิกผู๎ใช๎ห๎องสมุดเพ่ิมข้ึน  จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน  
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด๎านห๎องสมุดได๎รับการพัฒนา  และแหลํงเรียนรู๎/แหลํงค๎นคว๎าได๎รับการพัฒนาปรับปรุง 
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ด้านที่ 8  เมืองแห่งสุขภาวะ 
 

   ผลการด าเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
จ านวน จ านวนตัวชี้วัดผล ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

เป้าประสงค์ การด าเนินงานหลัก บรรลุผล ไม่บรรลุผล  
      
8.1 การสร๎างเสริมสุขภาพ 
และปูองกันโรคไมํติดตํอ 

6 14  9 -  5  

8.2 การปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ
ในเขตเมือง 

6 7  6 -    1   

8.3 การเข๎าถึงการรักษาพยาบาล
ระดับปฐมภูมิ 

4 10  9  -   1  

8.4 การบ าบัดรักษาและฟื้นฟ ู
การติดยาเสพติดและสารเสพติด 

2 2  -   1  1   

8.5 สาธารณสุขมูลฐานและเครือขําย
สุขภาพภาคประชาชน 

3 6  4   - 2 

8.6 การให๎บริการโรงพยาบาล 
และการแพทย์ฉุกเฉิน 

5 12 12 - - 

8.7 อาหารปลอดภัย 3 6  6 - - 
8.8 สุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อมและอาชีว- 
อนามัย 

4 7  7  - -   

                           รวม 32 64 53  1 10 
                 คิดเป็นร้อยละ  100 82.81  1.56 15.62 
 

 สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานด๎านที่ 8  เมืองแหํงสุขภาวะ  ประกอบด๎วย 32 เปูาประสงค์ จ านวน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 64 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุผล 53 ตัวชี้วัด ซึ่งผลการด าเนินงานที่บรรลุผล  
ร๎อยละ 100 เป็นเรื่องการให๎บริการโรงพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน  การตรวจคุณภาพอาหาร จาก  
การประกอบ ปรุง และจ าหนํายอาหารถูกสุขลักษณะ การเฝูาระวังยาต๎านจุลชีพตกค๎าง เชื้อโรคอาหารเป็นพิษ 
เชื้อโรคไข๎หวัดนก และเรื่องสุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อมและอาชีวอนามัยให๎ประชาชนปลอดภัย จากการประกอบ  
กิจการที่เป็น อันตรายตํอสุขภาพโดยประเมินสถานประกอบการกลุํมอาหาร เครื่องดื่ม ความปลอดภัย  
จากสารเคมีและวัตถุอันตราย  ซึ่งผลการด าเนินงานแยกเป็นรายมิติได๎ดังนี้ 
 

มิติที่ 8.1  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 14 ตัวชี้วัด  ประกอบด๎วยตัวชี้วัดตามแผน 5 ตัว และตัวชี้วัด 
เพ่ิมตามภารกิจของหนํวยงาน 9 ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน  
 บรรลุผล  9 ตัวชี้วัดตามภารกิจฯ คือ อัตราการตายของผู๎ปุวยโรคเบาหวาน  อัตราการตายของผู๎ปุวย
โรคความดันโลหิตสูง  ร๎อยละของผู๎ปุวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได๎รับการดูแลตามเกณฑ์  จ านวน 
สตรีได๎รับบริการตรวจมะเร็งเต๎านมในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครโดยไมํเสียคําใช๎จําย  จ านวนสตรี 
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ได๎รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครโดยไมํเสียคําใช๎จําย  จ านวนสตรี  
ได๎รับบริการตรวจมะเร็งเต๎านมและมะเร็งปากมดลูกในศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานคร  ร๎อยละของผู๎เข๎ารํวมโครงการอ๎วนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิ ม  ร๎อยละ  
ของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครด าเนินมาตรการปูองกันโรคอ๎วนและภาวะทุพโภชนาการ  และร๎อยละ  
ของผู๎มารับบริการได๎รับการรักษา/สํงตํอตามระบบ 

ไม่ได้ด าเนินการ  5 ตัวชี้วัดตามแผน คือ ความชุกของโรคเบาหวาน (DM)  ความชุกของโรค 
ความดันโลหิตสูง (HT)  ความชุกของโรคมะเร็งเต๎านม (Breast Cancer)  ความชุกของโรคมะเร็งปากมดลูก 
(Cervical Cancer)  และความชุกของภาวะอ๎วน (BMI>25 kg/m2)   
 

มิติที่ 8.2  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 7 ตัวชี้วัด ประกอบด๎วยตัวชี้วัดตามแผน 5 ตัว และตัวชี้วัด 
เพ่ิมตามภารกิจของหนํวยงาน 2 ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน  

บรรลุผล  6 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดตามแผน 4 ตัวชี้วัด คือ ร๎อยละผลส าเร็จของการรักษาผู๎ปุวยวัณโรค  
ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีลดลงในกลุํมหญิงตั้งครรภ์  อัตราการปุวยด๎วยโรคไข๎เลือดออกลดลงจาก  
ปีที่ผํานมา  อัตราผู๎เสียชีวิตด๎วยโรคพิษสุนัขบ๎า (ไมํพบผู๎เสียชีวิตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร )  และตัวชี้วัด 
ตามภารกิจฯ 2 ตัวชี้วัด คือ ร๎อยละของกลุํมเปูาหมายที่ได๎รับการฉี ดวัคซีนและร๎อยละความครอบคลุม  
ของการได๎รับวัคซีนปูองกันโรค 

ไม่ได้ด าเนินการ  1 ตัวชี้วัดตามแผน คือ อัตราปุวยโรคติดตํอเชื้อทางเดินหายใจ  
 

มิติที่ 8.3  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 10 ตัวชี้วัด  ประกอบด๎วยตัวชี้วัดตามแผน 1 ตัว และตัวชี้วัด 
เพ่ิมตามภารกิจของหนํวยงาน 9 ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน  
 บรรลุผล  9 ตัวชี้วัดตามภารกิจฯ คือ ร๎อยละของความส าเร็จในการดูแลรักษาสุขภาพผู๎มารับบริการ  
ร๎อยละของศูนย์พัฒนาเด็กกํอนวัยเรียนที่มีการจัดกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพชํองปาก  ร๎อยละของฟันที่ได๎รับ  
การเคลือบหลุมรํองฟันที่ไมํมีรอยโรคฟันผุ  ร๎อยละของผู๎ปุวยและผู๎สูงอายุที่ได๎รับการพยาบาลตํอเนื่องที่บ๎าน 
(HHC)  ผู๎ดูแล (Caregiver) ได๎รับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู๎ปุวยและผู๎สูงอายุ  ร๎อยละของศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่เข๎าสูํกระบวนการประเมินและผํานการรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก  ร๎อยละของประชาชน
ที่ได๎รับสื่อแผํนพับมีความพึงพอใจ  ร๎อยละของผู๎เข๎ารับการอบรมมีผลทดสอบความรู๎ ผํานเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ตามเปูาหมาย  และร๎อยละความส าเร็จในการด าเนินการขอการรับรองมาตรฐานห๎องปฏิบัติการงานเทคนิค 

ไม่ได้ด าเนินการ  1 ตัวชี้วัดตามแผน คือ ความครอบคลุมของการเข๎าถึงสื่อสาธารณะของประชาชน 
 

มิติที่ 8.4  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักซ่ึงเป็นตัวชี้วัดตามแผน 2 ตัวชี้วัด  
ผลการด าเนินงาน  

ไม่บรรลุผล  1 ตัวชี้วัด คือ ร๎อยละของผู๎เข๎ารับการบ าบัดและผํานการบ าบัดที่มีฐานข๎อมูลส าหรับ 
ใช๎ในการติดตามและดูแลอยํางตํอเนื่อง 

ไม่ได้ด าเนินการ  1 ตัวชี้วัด คือ คลินิกบ าบัดยาเสพติดและบ๎านพิชิตใจได๎รับการปรับปรุงแล๎วเสร็จ  
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มิติที่ 8.5  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 6 ตัวชี้วัด  ประกอบด๎วยตัวชี้วัดตามแผน 2 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัด
เพ่ิมตามภารกิจของหนํวยงาน 4 ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน  
 บรรลุผล  4 ตัวชี้วัดตามภารกิจฯ คือ ร๎อยละของผู๎รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุด  
จ านวนชุมชนที่ด าเนินกิจกรรมการดูแลผู๎สูงอายุระยะยาว  จ านวนศูนย์สํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุของศูนย์บริการ
สาธารณสุขผํานตามมาตรฐานบริการสํงเสริมสุขภาพข้ันพื้นฐานศูนย์สํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุ  และเครือขําย 
ความรํวมมือในการเฝูาระวังความปลอดภัยด๎านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส านักอนามัยมีจ านวนเพิ่มขึ้น  

ไม่ได้ด าเนินการ  2 ตัวชี้วัดตามแผน คือ จ านวนเครือขํายอาสาสมัครสาธารณสุขให๎สามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพและจ านวนเครือขํายผู๎สูงอายุที่ได๎รับการเสริมสร๎างศักยภาพ หนํวยงาน 
ไมํได๎น ามาบรรจุในแผนหนํวยงาน  
 

มิติที่ 8.6  แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2560 ไมํได๎ก าหนดตัวชี้วัดไว๎ หนํวยงาน 
จึงก าหนดตัวชี้วัดขึ้น 12 ตัว ซึ่งด าเนินการบรรลุผลทุกตัวชี้วัด คือ ร๎อยละของความส าเร็จในการยกระดับ 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด๎านโรคเฉพาะทางท่ีมีคุณภาพผํานเกณฑ์ของส านักการแพทย์ ตั้งแตํระดับ 3 
ขึ้นไป  ร๎อยละของผู๎ปุวยที่มีความพึงพอใจระดับ “มาก” ในบริการรักษาพยาบาลของศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์ของกรุงเทพมหานคร  ร๎อยละความส าเร็จของการผํานเกณฑ์การประเมินคลินิกผู๎สูงอายุ  ร๎อยละ  
ของความส าเร็จในการผํานการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (ซ้ า)  ความส าเร็จของสถานพยาบาล 
ในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีบริการแพทย์แผนไทย/แพทย์ทางเลือก  ร๎อยละความครอบคลุมของการเข๎าถึง
บริการในการดูแลรักษาสุขภาพชาวกรุงเทพมหานคร  ร๎อยละความส าเร็จของการสํงตํอผู๎ปุวยโรคส าคัญ   
ร๎อยละผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่น ามาใช๎ในการปฏิบัติงาน  ร๎อยละของผู๎ดูแลผู๎ปุวยและ/หรือผู๎ปุวย 
มีความรู๎ความเข๎าใจในการดูแลผู๎ปุวยหรือตนเองได๎ถูกต๎อง  ร๎อยละของผู๎บาดเจ็บฉุกเฉินในระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินได๎รับการดูแลจากทีมสุขภาพของโรงพยาบาล  ความส าเร็จของการมีระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินบริเวณมณฑลพิธีท๎องสนามหลวง  และร๎อยละของผู๎ปุวยวิกฤตฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉินขั้นสูง (Advance) สามารถได๎รับบริการภายใน 10 นาที และสํวนของขั้นพ้ืนฐาน (Basic) สามารถ 
ได๎รับบริการภายใน 15 นาที 
 

มิติที่ 8.7  แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2560 ไมํได๎ก าหนดตัวชี้วัดไว๎ หนํวยงาน 
จึงก าหนดตัวชี้วัดขึ้น 6 ตัว ซึ่งด าเนินการบรรลุผลทุกตัวชี้วัด คือ ร๎อยละของตัวอยํางอาหารที่ได๎รับการสุํม
ตรวจไมํพบการปนเปื้อนเชื้อโรคหรือสารพิษ  ร๎อยละความส าเร็จในการสํงเสริมให๎สถานประกอบการอาหาร  
มีการพัฒนาผํานเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี  ร๎อยละความส าเร็จของการ
ควบคุมก ากับการจัดอบรมและประเมินผลความรู๎ผู๎ประกอบการ ผู๎สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาล
อาหารของกรุงเทพมหานคร  ร๎อยละของตัวอยํางเนื้อสัตว์ที่ได๎รับการสุํมตรวจไมํพบยาต๎านจุลชีพตกค๎าง   
ร๎อยละของตัวอยํางเนื้อสัตว์ที่ได๎รับการสุํมตรวจไมํพบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ  และร๎อยละของจ านวนสัตว์ปีก  
ที่ได๎รับการสุํมตรวจไมํพบเชื้อโรคไข๎หวัดนก 
 

มิติที่ 8.8  แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2560 ไมํได๎ก าหนดตัวชี้วัดไว๎ หนํวยงาน 
จึงก าหนดตัวชี้วัดขึ้น 6 ตัว ซึ่งด าเนินการบรรลุผลทุกตัวชี้วัด คือ ร๎อยละของส๎วมสาธารณะมีสุขลักษณะ
เป็นไปตามเกณฑ์  ร๎อยละของเจ๎าหน๎าที่ส านักงานเขตท่ีรับบริการตรวจสอบเรื่องร๎องเรียนเหตุร าคาญ  
จากส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อมมีความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป  ร๎อยละของสถานประกอบการ 
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กลุํมเปูาหมายมีสุขลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์สุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อมที่ก าหนด  ร๎อยละของกิจการที่เป็นอันตราย
ตํอสุขภาพที่มีความเสี่ยงสูงได๎รับการตรวจเฝูาระวังความปลอดภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย อุบัติภัยจาก
สารเคมีไมํเกินร๎อยละ 1  ร๎อยละของสถานประกอบการกลุํมเปูาหมายที่ได๎รับการตรวจสอบแนะน าปรับปรุง
ด๎านอาชีวอนามัย  และร๎อยละของชุมชนหรือสถานประกอบการในพ้ืนที่รับผิดชอบได๎รับการอบรมอาชีว -
อนามัยและสิ่งแวดล๎อม 
 
ด้านที่ 9  เมืองท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

   ผลการด าเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
จ านวน จ านวนตัวชี้วัดผล ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

เป้าประสงค์ การด าเนินงานหลัก บรรลุผล ไม่บรรลุผล  
      
9.1  การบริหารงานท่ัวไป
กรุงเทพมหานคร 

3 3  1 1  1  

9.2  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 7  1 6   
(ไมํสามารถ 

ประเมินผลได๎)  

-   

9.3  การบริหารงานบุคคล 3 8 8  -   -  
9.4  การวางแผน การเงิน  
การคลังและงบประมาณ 

7 24  20  -  4 

9.5  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

5 8 4  1 3 

9.6  การบริหารราชการ 
และสภากรุงเทพมหานคร 

3 5 5 - - 

9.7  การมีสํวนรํวมของภาคประชา
สังคม 

2 5 4 1 
(ไมํสามารถ 

ประเมินผลได๎) 

- 

                           รวม 27 60 43  9 8 
                 คิดเป็นร้อยละ  100  71.67  15.00 13.33 

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2560 ไมํได๎ก าหนดตัวชี้วัดและคําเปูาหมายไว๎ 
หนํวยงานจึงพิจารณาตัวชี้วัดตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ-
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหนํวยงาน ซึ่งเป็นหนํวยงานที่ปฏิบัติงานเฉพาะด๎านหรือมีการด าเนินการ
ในภาพรวมของกรุงเทพมหานครมาใช๎เพื่อประเมินความส าเร็จ ซึ่งสํงผลให๎หลายตัวชี้วัดยังขาดความชัดเจน  
ของนิยาม ความหมาย หรือขอบเขตการวัดผล สํงผลให๎ไมํสามารถประเมินความส าเร็จได๎วําบรรลุผลส าเร็จ
หรือไมํ ผลการด าเนินงาน ด๎านที่ 9  เมืองที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีสํวนรํวม  
ของประชาชน ประกอบด๎วย 27 เปูาประสงค์ มีตัวชี้วัดที่น ามาใช๎ประเมินผลส าเร็จ จ านวน 60 ตัวชี้วัด 
ด าเนินการบรรลุผล 43 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 71.67 โดยเมื่อพิจารณารายมิติจะพบวํามิติท่ีมีผลด าเนินการ
บรรลุผลทุกตัวชี้วัดคิดเป็นร๎อยละ 100 คือ มิติที่ 9.3 การบริหารงานบุคคล และมิติที่ 9.6 การบริหาร
ราชการและสภา สํวนมิติที่ผลการด าเนินการไมํสามารถวัดความส าเร็จได๎ คือ มิติที่ ๙.๒ การพัฒนาทรัพยากร 
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บุคคล จ านวน 6 ตัวชี้วัด และมิติที่ 9.7 การมีสํวนรํวมของภาคประชาสังคม จ านวน 1 ตัวชี้วัด  
ผลการด าเนินงานแยกรายมิติได๎ดังนี้ 
 

มิติที่ 9.1  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักตามภารกิจฯ 3 ตัวชี้วัด   
ผลการด าเนินงาน   

บรรลุผล  1 ตัวชี้วัด คือ ร๎อยละของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางกฎหมายและการบังคับ  
ใช๎กฎหมายผํานกระบวนการศาล 

ไม่บรรลุผล  1 ตัวชี้วัด คือ ร๎อยละความส าเร็จในการจัดหาเครื่องจักรกล 
ไม่ได้ด าเนินการ  1 ตัวชี้วัด คือ ร๎อยละความส าเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารบรรณ 

และรับเรื่องราวร๎องทุกข์ 
 

มิติที่ 9.2  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และตามภารกิจฯ  
7 ตัวชี้วัด  
ผลการด าเนินงาน   
 บรรลุผล  1 ตัวชี้วัด คือ ร๎อยละความส าเร็จของการพัฒนาศักยภาพของผู๎บริหารทุกระดับให๎มุํงสูํ  
มหานครแหํงเอเชีย 

ไม่บรรลุผล  6 ตัวชี้วัด คือ ร๎อยละความส าเร็จของการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรให๎มุํงสูํ  
ความเป็นมืออาชีพ  ระดับความส าเร็จในการสรรหา คัดเลือก และพัฒนาบุคลากรผู๎มีศักยภาพสูง (Talent  
Management)  ร๎อยละความส าเร็จของการปลูกฝังอุดมการณ์และปรัชญาการเป็นข๎าราชการที่มีเกียรติ  
และศักดิ์ศรีและเชิดชูยกยํองผู๎เป็นต๎นแบบด๎านคุณธรรมจริยธรรม  ร๎อยละความส าเร็จในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนมาตรฐานจริยธรรม ข๎อบังคับ จรรยา และวินัยข๎าราชการอยํางเป็นรูปธรรม  ร๎อยละความส าเร็จ 
ของการพัฒนาสภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่เอ้ือตํอการสร๎างบรรยากาศการท างานที่มีความสุข  และร๎อยละ  
ความส าเร็จของการขับเคลื่อนตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) 
 

มิติที่ 9.3  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักตามภารกิจฯ 8 ตัวชี้วัด   
ผลการด าเนินงาน   

บรรลุผลทั้ง 8 ตัวชี้วัด คือ จ านวนมาตรการก าลังคนที่น าไปปรับใช๎กับหนํวยงาน  ร๎อยละความส าเร็จ 
ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร  ร๎อยละความพึงพอใจตํอ  
การจัดแสดงผลงานฯ ที่มีความโดดเดํนของผู๎เข๎ารํวมงาน ร๎อยละของส านักงานเขตท่ีประเมินตนเองตามแนว
ทางการด าเนินงานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และได๎รับการตรวจประเมินเบื้องต๎นจากคณะตรวจ
ประเมินของกรุงเทพมหานคร  ร๎อยละความพึงพอใจของผู๎เกี่ยวข๎องตํอแนวทางการบริหารงานหอสมุดเมือง 
กรุงเทพมหานคร  ร๎อยละของผลงานที่หนํวยงานน าเสนอเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัล   
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล๎วเสร็จภายในวันที่ 
31 สิงหาคม 2560  และจัดท าหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.พ.ค. กรงุเทพมหานคร 
 

มิติที่ 9.4  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักตามภารกิจฯ 24 ตัวชี้วัด   
ผลการด าเนินงาน  

บรรลุผล  20 ตัวชี้วัด คือ หนํวยงานของกรุงเทพมหานครน าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
เป็นแนวทางหลักในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหนํวยงาน  ร๎อยละของผู๎เข๎ารํวมโครงการผํานการทดสอบ 
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ความเข๎าใจตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  ร๎อยละของความส าเร็จในการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมตามนโยบายของผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร  จ านวนผลงานวิจัยที่สนับสนุนการบริหารมหานคร  
ร๎อยละความพึงพอใจของผู๎รับบริการข๎อมูลสถิติกรุงเทพมหานคร   ร๎อยละความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติ-
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีด๎วยกระบวนการบูรณาการ   จ านวนรายงานการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 1  (พ.ศ. 2557-2560)  ร๎อยละความส าเร็จ  
ของการจัดท าแผนการด าเนินการตามแผนสิทธิมนุษยชนแหํงชาติ ฉบับที่ 3  การจัดเก็บภาษีของกรุงเทพมหานคร
มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  ร๎อยละของจ านวนบุคลากรที่เข๎ารํวมการประชุมเชิงปฏิบัติการท าแบบทดสอบหลังการ
ฝึกอบรมผํานเกณฑ์   ร๎อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานครด๎านการพัฒนาหรือปรับปรุงทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร  จ านวน
กิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือสร๎างเครือขํายผู๎รับผิดชอบงานด๎านการบริหารความเสี่ยง   จ านวนครั้งที่นักวิชาการ
ตรวจสอบภายในได๎จัดกิจกรรมการให๎ความรู๎ด๎านการตรวจสอบภายในและหรือแนวทางการเตรียมความพร๎อม
รับการตรวจสอบแกํหนํวยรับตรวจ   ร๎อยละของจ านวนข๎อเสนอแนะที่ได๎จากการส ารวจความคิดเห็นหรือ
สอบถามจากผู๎บริหาร เจ๎าหน๎าที่ของหนํวยรับตรวจ และหรือประชาชนผู๎มีสํวน ได๎สํวนเสียตําง ๆ ที่เก่ียวข๎อง
และน ามาด าเนินการ  ร๎อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  ร๎อยละของจ านวนหนํวย
รับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ผู๎ตรวจสอบภายในจะเข๎าตรวจสอบบัญชีและการเงิน และน าแบบ
ประเมินความเสี่ยงด๎านการทุจริตไปใช๎ในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ  เสนอให๎
จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  จ านวนหลักฐานการจําย (ฎีกาหลังจําย) ที่ได๎รับการตรวจสอบ  ร๎อยละของ
รายงานผลการตรวจสอบติดตามผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินที่ผู๎ตรวจสอบภายในสามารถเสนอให๎
ผู๎บริหารกรุงเทพมหานครพิจารณาและหรือสั่งการได๎ภายในระยะเวลา 15 วันท าการนับจากวันที่ผู๎รับตรวจ 
ลงนามรับทราบผลการตรวจสอบในแบบติดตามประเมินผลการตรวจสอบภายใน  และกรุงเทพมหานครมีคํูมือ
ประกอบการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีแบบมุํงเน๎นผลงาน 

ไม่ได้ด าเนินการ  4 ตัวชี้วัด คือ มีเครือขํายผู๎ปฏิบัติงานด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคม และจ านวน
บุคลากรที่ได๎รับการสํงเสริมให๎มีความรู๎ ทักษะในการจัดท าแผน ก าหนดตัวชี้วัด และบันทึกรายงาน  ไมํได๎รับ 
การจัดสรรงบประมาณ   ร๎อยละของหนํวยงานที่จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ที่สอดคล๎อง
ยุทธศาสตร์อาเซียนของกรุงเทพมหานคร (จะด าเนินการในปี พ.ศ. 2561)  และจ านวนรายงานผลการศึกษา
และจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครอยํางยั่งยืนด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคม (จะด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)     
 

มิติที่ 9.5  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักตามภารกิจฯ 8 ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุผล   4 ตัวชี้วัด คือ ร๎อยละของความส าเร็จของการจัดหาและพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน  
ด๎านเทคโนโลยีและการสื่อสาร  ร๎อยละของผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศผํานตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด  ร๎อยละของผู๎บริหารสารสนเทศระดับสูงประจ าหนํวยงานของกรุงเทพมหานคร (CIO) ที่ได๎รับ 
การพัฒนาศักยภาพด๎านเทคโน โลยีสารสนเทศ   และร๎อยละของผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมที่เป็นบุคลากร  
ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศผํานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

 ไม่บรรลุผล  1 ตัวชี้วัด คือ ร๎อยละของบริการได๎รับการพัฒนาให๎เป็นบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
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ไม่ได้ด าเนินการ  3 ตัวชี้วัด คือ ร๎อยละของบุคลากรผู๎ใช๎งานระบบฯ มีความพึงพอใจตํอระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานระดับกรุงเทพมหานคร   จ านวนมาตรฐานกลางด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรุงเทพมหานครที่ได๎ด าเนินการให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานสากล   และร๎อยละความส าเร็จ 
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพื่อสนับสนุนงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานครตามเปูาหมายที่ก าหนด  
 

มิติที่ 9.6  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักตามภารกิจฯ 5 ตัวชี้วัด  บรรลุผลทั้ง 5 ตัวชี้วัด คือ  ร๎อยละ  
ความส าเร็จของการสรุปเรื่องร๎องเรียนเสนอผู๎บริหารได๎แล๎วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ความส าเร็จ 
ของการด าเนินการปรับปรุง/พัฒนาการจัดเก็บข๎อมูล/สารสนเทศ/ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ 
ติดตามความก๎าวหน๎าและปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานตามนโยบาย  จ านวนครั้งของการเข๎ารํวมประชุม 
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างานฯ ติดตามความคืบหน๎าเกี่ยวกับภารกิจการกระจายอ านาจ   
กรุงเทพมหานครสามารถรับการถํายโอนภารกิจตามแผนกระจายอ านาจฯ มาด าเนินการได๎ตามที่
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีมติให๎ด าเนินการถํายโอน   และจ านวน 
ครั้งของการเข๎ารํวมประชุมเวทีผู๎บริหารเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก  
 

มิติที่ 9.7  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และตามภารกิจฯ  
5 ตัวชี้วัด  
ผลการด าเนินงาน 
 บรรลุผล  4 ตัวชี้วัด คือ ร๎อยละความส าเร็จในการเผยแพรํประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรุงเทพมหานคร
ผํานรายการบํายนี้มีค าตอบทางสถานีโทรทัศน์   จ านวนการจัดแถลงขําว   จ านวนการจัดสื่อมวลชนสัญจร   
และระดับการรับรู๎ของประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย /แผน/ภารกิจของกรุงเทพมหานครซึ่งได๎ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ผํานทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com 
 ไม่บรรลุผล  1 ตัวชี้วัด คือ ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมกับกรุงเทพมหานครในการก าหนดนโยบาย 
รํวมท างานและท าคุณประโยชน์ให๎กรุงเทพมหานครเพ่ิมมากข้ึน  
 
ปัญหา/อุปสรรคในการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2560  
(1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) 
 ปัญหาการจัดท าแผน   
 1)  แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2560 ไมํได๎ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน
หลัก แตํน าเปูาประสงค์มาวางเป็นตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก หนํวยงานจึงไมํได๎ด าเนินการ เชํน มิติที่ 4.1 

2)  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2560 ไมํได๎ก าหนดตัวชี้วัด
ผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการไว๎  
     3)  ไมํได๎ก าหนดให๎ด าเนินการครบทุกมาตรการ เชํน 7.1.1.2  7.1.2.1 

4)  หนํวยงานไมํได๎แปลงแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2560 ไปสูํการปฏิบัติ
อยํางครบถ๎วน และด าเนินการตามภารกิจของหนํวยงานซึ่งบางตัวชี้วัดไมํสํงผลตํอระดับมิติ/ระดับด๎าน 
 

 ปัญหาการติดตามประเมินผล   
1)  มีการด าเนินการแตํไมํมีข๎อมูลสนับสนุนการประเมินผลตัวชี้วัด 

 2)  ไมํได๎รับการจัดสรรงบประมาณ จึงไมํได๎ด าเนินการหรือปรับเปลี่ยนการด าเนินการ  
ตามภารกิจซึ่งไมํสํงผลถึงตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฯ  
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3)  ไมํได๎น าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฯ มาด าเนินการ 
4)  ไมํมีการประสานงานกับหนํวยงานหรือสํวนราชการที่รับผิดชอบภารกิจของกรุงเทพมหานคร

ลํวงหน๎าในการขอทราบข๎อมูลที่จ าเป็นเพื่อใช๎ในการประเมินผลตั้งแตํต๎นปีงบประมาณ สํงผลให๎การประเมินผล
ยังขาดความสมบูรณ์  
 ปัญหาแต่ละด้าน  ปรากฏรายละเอียดตามปัญหาและอุปสรรคของแตํละด๎าน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฉบับตํอไปต๎องก าหนดตัวชี้วัดให๎ครบถ๎วนตามภารกิจ 
ของกรุงเทพมหานคร  
 2. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานที่สํงผลตํอการพัฒนา 
 3. แนะน า สนับสนุน และผลักดันให๎หนํวยงานด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ให๎ครบทุกระดับ 
 4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช๎ในการจัดท าฐานข๎อมูล จัดท าระบบติดตามความก๎าวหน๎า 
และประเมินความส าเร็จของตัวชี้วัดระดับตํางๆ ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครและแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร โดยเชื่อมโยงกับระบบติดตามความก๎าวหน๎าโครงการ ระบบติดตามการใช๎จํายงบประมาณ 
และระบบอื่นๆ เพ่ือเป็นการลดความซ้ าซ๎อนในการรายงาน  
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รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าป ีพ.ศ. 2560 
(1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) 

 

ด้านที่ 1  เมืองที่มีความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

 กรุงเทพมหานครได๎รับการประเมินจากหนํวยวิจัยด๎านเศรษฐกิจ  Economist Intelligence Unit (EIU) 
ของนิตยสาร  The Economist ในปี 2017 ให๎เป็นเมืองที่ปลอดภัยส าหรับการอยูํอาศัย ในล าดับที่ 49 จาก 
จ านวน 60 เมืองที่ถูกคัดเลือกให๎เป็นตัวแทน เมืองในแตํละภูมิภาค และอยูํในล าดับที่ 12 ของเมืองในภูมิภาค

เอเชีย  16 เมือง เรียงล าดับ
ดังนี้ โตเกียว สิงคโปร์ โอซากา 
ฮํองกง โซล ไทเป กัวลาลัมเปอร์ 
ปักก่ิง เซี่ยงไฮ๎ เดลี มุมไบ 
กรุงเทพฯ มนิลา โฮจิมินห์ซิตี้  
จาการ์ตาและยํางก๎ุง  โดยแบํง
การประเมิน ออกเป็น  4 มิติ 
ประกอบด๎วย  ความปลอดภัย
ทางด๎านดิจิทัล ความปลอดภัย
ทางด๎านสุขภาพ ความปลอดภัย
ด๎านโครงสร๎าง พ้ืนฐาน  และ
ความปลอดภัยสํวน บุคคล  ซ่ึง
กรุงเทพมหานครถูก จัดล าดับ
ในแตํละมิตอิยูํที่ 52, 37, 43 

และ 49 จากจ านวน 60 เมืองทั่วโลก และอยูํในล าดับที่ 12, 10, 10 และ 13 จาก 16 เมืองในภูมิภาคเอเชีย 
เมื่อเทียบเคียงดัชนีชี้วัดทั้ง 4 มิติของ Economist Intelligence Unit กับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2560 ด๎านที่ 1 เมืองที่มีความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร๎อย จะพบวําดัชนีชี้วัดความปลอดภัย
ทางด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  (Infrastructure Safety Index) และความปลอดภัยสํวนบุคคล  (Personal Safety 
Index) มีความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ตัวอยําง
ดัชนีชี้วัดที่ EIU ใช๎ในการประเมิน ได๎แกํ คุณภาพของถนนและไฟฟูา ความสะดวกและปลอดภัยของคนเดิน
ถนน การมีแผนจัดการภัยพิบัติและแผน ฟ้ืนฟู/แผนบริหารความตํอเนื่องทางธุรกิจ การลาดตระเวนตามชุมชน 
ความชุกของการเกิดอาชญากรรมท่ัวไปและอาชญากรรมรุนแรง อัตราผู๎ เสพยาเสพติด ระดับความรู๎สึกปลอดภัย
หรือการรับรู๎ถึงความปลอดภัยของประชาชน เป็นต๎น  
  ผลการประเมินความปลอดภัยด๎านโครงสร๎างพื้นฐานในระดับ 60 เมืองทั่วโลก กรุงเทพมหานครอยูใํน
ล าดับที ่43 และเป็นล าดับที่ 10 ของภูมิภาคเอเชีย ผลการประเมินความปลอดภัยสํวนบุคคลอยูํในล าดับที่ 49 
และเป็นล าดับที่ 13 ของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเมื่อเทียบกับเมืองส าคัญในเอเชียพบวําอยูํในล าดับคํอนข๎างต่ า ดังนั้น 
กรุงเทพมหานครในฐานะผู๎รับผิดชอบการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านความปลอดภัยของเมือง ต๎องหาแนวทาง    
แก๎ไขปัญหาที่เหมาะสมตํอไป  โดยค านึงถึงคุณภาพของโคร งสร๎างพ้ืนฐานด๎านความปลอดภัยที่ประกอบด๎วย
ไฟฟูาแสงสวํางและ กล๎องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และควรก าหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพมากกวําเชิงปริมาณ 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการวัดประสิทธิภาพของกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด รวมถึงประเด็นความปลอดภัยในการใช๎ทางเท๎า
ควรมีการจัดเก็บสถิติอุบัติเหตุที่เกิดบนทางเท๎าด๎วยเพื่อน าสูํการแก๎ไขตํอไป  
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 ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2560 ได๎ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงาน
เพ่ือสร๎างกรุงเทพฯ ให๎เป็นมหานครที่มีความปลอดภัยและมีความเป็นระเบียบเรียบร๎อยไว๎ 5 มิติ ประกอบด๎วย 
(1) การสร้างความปลอดภัยในการด าเนินชีวิต  โดยมีเปูาประสงค์ลดปัจจัยเสี่ยงตํอการเกิ ดอาชญากรรมในที่
สาธารณะและการสํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมปูองกันอาชญากรรม (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ติดยาและสารเสพติด โดยมีเปูาประสงค์เพ่ิมความสามารถของชุมชนในการเฝูาระวังและแก๎ไขปัญหาในพ้ืนที่
ของตน รวมทั้งสร๎าง ความเข๎มแข็งให๎แกํเด็กและเยาวชน (3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยมี
เปูาประสงค์ลดความเสี่ยง การเกิดสาธารณภัยและเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข๎าระงับเหตุเพื่อลดความสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สิน (4) การจัดการน้ าและป้องกันอุทกภัย  โดยมีเปูาประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการ
ระบายน้ าและรองรับปริมาณน้ าหลากน้ าหนุน และ (5) การเสริมสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
โดยมีเปูาประสงค์ลดพฤติกรรมการทิ้งขยะและจัดระเบียบทางเท๎าและท่ีสาธารณะ แตํละมิติได๎ก าหนดตัวชี้วัดหลัก
เชื่อมโยงกับเปูาประสงค์ที่ สามารถสะท๎อนผลส าเร็จในระดับผลกระทบและผลลัพธ์ ซึ่งเกิดจากการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการส าคัญตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร รวมถึงกิจกรรม/โครงการสนับสนุนที่ก าหนด
เพ่ิมเติมเพ่ือให๎บรรลุเปูาประสงค์  ทั้งนี้ ตัวชี้วัดหลักตามแผนฯ มีความสอดคล๎องกับดัชนีชี้วัดเมืองปลอดภัยของ 
Economist Intelligence Unit เชํน ระดับความรู๎สึกปลอดภัยจากอาชญากรรม ยาเสพติดและการกํอการร๎าย
ในการด าเนินชีวิตในกรุงเทพมหานครของประชาชน ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนตํอการออกตรวจพ้ืนที่
เสี่ยงตํอการเกิดอาชญากรรม จ านวนกล๎องโทรทัศน์วงจรปิดและไฟฟูาแสงสวํางที่ติดตั้งเพ่ิมข้ึน จ านวนแผน
จัดการความเสีย่งของเมืองตามแนวทาง 100 Resilient Cities ระยะเวลาเฉลี่ยในการเข๎าถึงเหตุอัคคีภัยภายใน 
10 นาที ระยะเวลาในการระบายน้ าทํวมขังถนนสายหลักภายใน 210 นาที (กรณีฝนตกไมํเกิน 100 มิลลิเมตร
ตํอชั่วโมง ) ร๎อยละ ความส าเร็จในการจัดระเบียบหาบเรํแผงลอยและกวดขันการจอดหรือขับขี่รถยนต์ 
จักรยานยนต์และล๎อเลื่อนบนทางเท๎า และร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ใช๎ทางเท๎าในบริเวณท่ีมีการ
กวดขัน เป็นต๎น แตํบางตัวชี้วัดหลักยังคงเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณจึงควรก าหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพเพ่ิมข้ึน  
 นอกจากตัวชี้วัดหลักตามแผนฯ แล๎ว หนํวยงานได๎ก าหนด ตัวชี้วัดเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนผลส าเร็จในการ
ด าเนินงาน เชํน มิติการปูองกันและแก๎ไขปัญหาการติดยาและสารเสพติดมีการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติม คือ ร๎อยละ
ของชุมชนที่ได๎รับการสนับสนุนมีการด าเนินงานปูองกันและแก๎ ไขปัญหายาเสพติดใน ชุมชน และร๎อยละของ
อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝูาระวังภัยและยาเสพติดมีการด าเนินกิจกรรมเฝูาระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจ 
ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่เพ่ิมเติมเป็นตัวชี้วัดผลผลิต ดังนั้น เพื่อให๎สามารถประเมินประสิทธิผลระดับผลลัพธ์และผลกระทบ
ของการด าเนินในมิติดังกลําวนี้ หนํวยงานควรแสดงผลการเปรียบเทียบสถิติคดียาเสพติดหรือสถิติผู๎ติดยาและ
สารเสพติดในชุมชนกรุงเทพมหานครวํามีการเปลี่ยนแปลงหรือสัมพันธ์กับการด าเนินงานอยํางไร  
 ซ่ึงจากการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านที่ 1 เมืองที่มีความปลอดภัย และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย จากตัวชี้วัดทั้งหมด 53 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดหลักตามแผนฯ 39 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดหน่วยงานที่เพ่ิมเติม
อีก 14 ตัวชี้วัด พบว่าภาพรวมการด าเนินการบรรลุผลตามเป้าหมายจ านวน 46 ตัวชี้วัด  คิดเป็นผลส าเร็จ ของ
การด าเนินงาน  ร้อยละ 86.79  ซึ่งมีเพียง 1 ตัวชี้วัดหลักตามแผนฯ ที่ไมํบรรลุตามเปูาหมาย คือ การติดตั้ง
กล๎องโทรทัศน์ วงจรปิดเพื่อความปลอดภัย เพ่ิมข้ึนได๎เพียง 50 ตัว จากเปูาหมายท่ีก าหนดไว๎ 1,000 ตัว 
เนื่องจากไมํได๎รับ จัดสรรงบประมาณตามแผนที่ก าหนดไว๎  และมี 6 ตัวชี้วัดหลักตามแผนฯ ที่หนํวยงานไมํได๎
ด าเนินการ โดยเป็นตัวชี้วัดหลักในมิติ 1.1 จ านวน 1 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดหลักในมิติ 1.2 จ านวน 1 ตัวชี้วัด และ
ตัวชี้วัดหลักในมิติ 1.4 จ านวน 4 ตัวชี้วัด  แตํทั้งนี้หนํวยงานได๎ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมให๎รองรับและครอบคลุม
ทุกมาตรการในแตํละมิติเพ่ือใหส๎ามารถวัดผลส าเร็จในระดับเปูาประสงค์ได๎ 
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(2)  ตารางสรุประดับด้าน  ประกอบด้วย 5 มิติ 15 เป้าประสงค ์39 ตัวช้ีวัดผลงานหลัก และ 14 ตัวช้ีวัด 
(เพิ่มเติม) เชื่อมโยงกับแต่ละมิติ ดังนี ้ 
 

มิติ จ านวน
เป้าประสงค์ 

จ านวนตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

หลักเชื่อมโยง 
กับมิติ 

จ านวนตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

หลักเชื่อมโยง 
กับมิติ (เพ่ิมเติม) 

ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด 
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

บรรลุผล 
ตามตัวชี้วัด 

ไม่บรรลุผล 
ตามตัวชี้วัด 

1.1 ความปลอดภัยในการ 
ด าเนินชีวิต 

2 9 1 8 
 

1 1 
(ตัวช้ีวัดตาม

แผนฯ) 

1.2 การปูองกันและแก๎ไขปัญหา 
การติดยาและสารเสพติด 

3 1 3 3 
 

- 1 
(ตัวช้ีวัดตาม

แผนฯ) 
1.3  การปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยและอุบัติภัย 

3 
 

22 7 25 
 

- 4 
(ตัวช้ีวัด

ตามแผนฯ) 
1.4  การจัดการน้ าและปูองกัน
อุทกภัย 

5 2 1 3 
 

- - 

1.5  ความเป็นระเบียบเรียบร๎อย 
ของบ๎านเมือง 

2 
 

5 2 7 
 

- - 

  39 14    

                       รวมทั้งสิ้น 15 53 46 1 6 

                      คิดเป็นร้อยละ 100 86.79 1.89 11.32 
 
สรุปวิเคราะห์ผลด าเนินการระดับด้าน   
 

มิติที่ 1.1  ความปลอดภัยในการด าเนินชีวิต 
 การเสริมสร๎างความปลอดภัยในการด าเนินชีวิตให๎แกํประชาชนในกรุงเทพมหานครมี  2 เปูาประสงค์  
เปูาประสงค์แรก คือ การด าเนินงานเพื่อเพ่ิมความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะและลดจุดเสี่ยงอาชญากรรม  
ประกอบด๎วย 5 มาตรการ ได๎แกํ (1) การติดตั้งและบ ารุงรักษากล๎องโทรทัศน์วงจรปิด (2) การติดตั้งและ
ซํอมแซมไฟฟูาแสงสวําง (3) การตรวจตราเฝูาระวังพ้ืนที่เสี่ยงตํอการเกิดอาชญากรรมโดยก าลังเจ๎าหน๎าเทศกิจ
ชุดสายตรวจตูเ๎ขียวและการมีสํวนรํวมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝูาระวังภัยและยาเพติด (4) การจัดรถ
บริการ รับ-สํงประชาชนที่เดินทางยามวิกาลในเส๎นทางเปลี่ยวและเสี่ยงตํออาชญากรรม และ (5) การเสริมสร๎าง
ความปลอดภัยให๎แกํนักทํองเที่ยวโดยเจ๎าหน๎าที่สายตรวจนักทํองเที่ยว เปูาประสงค์ท่ีสอง คือ การด าเนินงานเพื่อ
สร๎างความเข๎มแข็ง ให๎แกํอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร .) ให๎สามารถปฏิบั ติงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ มี 2 มาตรการ ได๎แกํ (1) การจัดอบรมการใช๎วิทยุคมนาคม และ (2) การสนับสนุนการด าเนินงาน
ของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  
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หนํวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข๎องในการเสริมสร๎างความปลอดภัยให๎แกํประชาชนใน กรุงเทพมหานคร ได๎

ด าเนินงานโครงการ /กิจกรรมตํางๆ ซึ่งสอดคล๎องมาตรการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ าปี พ .ศ.2560 โดยผลการด าเนินงานเพื่อ รองรับเปูาประสงค์ เพ่ิมความปลอดภัยในพื้นที่ สาธารณะและ
ลดจุดเสี่ยงอาชญากรรม มีดังนี้ (1) ติดตั้งกล๎องกล๎องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อความปลอดภั ยเพ่ิมข้ึน 50 ตัว 
บริเวณโดยรอบโครงการแก๎มลิงตามแนวพระราชด าริบึงหนองบอน ซึ่งไมํเป็นไปตามเปูาหมายในแผนฯ ที่ก าหนด
ไว๎ 1,000 ตัว เนื่องจากไมํได๎รับงบประมาณ ตามท่ีขอจัดสรร  สํวนการบ ารุงรักษา ด าเนินการได๎ 27,485 ตัว 
และติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการกล๎องโทรทัศน์วงจรปดิ 12 ศูนย์ แตํหนํวยงานยังไมํมีการวัดผลความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎บริการตํอกล๎องโทรทัศน์วงจรปิดในด๎านความปลอดภัย (2) การติดตั้งไฟฟูาแสงสวํางเพ่ิมข้ึนจ านวน 
5,502 ดวง และซํอมแซมจ านวน 38,051 ดวง โดยเปูาหมายก าหนดไว๎ 7,000 ดวง (3) การเฝูาระวังและ
ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย 507 จุด โดยชุดสายตรวจตู๎เขียวจุดละ 2 ครั้ง/วัน และมีการเฝูาระวังเหตุความไมํ ปลอดภัย
เรื่องยาเสพติดโดยอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝูาระวังภัยและยาเสพติดซ่ึงปัจจุบันมีจ านวน 7,804  คน โดยใน
ปี พ.ศ. 2560 ได๎จัดฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพไปแล๎ว  4,126 คน (4) จัดรถบริการรับ- สํงประชาชนที่เดินทาง
ยามวิกาลใน 100 เส๎นทางท่ีมีความเสี่ยง (5) จัดเจ๎าหน๎าที่เทศกิจ สายตรวจ รถพลังงานไฟฟู า (Segway) 
ตรวจตราและชํวยอ านวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยแกํนักทํองเที่ยว ในพ้ืนที่เขตพระนคร และเขตดุสิต 
จ านวน 264 ครั้ง นอกจากมาต รการตามท่ีก าหนด ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครแล๎ว ส านักงานเขตได๎
ด าเนินการตามนโยบายที่ 3 ปลอดภัย (Community) ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคม
ปลอดภัย ภารกิจที่ 4 เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวให๎เป็นพื้นที่โปรํงโดยปรับสภาพแวดล๎อมพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยงตามที่
กองบัญชาการต ารวจนครบาลได๎ส ารวจไว๎ 235 แหํง ด๎วยการตัดแตํงต๎นไม๎ ปรับสภาพพ้ืนที่รกร๎างและปิดล๎อม
พ้ืนที่ เพิ่มไฟฟูาแสงสวําง ติดตั้งและปรับมุมกล๎อง CCTV โดยประสานส านักการจราจรและขนสํงด าเนินการ  

ส าหรับเปูาประสงค์เพ่ือสํงเสริมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร .) ให๎สามารถปฏิบัติงาน
เสริมสร๎างความปลอดภัยให๎แกํประชาชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เป็นการ ด าเนินงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด๎วยการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนเพ่ือพัฒนาศักยภาพการท างานให๎แกํ อาสาสมัครฯ ที่มีอยูํเดิม
จ านวน 950 คน สูงกวําเปูาหมายของมาตรการที่ก าหนดไว๎ที่ 300 คน นอกจากนั้น ยัง มีการฝึกอบรมจัดตั้ง
อาสาสมัครฯ ใหมํอีก 1,150 คน แตํส าหรับมาตรการอบรมการใ ช๎วิทยุคมนาคมไมํได๎ด าเนินการเนื่องจากไมํได๎
รับจัดสรรงบประมาณ  
 

มิติที่ 1.2  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดยาและสารเสพติด 
ปัญหายาเสพติดสํงผลกระทบตํอความสงบสุขของประชาชนและเป็นภัยตํอความม่ันคงของประเทศ 

ซ่ึงหนํวยงานภาคีทุกระดับได๎รํวมมือกันปูองกันและแก๎ไขปัญหาในระดับพื้นท่ีอยํางตํอเนื่อง เพ่ือลดปริมาณผู๎เข๎า
สูํการกระท าความผิดและน าคนออกจากวงจรการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให๎เห็นได๎ อยํางชัดเจน  
จนสามารถควบคุมปัญหาให๎อยูํในระดับที่ไมํสํงผลกระทบตํอสังคมและประชาชน โดยรวม ซึ่งกรุงเทพมหานคร
ได๎สํงเสริมและสนับสนุนการแก๎ไขปัญหาผู๎เสพ/ผู๎ติดยาเสพติดในระดับพ้ืนที่โดยมีเปูาประสงค์ในการด าเนินงาน 
3 เปูาประสงค์ ดังนี้  

(1) ชุมชนมีความสามารถในการแก๎ไขปัญหายาเสพติด โดยจัดตั้ง “ชุมชนรํวมใจระวังภัยยาเสพติด ” 
ในพ้ืนที่ 50 เขต ซ่ึงส านักงานปูองกันและบ าบัดการติดยาเสพติด ส านักอนามัย ได๎ด าเนินก ารสํงเสริมและ
สนับสนุนการแก๎ไขปัญหาผู๎เสพ /ผู๎ติดยาเสพติดเชิงคุณภาพในชุมชนเพ่ือเป็นต๎นแบบทั่วทั้งพ้ืนที่  
50 เขต มาตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555–2558 รวม 250 ชุมชน ประกอบกับนโยบายรัฐบาลภายใต๎แผน 
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ประชารัฐรํวมใจ สร๎างหมูํบ๎าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559–2560 โดยใช๎กลไก  “ประชารัฐ” 
ในระดับพ้ืนที่ ได๎แกํ ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (ส านักงานเขต ) เป็นศูนย์กลางบูรณาการ
มาตรการทุกด๎านภายใต๎การสนับสนุนของทุกหนํวยงานในพื้นท่ีให๎เข๎าถึงประชาชนในชุมชน ซ่ึงมีชุมชนเปูาหมาย
ที่ต๎องด าเนินการทั้งหมด 2,063 ชุมชน   โดยปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับ
เปูาประสงค์ คือ ร๎อยละของชุมชนที่ได๎รับการสนับสนุนด๎านการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด เปูาหมาย
ร๎อยละ 80 เปูาหมายประกอ บด๎วย (1) หมูํบ๎าน /ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด จ านวน  499 ชุมชน 
ด าเนินการได๎ 417 ชุมชน (2) โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 109 แหํง ด าเนินการได๎
ครบทั้ง 109 แหํง  และ (3) สถานประกอบการ จ านวน 100 แหํง ด าเนินการได๎ครบทั้ง 100 แหํง รวม
เปูาหมายในการด าเนินงานทั้งหมด 708 แหํง ด าเนินการได๎ 626 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 88.42   

 (2) เพ่ิมระดับการมีสํวนรํวมของประชาชนในการเฝูาระวังยาเสพติด ด๎วยการจัดตั้งอาสาสมัครเฝูาระวัง
ภัยและยาเสพติดในชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนอาสาสมัครฯ 7,905 คน โดยก าหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับ
เปูาประสงค์  คือ ร๎อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝูาระวังภัยและยาเสพติดมีการด าเนินกิจกรรมตาม
ภารกิจ ซึ่งจากรายงานผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 พบวํามีอาสาสมัครฯ ที่ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจจริงโดยมีการ เฝูาระวังภัย  ค๎นหา ติดตามดูแลชํวยเหลือผู๎เสพ/ผู๎ติดยาเสพติด และให๎ความรู๎ด๎านยาเสพติด 
4,597 คน คิดเป็นร๎อยละ 58.15 นอกจากอาสาสมัครฯ ในชุมชนแล๎ว ยังมีการลงนามบันทึกความรํวมมือจัดตั้ง
อาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจ านวน 33 แหํง แหํงละ 20 คน รวมเป็น 660 คน 
เพ่ือให๎นักศึกษาทีม่ีจิตอาสามีสํวนรํวมด าเนินการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนด๎วย  

(3) เสริมสร๎างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข๎มแข็งทางจิตใจให๎แกํเด็กและเยาวชน เพ่ือให๎มี
ภูมิค๎ุมกันจากยาเสพติดและสารเสพติด ด๎วยการจัดกิจกรรมรณรงค์ตํางๆ ได๎แกํ โครงการเยาวชนสดใสไร๎ควันบุหรี่ 
และโครงการรณรงค์ลด เลิก การบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชํวงวันส าคัญตํางๆ   ซึ่งสนับสนุนนโยบายของ
ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ 3 “ปลอดภัย” (COMMUNITY) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สิน
ปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย ที่มีการบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานในการกวดขันและจัดระเบียบ
สถานบริการเปิดเกินเวลา จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุ 20 ปี ปลํอยปละละเลยให๎มีการน า
อาวุธหรือยาเสพติดเข๎าสถานบริการ สํงเสียงดังกํอเหตุเดือดร๎อนร าคาญ ตัวชี้วัดเพ่ิมเติมเพ่ื อรองรับเปูาประสงค์ 
คือ ร๎อยละของชุมชนที่ได๎รับการสนับสนุน มีการด าเนินงานด๎าน การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด  คิดเป็น
ร๎อยละ 88.42   

ทั้งนี้ หนํวยงานที่ด าเนินภารกิจเกี่ยวข๎องด๎านยาเสพติดไมํได๎ น าตัวชี้วัดหลักตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครไปด าเนินการ คือ ตัว ชี้วัดการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักเชื่อมโยง
กับเปูาประสงค์การปูองกันและแก๎ไขปัญหาการติดยาและสารเสพติด ได๎แกํ ตัวชี้วัดระดับความรู๎สึกปลอดภัย
จากอาชญากรรมยาเสพติดและการกํอการร๎ายในการด าเนินชีวิตใน กทม. ของประชาชนเพิ่มขึ้น   
 

มิติที่ 1.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัย 
การด าเนินงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 

พ.ศ.2560 ประกอบด๎วย 3 เปูาประสงค์ 22 ตัวชี้วัดหลักเชื่อมโยงเปูาประสงค์ และ 7 ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม เพ่ือให๎
รองรับมาตรการและสามารถสะท๎อนผลส าเร็จของเปูาประสงค์  ผลการด าเนินงานรายเปูาประสงค์ มดีังนี้  
 (1) ปูองกันและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยด าเนินมาตรการตามแผนฯ 6 มาตรการ คือ ฝึกซ๎อม
แผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและความม่ันคงของสถานีดับเพลิงรํวมกับหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง รวมทั้ง 
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ฝึกซ๎อมให๎แกํชุมชนที่มีความเสี่ยงในพื้นท่ีของ 35 สถานี มีการตรวจสอบมาตรการปูองกันและระงับอัคคีภัยใน
อาคารส าหรับอาคารที่ร๎องขอให๎ส านักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเข๎าไปตรวจสอบ มีการตรวจประเมินและ
เฝูาระวังความเสี่ยงสถานประกอบการเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายจ านวน 4,750 แหํง โดยส านักอนามัย
ด าเนินการตํอเนื่องตั้งแตํปี พ .ศ.2552-2559 ตรวจสอบไปแล๎วกวําร๎อยละ 85 นอกจากนั้น มีการสํงเสริม
ความรํวมมือของ อปพร.ให๎ปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งจัดตั้งอาสาสมัครเฝูาระวังภัยของ
ชุมชน 100 ชุมชน และมีการให๎ความรู๎และฝึกซ๎อ มเผชิญเหตุสาธารณภัยให๎แกํโรงเรียนและหนํวยงานตํางๆ 
ตามท่ีร๎องขอ และก าลังจัดตั้งศูนย์เรียนรู๎สาธารณภัยให๎แกํประชาชนทั่วไป ณ ส านักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อีกท้ังได๎จัดท าแผนยุทธศาสตร์การเตรียมพร๎อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหานคร (Bangkok Resilience 
Strategy) เรียบร๎อยแล๎วเพ่ือน าไปใช๎เป็นกรอบและทิศทางรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากสภาพภูมิอากาศ
รวมถึงปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ในภาพรวมแตํละมาตรการสามารถด าเนินการ
เป็นไปตามเปูาหมาย แตํมี 4 ตัวชี้วัดหลักท่ีไมํได๎ด าเนินการ คือ การประเมินความสามารถในการรับมืออัคคีภัย
ของกรุงเทพมหานคร การตรวจอาคารเสี่ยงภัยให๎มีระบบและอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยตามกฎหมายก าหนดซึ่ง
เป็นอ านาจของฝุายโยธาและส านักการโยธา  ร๎อยละ 80 ของชุมชนมีหนํวยบรรเทาสาธารณภัยประจ าชุมชน 
และไมํได๎ด าเนินการฝึกอบรม อปพร.ให๎มีระดับสมรรถนะเพ่ิมข้ึนในการปฏิบัติงานด๎านการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเนื่องจากไมํได๎รับงบประมาณ  

(2) เพ่ิมประสิทธิภาพในการระงับเหตุสาธารณภัย โดยด าเนินมาตรการตามแผนฯ 1 มาตรการ คือ 
การจัดหายานพาหนะและเครื่องมือเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานโดยจัดซื้อครุ ภัณฑ์ชุดผจญเพลิง
ในอาคาร 400 ชุด และมาตรการของหนํวยงาน 1 มาตรการ คือ มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ด๎วยการฝึกอบรมทักษะการดับเพลิงและกู๎ภัยตํางๆ เพื่อเพ่ิม
สมรรถนะให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึง การเตรียมความพร๎อมของเจ๎าหน๎าที่ วัสดุ 
อุปกรณ์ ยานพาหนะตลอด 24 ชั่วโมงเพ่ือออกปฏิบัติงานได๎ทันทํวงทีและสามารถเข๎าถึงที่เกิดเหตุภายในเวลา 
ที่ก าหนด 10 นาที  

(3) ผู๎ประสบสาธารณภัยได๎รับการสงเคราะห์และแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎า  มี 1 มาตรการ คือ 
ชํวยเหลือและบรรเทาความเดือดร๎อนหลังเกิดเหตุสาธารณภัย โดยมีการให๎ความชํวยเหลือบรรเทาความเดือดร๎อน
เฉพาะหน๎าในด๎านเครื่องอุปโภคบริโภคแกํผู๎ประสบภัยภายใน 1 วันนับแตํรับแจ๎งการเกิดเหตุ และภายหลังเกิด
เหตุแล๎วผู๎ประสบภัยสามารถขอรับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร วําด๎วยการสงเคราะห์ผู๎ประสบ
สาธารณภัย พ.ศ.๒๕๓๗ และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน 7 ประเภท คือ คําจัดการศพ  คํา
รักษาพยาบาล  เงินปลอบขวัญ  เงินทุนประกอบอาชีพ  คําท่ีพักอาศัยชั่วคราว  คําวัสดุซํอมแซมที่อยูํอาศัย และ
เงินสมทบจัดซื้อสัตว์เลี้ยงหรือพืชพันธุอ่ื์นๆ ซึ่งผู๎ประสบภัยจะได๎รับเงินสงเคราะห์ภายใน 2 วันนับแตํยื่นเอกสาร
ครบถ๎วน ซึ่งส านักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได๎ท าการประเมินผลความพึงพอใจของผู๎ประสบภัยทุกรายที่
ได๎รับความชํวยเหลือแลว๎น ามาประเมินผลความพึงพอใจเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
 

มิติ 1.4 การจัดการน้ าและป้องกันอุทกภัย 

 การจัดการน้ าและปูองกันอุทกภัยตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ .ศ. 2560 
ประกอบด๎วย 5 เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดหลักตามแผนฯ จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ ความสามารถระบายน้ าทํวมขังใน
ถนนสายหลักกรณีฝนตก 100 มิลลิเมตรตํอชั่วโมง  เปูาหมายภายใน  ๒๑๐ นาที และความสามารถรองรับ
ปริมาณน้ าหลากและน้ าหนุนได๎ดีขึ้นที่ความสูง +3.00 เมตร ระดับน้ าทะเลปานกลาง เปูาหมายร๎อยละ 100  ซ่ึง 
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ผลการด าเนินการ ในรอบปีงบประมาณ พ .ศ.2560 สามารถรับมือกับปริมาณน้ าในชํวงฤดูฝน และปริมาณน้ า
หลากและน้ าหนุนได๎ ตามเปูาหมายที่ก าหนด  นอกจากนั้น ส านักการระบายน้ ายังได๎ ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมเพ่ือ
สนับสนุนความส าเร็จในการด าเนินงานอีก 3 ตัวชี้วัดเพ่ือให๎เชื่อมโยงเปูาประสงค์และสามารถติดตามประเมินผล
การด าเนินงานในระดับผลผลิตได๎ โดยผลการด าเนินงานแตํละเปูาประสงค์ มีดังนี้  
  (1) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบทํอระบายน้ า ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติม ได๎แกํ ร๎อยละของระบบทํอระบายน้ า
ได๎รับการพัฒนาให๎สามารถระบายน้ าได๎ดี ร๎อยละ 100  ด าเนินการการกํอสร๎างและปรับปรุงระบบระบายน้ าบนถนน
สายหลักและในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกและฝั่งธนบุรี รวมทั้งหมด 43 โครงการ  กํอสร๎างแล๎วเสร็จ 
15 โครงการ อยูํระหวํางกํอสร๎าง 17 โครงการ อยูํระหวํางลงนามสัญญาจ๎างและขออนุมัติจ๎าง 11 โครงการ 
ผลการด าเนินการโดยเฉลี่ยร๎อยละ 82.55 นอกจากนั้น ได๎ล๎างท าความสะอาดทํอระบายน้ าความยาวรวม 
4,374 กิโลเมตร ส านักการระบายน้ ารับผิดชอบ 725 กิโลเมตร และส านักงานเขตรับผิดชอบ 3,649 กิโลเมตร  
  (2) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบคลองและแหลํงรับน้ า ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติม ได๎แกํ ร๎อยละความส าเร็จของ
โครงการปรับปรุงฟื้ฟูคลองให๎สามารถรองรับและระบายน้ าได ๎โดยด าเนินมาตรการกํอสร๎างเข่ือนเพื่อ รองรับการ
ขุดลอกคลองสายหลัก 7 โครงการ ในคลองประเวศบุรีรมย์ คลองลาดพร๎าว (คลองบางบัว-คลองถนน-คลองสอง ) 
คลองบางซื่อ คลองสามเสน และคลองแสนแสบ ผลด าเนินการเฉลี่ยร๎อยละ 80.65 และมาตรการปรับปรุง
กํอสร๎างแก๎มลิงหมูํบ๎านสัมมากรและระบบระบายน้ าถนนรามค าแหง ๑ โครงการ ผลด าเนิน งานก๎าวหน๎า  
ร๎อยละ 88.50  
  (3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับน้ า  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดเปูาประสงค์ คือ ความสามารถ
ระบายน้ าทํวมขังในถนนสายหลักกรณีฝนตก 100 มิลิเมตรตํอชั่วโมง  เปูาหมาย ๒๑๐ นาที การด าเนินการ
ในรอบปีที่ผํานมาสามารถรับมือกับปริมาณน้ าในชํวงฤดูฝน โดยสามารถระบายน้ าทํวมขังในถนนสายหลัก
เป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนด โดยได๎กํอสร๎างอุโมงค์ระบายน้ า ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ ากํอสร๎าง
ประตูระบายน้ าและประตูเรือสัญจร ปรับปรุงท านบกั้นน้ าตามแนวคลอง และให๎การสนับสนุน ซํอมแซมเครื่อง
สูบน้ าให๎แกํส านักงานเขตตําง ๆ โครงการสํวนใหญํอยูํระหวํางด าเนินการยังไมํแล๎วเสร็จ ผลการด าเนินการโดย
ภาพรวมคิดเป็นร๎อยละ 64.50  โดยได๎ด าเนินงาน 6 มาตรการ ดังนี้ (1) กํอสร๎างอุโมงค์ระบายน้ า ๔ โครงการ 
ด าเนินการแล๎วเสร็จ 1 โครงการ อยูํระหวํางการกํอสร๎าง 1 โครงการ และอีก ๒ โครงการจ๎างที่ปรึ กษาควบคุม
การกํอสร๎างอุโมงค์ระบายน้ าบึงหนองบอน รวมทั้งจ๎างที่ปรึกษาส ารวจออกแบบอุโมงค์ระบายน้ า คลองเปรม
ประชากร ผลการด าเนินการทั้ง ๔ โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 53.50 (2) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ า 
8 โครงการ ด าเนินการแล๎วเสร็จ ๓ โครงการ อยูํระหวํางด าเนินการ กํอสร๎าง ๕ โครงการ ผลด าเนินการเฉลี่ย
ร๎อยละ 87.50 (3) กํอสร๎างประตูระบายน้ าและประตูเรือสัญจร ๒ โครงการ อยูํระหวํางกํอสร๎าง ๑ โครงการ 
ผลการด าเนินการคิดเป็นร๎อยละ 60 (4) ปรับปรุงท านบกั้นน้ าตามแนวคลอง  2 โครงการ อยูํระหวํางกํอสร๎าง
ทั้ง ๒ โครงการ ผลงานกํอสร๎างเฉลี่ยร๎อยละ 92 (5) เดินระบบอุโมงค์ระบายน้ า ๑ โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 65.20 
(6) ดูแลเครื่องจักรกลเพ่ือการระบายน้ า ได๎ด าเนินการตรวจสอบและติดตั้งเครื่องสูบน้ าและเครื่องผลักดันน้ า
แล๎วเสร็จ 250 จุด จาก 250 จุด สนับสนุนเครื่องสูบน้ าแกํส านักงานเขต 130 เครื่อง จาก 130 เครื่อง และ
ท าการซํอมและบ ารุงรักษาเครื่องสูบน้ า เครื่องผลักดันน้ า เครื่องจักรกลแล๎วเสร็จ 500 งาน จาก 500 งาน 
        (4) เพ่ิมความสามารถในการรองรับปริมาณน้ าหลากและน้ าหนุน ผลด าเนินการตามตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 
คือ ความสามารถรองรับปริมาณน้ าหลากและน้ าหนุนได๎ดีขึ้นที่ความสูง +3.00 ม.รทก. เปูาหมาย ร๎อยละ 100 
ประกอบด๎วยการด าเนินงานตามมาตรการกํอสร๎างแนวปูองกันน้ าทํวมริมคลอง 2 โครงการ คือ คลองพระโขนง 
และคลองตาช๎างถึงบางนา ถนนศรีนครินทร์ และมาตรการกํอสร๎างและปรับปรุงแนวปูองกันน้ าทํวมริมแมํน้ า 
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เจ๎าพระยาให๎สามารถรองรับปริมาณน้ าหลากและน้ าหนุนได๎ดีขึ้นที่ความสูง +3.00 ม. ด๎วยการกํอสร๎างและ
เสริมความแข็งแรงแนวปูองกันน้ าทํวมริมแมํน้ าเจ๎าพระยา 4 โครงการ และแนวคลองบางกอกน๎อยและคลอง
มหาสวัสดิ์ 4 โครงการ ผลด าเนินงานแล๎วเสร็จ 1 โครงการ ได๎ความยาว 87.50 กิโลเมตร ผลการด าเนินการ
เฉลี่ยร๎อยละ 81.42 ทั้งนี้ ชํวงฤดูน้ าหลากและน้ าทะเลหนุน ได๎ใช๎มาตรการเสริมในการปูองกันน้ า ทํวมจากน้ า
หลากและน้ าทะเลหนุน โดยการน ากระสอบทรายเสริมแนวปูองกันน้ าทํวมริมแมํน้ า สามารถปูองกันน้ าเหนือ
หลากและน้ าทะเลหนุนเข๎าทํวมพ้ืนที่ได๎ตามเปูาหมายร๎อยละ 100  
  (5) ควบคุมระบบปูองกันน้ าทํวม  ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติม  คือ ร๎อยละความส าเร็จของการพัฒนาศูนย์
ควบคุมระบบปูองกันน้ าทํวมกรุงเทพมหานคร เปูาหมายร๎อยละ 90 ก าหนดมาตรการด าเนินงานไว๎ 2 มาตรการ 
คือ มาตรการบ ารุงรักษาศูนย์ควบคุมระบบปูองกันน้ าทํวมกรุงเทพมหานคร  ด าเนินการแล๎วเสร็จ 1 โครงการ   
และมาตรการสร๎างระบบภูมิสารสนเทศระบายน้ า ไมํได๎รับการจัดสรรงบประมาณปี 2560  
 

มิติ 1.5  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  

   ความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมืองในมิติท่ี 1.5 มีเปูาหมายในการ รักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร๎อยบนทางเท๎า เพ่ือให๎ประชาชน นักทํองเที่ยว เดินทางด๎วยความสะดวกปลอดภัย และ
รวดเร็ว ประกอบด๎วย ๒ เปูาประสงค์ คือ  

  (1) ลดพฤติกรรมการทิ้งขยะในที่สาธารณะ ด๎วยการรณรงคป์ระชาสัมพันธ์ ไมํให๎ประชาชนทิ้งขยะในที่
สาธารณะตามนโยบาย ไมํทิ้ง ไมํจับ ไมํปรับ พร๎อมทั้งมีการตั้งจุดกวดขัน ทิ้ง จับ-ปรับบริเวณทางเท๎าสาธารณะ 
ปูายรถเมล์ หรือถนนสายหลัก เพื่อควบคุม การทิ้งขยะในที่สาธารณะ ในทุกพ้ืนที่เขต และมีการจัด ชุดตรวจของ
ส านักเทศกิจ ออกตรวจจุดกวดขัน ทิ้ง จับ-ปรับใน 50 ส านักงานเขต จ านวนทั้งสิ้น ๖1 จุด ได๎ออกตรวจเ ฉลี่ย
ประมาณ 105 ครั้ง/จุด/ปี โดยได๎ก าหนดเปูาหมายไว๎ปีละ 100 ครั้ง/จุด/ปี โดยมีการจับกุมผู๎ฝุาฝืนทิ้งขยะในที่
สาธารณะได๎จ านวน 634 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงินทั้งสิ้น 564,700 บาท และวํากลําวตักเตือน 190 ราย 
จากการด าเนินการพบวําประชาชนมีความพึงพอใจตํอการออกตรวจจุดกวดขันทิ้ง  จับ-ปรับ คิดเป็นร๎อยละ 
88.20 

(2) ควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร๎อยบนทางเท๎าและที่สาธารณะด๎วยการ (1) ตรวจจุดกวดขันพิเศษ  
หมายถึงจุดห๎ามฝุาฝืนตั้งวางสินค๎าจ าหนําย โดยเด็ดขาด  4 บริเวณ ได๎แกํ ผิวจราจร ปูายรถโดยสารประจ าทาง 
สะพานลอยหรือทางข้ึนลงรถไฟฟูา ทางขึ้นลงทางม๎าลาย ในพ้ืนที่ 50 ส านักงานเขต มีจ านวนทั้งสิ้น 538 จุด 
ส านักงานเขตจัดเจ๎าหน๎าที่เทศกิจออกตรวจตราไมํให๎มีการตั้งวางสินค๎าบริเวณดังกลําววันละ 2 ครั้ง/จุด และ
ส านักเทศกิจออกตรวจรํวมด๎วย 5,980 ครั้ง/ปี ซึ่งก าหนดเปูาหมายไว๎ 4,500 ครั้ง/ปี ประชาชนที่ใช๎ทางเท๎า
บริเวณจุดกวดขันพิเศษมีความพึงพอใจตํอการออกตรวจจุดกวดขันพิเศษคิดเป็นร๎อยละ 87.80  (2) กวดขัน
ตรวจสอบปูายโฆษณาผิดกฎหมาย ที่ตั้งวางบนทางเท๎าสาธารณะ  โดยก าหนดให๎จัดท ารายงานเสนอผู๎บริหาร
เดือนละ 2 ครั้ง ผลการด าเนินงานตรวจพบปูายโฆษณาท่ีติดตั้งผิดกฎหมายรวมทั้งสิ้น จ านวน 34,635 ปูาย 
ผลคดี 2,178 คดี ยอดปรับเป็นเงิน 4,916,300 บาท  ซึ่งภาพรวมมิติ 1.5 สามารถด าเนินการเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2560    

นอกจาก การควบคุม ความเป็นระเบียบเรียบร๎อย ตามแผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานครแล๎ว 
ส านักเทศกิจและส านักงานเขตยังได๎ด าเนินงานตามนโยบายของ พลต ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู๎วําราชการ-
กรุงเทพมหานคร ดังนี้ (1) จัดระเบียบหาบเรํแผงลอย โดยยกเลิกผู๎ค๎าตามนโยบายของผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งได๎ยกเลิกผู๎ค๎าไปแล๎ว จ านวน 451 จุด ผู๎ค๎าจ านวน 10,578 ราย คงเหลือจุดผํอนผันจ านวน 232 จุด และ 
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ได๎จัดหาตลาดรองรับผู๎ค๎าท่ีถูกยกเลิก จ านวน 180 แหํง รองรับผู๎ค๎าได๎ 10,538 แผง (2) กวดขันรถจอดบน
ทางเท๎า ตามนโยบายผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร โดยจัดท าแผนออกตรวจสอบกวดขันการบังคับการกรณีการ
จอดรถขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท๎า และมีหนังสือสั่งการให๎ส านักงานเขตกวดขันไมํให๎มีการจอดหรือขับขี่
รถยนต์ รถจักยานยนต์ หรือล๎ อเลื่อนบนทางเท๎า  ผลการด าเนินการพบผู๎กระท าผิดทั้งหมด 4,928 คดี 
เปรียบเทียบปรับแล๎ว 315 คดี จ านวนเงินคําปรับรวมทั้งสิ้น 106,100.- บาท 
 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไปในระดับด้าน   
ปัญหาและอุปสรรค   

 บริหารจัดการ ทรัพยากร และงบประมาณ  
1. การด าเนินงานเสริมสร๎างความปลอดภัยในการด าเนินชีวิตของประชาชนมีหลายหนํวยงาน

ที่เก่ียวข๎องทั้งหนํวยงานภายนอกและหนํวยงานภายใน บางครั้งมีข๎อจ ากัดในการด าเนินงานจึงอาจท าให๎การ
ท างานลําช๎าไมํเป็นแนวทางเดียวกันหรือไมํเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด  เชํน การติดตั้งไฟฟูาแสงสวํางมี
ข๎อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ที่จะติดตั้งไฟฟูา เนื่องจากพ้ืนที่เขตชั้นในไมํมีพ้ืนที่ในการติดตั้งไฟฟูา รวมทั้งกรุงเทพมหานคร
ไมํสามารถติดตั้งเองได๎ต๎องประสานการไฟฟูานครหลวง บางครั้งท าให๎เกิดความลําช๎าซึ่งเป็นปัจจัยที่ไมํสามารถ
ควบคุมได๎   หรือในประเด็นการด าเนินงานแก๎ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่จ าเป็นต๎องมีการ
ประสานงานระหวํางหนํวยงานภายนอก อาทิ สถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ ในลักษณะการสร๎างการ
มีสํวนรํวมและขอความรํวมมือในการด าเนินการ  สํงผลให๎ในบางครั้งการด าเนินการไมํเป็นไปตามก าหน ดการ/
แผนการด าเนินการที่ได๎ก าหนดไว๎ 

2. ปัญหาในการระงับเหตุสาธารณภัยในกรุงเทพมหานคร คือ เข๎าถึงพ้ืนที่เกิดเหตุอัคคีภัยและ
สาธารณภัยตํางๆ ของรถดับเพลิงในบางพื้นที่มีอุปสรรคด๎านการจราจรและความคับแคบของถนน ท าให๎การ
ระงับเหตุมีความลําช๎าและเกิดความเสียหายเป็นจ านวนมาก  

3. ปัญหาน้ าทํวมขังในกรุงเทพมหานครสํวนหนึ่งมาจากระบบทํอระบายน้ า เนื่องจากขนาด
ทํอระบายน้ ามีขนาดและระดับทํอไมํเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เป็นทํอระบายน้ าเดิม ไมํมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
รวมถึงทํอระบายในพ้ืนที่เอกชนที่ไมํสามารถแก๎ไขได๎ นอกจากนั้น ยังเกิดจากปัญหาการกี ดขวางทางระบายน้ า
เนื่องจากขยะและวัชพืช รวมถึงการปลูกสร๎างอาคารรุกล้ าลงไปในแมํน้ าเจ๎าพระยาและคู คลอง ซ่ึงกีดขวางการ
กํอสร๎างและ การพัฒนาระบบปูองกันน้ า ทํวมและระบบระบาย น้ า ท าให๎ประสิทธิภาพการระบาย น้ าในคลอง
ระบายน้ าไมํเพียงพอตํอการระบาย น้ าทํวมขังในพื้นที่  ซ่ึงการรื้อย๎ายอาคารที่บุกรุกแมํ น้ า คู คลอง สาธารณะ 
ในทางปฏิบัติท าได๎ยากล าบาก เนื่องจากสํวนใหญํเป็นผู๎มีรายได๎น๎อยและพักอาศัยมาเป็นเวลานาน การ บังคับใช๎
กฎหมายอยํางเครํงครัดในการย๎ายผู๎บุกรุกออกจากพ้ืนทีท่ าได๎ยาก มีการประท๎วง กํอใหเ๎กิดผลกระทบด๎านสังคม  

4. ขาดการสร๎างความรํวมมือระหวํางหนํวยงาน การประสานแผนการด าเนินงานแก๎ไขปัญหา
เพ่ือสร๎างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภครํวมกัน ตลอดจนสร๎างการมีสํวนรํวมจากประชาชนและทุกภาคสํวน  
โดยเฉพาะการกํอสร๎างระบบสาธารณูปโภคในการระบายน้ า เชํน การขอใช๎พื้นที่จากหนํวยงานสาธารณูปโภค
หรือประชาชน เพ่ือกํอสร๎างระบบปูองกัน น้ าทํวมและระบบระบาย น้ า ได๎แกํ สถานีสูบน้ า อาคารรับน้ า พื้นที่
แก๎มลิง ฯลฯ ซึ่งได๎รับการอนุญาตลําช๎าหรือไมอํนุญาตให๎ใช๎พื้นที ่ 

5. ขาดข๎อมูลสารสนเทศสภาพพ้ืนที่เสี่ยงน้ าทํวมในกรุงเทพมหานคร ส าหรับการบริหาร
จัดการเพ่ือปูองกันไมํให๎เกิดน้ าทํวมขังในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร   
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6. งบประมาณการด าเนินงานโครงการเพื่อแก๎ไขปัญหาระบบระบายน้ าไมํเป็นไปอยําง

ตํอเนื่อง ท าให๎หาผู๎รับจ๎างด าเนินงานได๎ยาก 
7. การจัดระเบียบทางเท้ามีผู้ที่เสียผลประโยชน์ (ผู้ค้า วินมอเตอร์ไซด์ ผู้ประกอบการร้านค้า) 

ไม่ให้ความร่วมมือ และขัดขวางการด าเนินการ 

 ด้านกฎหมาย   
เจ้าหน้าที่เทศกิจของกรุงเทพมหานครไม่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 

เนื่องจากไม่มีอ านาจ จับกุมตามประมวลกฎหมายอาญา และไม่ ได้เป็น เจ้าพนักงาน ผู้มีหน้าที่รักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนในการพกพาอาวุธปืนเพื่อการป้องปรามอาชญากรรม รวมทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ที่จะต้องด าเนินการทั้งในด้านปราบปราม ป้องกัน บ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การติดตามหลังการบ าบั ด 
ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยในการแก้ไขปัญหายาเสพติดส่วนใหญ่จะเน้นที่การปราบปราม
ซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร   

ข้อเสนอแนะ   
 บริหารจัดการ ทรัพยากร และงบประมาณ 

1. หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องด๎านการเสริมสร๎างความปลอดภัยในการด าเนินชีวิตของประชาชนทั้ง
ภายในกรุงเทพมหานครและหนํวยงานภายนอก ควรประชุมรํวมกันเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน
หากเป็นหนํวยงานภายนอกก็ควรท าเป็นบันทึกข๎อตกลง (MOU) เพ่ือให๎การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
รวมทั้งควรมีการบูรณาการเปูาหมายการท างานรํวมกัน  เชํน ก าหนดเปูาหมายการลดพื้นที่เสี่ยงตํอการเกิด
อาชญากรรม ด๎วยการ ก าหนด พ้ืนที่ เสี่ยงตํอการเกิดอาชญากรรมท่ีเป็นหนึ่งเดียวและใช๎เป็น พ้ืนที่จุดเสี่ยงทั้ง
กรุงเทพมหานคร และจัดล าดับความส าคัญของจุดเสี่ยงแตํละจุดที่ควรได๎รับการแก๎ไขกํอน-หลัง 

2. ปรับกลไกการแก๎ไขปัญหาผู๎เสพผู๎ติดยาเสพติดโดยการใช๎สาธารณสุขเป็นแกนน าในการ
ด าเนินงาน โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ าบัดรักษาทุกระบบ  ตลอดจนการน าผู๎เสพ/ผู๎ติดยาเสพติดเข๎า
สูํกระบวนการบ าบัดรักษา ด๎วยการสร๎างมาตรการทางเลือกอ่ืนเพื่อจูงใจให๎เข๎าสูํกระบวนการบ าบัดรักษาแบบ
สมัครใจมากขึ้นและติดตามดูแลชํวยเหลือผู๎ผํานการบ าบัดรักษา  ตลอดจนสร๎างภูมิคุ๎มกันและปูองกันยาเสพติด
ให๎กับเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษากลุํมผู๎ใช๎แรงงาน และประชาชนโดยทั่วไป  รวมทั้งพัฒนาระบบ
ข๎อมูลให๎สามารถ บูรณาการข๎อมูลรํวมกันระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์
ส าหรับการบ าบัดรักษาและการบริหารจัดการทั้งในระดับนโยบายและระดับพ้ืนที่  นอกจากนั้น ควร พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือขํายด๎านการติดตามผู๎ผํานการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูฯ ตลอดจนการสํงเสริม กลไก
ภาคประชาชนให๎เข๎ามีสํวนรํวมในการติดตามสถานการณ์ 

3. สํงเสริม สนับสนุนให๎มีการบูรณาการด๎านแผนงาน การปฏิบัติการ การงบประมาณ และการ
บริหารงานปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่กรุงเทพมหานครอยํางจริงจังและเป็นรูปธรรม 

4. ควรให๎ความส าคัญตํอการฝึกซ๎อม และเตรียมความพร๎อมของเจ๎าหน๎าที่ ในการรับมือภัย
พิบัติรูปแบบตํางๆ ที่กรุงเทพมหานครเผชิญกับความเสี่ยงอยูํ ทั้งอัคคีภัยในอาคารสูงและชุมชนที่อยูํอาศัย
หนาแนํนซึ่งรถดับเพลิงเข๎าถึงยากรวมทั้งภัยแผํนดินไหว และจ าเป็นต๎องสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน
โดยให๎ความรู๎ด๎านการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย ให๎กับประชาชนในชุมชน  นักเรียนตามโรงเรียนตํางๆ 
บริษัท ห๎างร๎านผู๎ที่อาศัยตามอาคารตํางๆ  ให๎มีความรู๎ในเรื่องของการปูองกันภัยโดยเฉพาะอัคคีภัยอยํางมี
ประสิทธิภาพและมีสติ  
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5. เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาและการบ ารุงรักษาระบบปูองกันน้ าทํวมให๎มีความทันสมัย

และสามารถตอบสนองการใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพอยูํเสมอ และควรจัดล าดับความส าคัญและจ าเป็น
เรํงดํวนของโครงการปูองกันน้ าทํวมให๎ได๎รับงบประมาณด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง 

6. การแก๎ไขการบุกรุก แมํน้ า คูคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เห็นควร ให๎กรุงเทพมหานคร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และส านักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ  ก าหนดมาตรการจัดระเบียบและแก๎ไขปัญหาชุมชนแออัด  และการสร๎างที่อยูํอาศัย รองรับผู๎ รุกล้ า
แนวคลองและทางระบาย น้ า รวมถึงสร๎างความเข๎าใจและความรํวมมือจากภาคประชาชนในการชํวยกันแก๎ไข
ปัญหา และปลูกจิตส านึกให๎เกิดความตระหนักในเรื่องการด าเนินงานรํวมกันเพื่อให๎ คู คลอง เป็นแหลํงระบาย
น้ าได๎สะดวก 

7. จัดตั้งศูนย์ประสานความรํวมมือระหวํางหนํวยงานสาธารณูปโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
จัดท าฐานข๎อมูลรํวมระหวํางหนํวยงานในการด าเนินงานสาธารณูปโภครํวมกัน  วางแผนการปฏิบัติงานรํวมกัน
ระหวํางหนํวยงาน 

8. เพ่ือเสริมสร๎างการมีสํวนรํวมรักษาความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง ควรเพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนแนวคิดใหมํให๎เกิดความรู๎สึกถึงสิทธิและความรับผิดชอบตํอสังคม และบังคับใช๎
กฎหมายอยํางจริงจัง นอกจากนั้น ควรให๎ความเป็นธรรมแกํผู๎ค๎าบนทางเท๎าบริเวณจุดผํอนผันเดิมที่ต๎องถูก
ยกเลิกตามนโยบายจัดระเบียบทางเท๎า โดยจัดหาพ้ืนที่รองรับการค๎าขายแหํงใหมํส าหรับผู๎ค๎า 

 ด้านกฎหมาย   
1. เสนอกฎหมายให๎กรุงเทพมหานครมีอ านาจในการจับกุมและด าเนินคดีอาญา  
2. สร๎างความเข๎าใจให๎กับประชาชนในการให๎โอกาสแกํผู๎เสพ/ผู๎ติดยาเสพติด ตลอดจนการ

ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข๎องให๎เอ้ือตํอการด าเนินงานภายใต๎แนวคิด “ผู๎เสพ คือ ผู๎ปุวย” 

คาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไป   
การบริหารเมืองในปัจจุบัน คือ การบริหารความรํวมมือของทุกภาคสํวนเพื่อมุํงสูํการพัฒนา

และแก๎ไขปัญหาของเมืองอยํางยั่งยืน ดังนั้น กรุงเทพมหานครควรประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เปูาหมายการด าเนินงานให๎ทุกภาคสํวนไดร๎ับรู๎ และเขา๎มามีสํวนรํวมสร๎างกรุงเทพมหานครใหพั๎ฒนาไปในทิศทาง
เดียวกันอยํางเป็นระบบ เนื่องจากการพัฒนาดังกลําวต๎องอาศัยความรํวมมือจากทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องทั้งรัฐ 
เอกชน และประชาชน ซึ่งแนวโน๎มการด าเนินงานที่กรุงเทพมหานครจะต๎องสร๎างให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
เสริมสร๎างความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยให๎บ๎านเมือง ประกอบด๎วย 

1. การเสริมสร๎างความปลอดภัยจากอาชญากรรมของกรุงเทพมหานครจะมํุงเน๎นไปที่การมี
สํวนรํวมของประชาชน โดยให๎เข๎ามามีสํวนรวมในการชํวยเหลือหรือสนับสนุนการปูองกันการเกิดอาชญากรรม
ด๎วยการจัดกิจกรรมหรือการอบรมรํวมกับต ารวจในการปูองกันตนเอง ครอบครัว และชุมชน นอกจากนั้น ยัง
มุํงเน๎นการบูรณาการระหวํางหนํวยงานตํางๆ ในการส ารวจและประเมินพื้นที่เสี่ยงในกรุงเทพมหานครรวมทั้ง
การจัดท าฐานข๎อมูลให๎เป็นระบบ เพ่ือจะได๎น าผลการประเมินและข๎อมูลดังกลําวมาด าเนินการปรับปรุง
สภาพแวดล๎อมและเฝูาระวังพ้ืนที่เสี่ยงเหลํานั้นให๎ปลอดภัยยิ่งขึ้น  
  2. การปรับยุทธศาสตร์และนโยบายการด าเนินงานปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดตาม
ทิศทางของสหประชาชาต ิUnited Nations General Assembly Special Session 2016 (UNGASS 2016)  
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ที่ก าหนดให๎ปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องของสุขภาพ ระบบสาธารณสุข อาชญากรรม สิทธิมนุษยชน ความยากจน 
การพัฒนา ฯลฯ โดยจัดสมดุลที่เหมาะสมในการแก๎ไขปัญหายาเสพติด ไมํเน๎นหนักในด๎านใดด๎านหนึ่งมากเกินไป 
หลักความคิดท่ีส าคัญ ได๎แกํ (๑) การมีมุมมองตํอยาเสพติดอยํางครบถ๎วน จ าแนกผู๎ค๎า ผู๎เสพออกอยํางชัดเจน ที่
ส าคัญ คือ การมองปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องของสุขภาพและสาธารณสุข (๒) จ าแนกและจัดนโยบายทีเ่หมาะสม
ของยาเสพติดแตํละประเภทให๎ชัดเจน โดยยาเสพติดบางประเภทสามารถใช๎ประโยชน์บางสํวนได๎ก็ต๎องท าให๎
นโยบายเหลํานี้ชัดเจนไมํคลุมเครือ (๓) ก าหนดนโยบายสิ่งที่เป็นยาเสพติดใหมํ ที่ผํานมากฎหมายไทยก าหนดสิ่งใด
วําเป็นยาเสพติดจะก าหนดทั้งหมด เชํน กัญชา กระทํอม จะก าหนดทุกสํวนของพืชนั้นๆ ขณะที่ประเทศอ่ืนจะ
ก าหนดเฉพาะสารที่ท าให๎เกิดฤทธิ์เสพติดจากพืชนั้น ๆ จึงจะเป็นยาเสพติด ท าให๎นิยามยาเสพติดสะท๎อนความเป็น
จริงได๎มากกวํา (๔) จะต๎องมีระบบการจัดการรองรับและให๎มีความพร๎อมเมื่อมีนโยบายตํอยาเสพติดอยํางชัดเจน
แล๎ว โดยเฉพาะอยํางยิ่งการบ าบัดฟ้ืนฟูผู๎เสพ การควบคุมการใช๎ประโยชน์จากตัวยาเสพติด (๕) การสื่อสารท า
ความเข๎าใจตํอนโยบายยาเสพติดกับประชาชนทั้งประเทศ เพ่ือต๎องการลดปัญหายาเสพติดของประเทศอยําง
แท๎จริง โดยสิ่งส าคัญท่ีสุดที่จะท าความเข๎าใจกับประชาชน คือ ไมํได๎ท าให๎ยาเสพติดเป็นสิ่งถูกกฎหมาย แตํเป็น
การจัดการแก๎ไขปัญหายาเสพติดอยํางเหมาะสม โดยเน๎นการปูองกันและบ าบัด  

3. แนวโน๎มภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติจะทวีความรุนแรงมากข้ึนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลก ต๎องมีการด าเนินงานตามแผนรองรับภัยพิบัติตํางๆ โดยมีการมอบหมายภารกิจให๎แตลํะ
หนํวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครอยํางชัดเจน รวมทั้งประสานการด าเนินงานกับภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง และภัย
พิบัติจากธรรมชาติที่กรุงเทพมหานครประสบอยูํเสมอ คือ ภัยน้ าทํวม ซึ่งจ าเป็นต๎องมีการจัดท าฐานข๎อมูล
สภาพพ้ืนที่เสี่ยงน้ าทํวม การใช๎ประโยชน์ที่ดิน ความหนาแนํนของประชากรในรูปแบบภูมิสารสนเทศ ด๎วย
ระบบ Application ที่ทันสมัยส าหรับเป็นฐานข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจและการวางแผนการพัฒนาพื้นที่
กรุงเทพมหานคร นอกจากนั้น ภัยอาคารถลํมที่เกิดจากแผํนดินไหวก็จ าเป็นต๎องให๎ความส าคัญ ต๎องส ารวจและ
จัดท าฐานข๎อมูลความสามารถในการรองรับแรงสั่นไหวของอาคารตํางๆ รวมทั้งก าหนดมาตรการลดผลกระทบ
ส าหรับอาคารที่มีความอํอนไหว ส าหรับการปูองกันอัคคีภัยจะมุํงเน๎นสํงเสริมการมีสํวนรํวมปูองกันอัคคีภัยทั้ ง
ในอาคารสูง อาคารสาธารณะ และระดับชุมชน ทั้งการตรวจสอบระบบปูองกันอัคคีภัยในอาคาร การควบคุม
การใช๎อาคารให๎เป็นไปตามกฎหมาย การฝึกซ๎อม และการให๎ความรู๎ตํางๆ  

4. การจัดระเบียบทางเท๎าและท่ีสาธารณะจ าเป็นต๎องด าเนินการอยํางตํอเนื่องเพ่ือควบคุมให๎
คงความเป็นระเบียบเรียบร๎อยตํอไป และเมื่อจัดระเบียบทางเท๎าในด๎านตํางๆ ไมํวําจะเป็นการจัดระเบียบผู๎ค๎า 
การกวดขันไมํให๎มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล๎อเลื่อนบนทางเท๎า  การห๎ามติดตั้งปูาย
โฆษณาบนทางเท๎าเรียบร๎อยแล๎ว จะต๎องด าเนินการปรับปรุงทางเท๎าท้ังระบบ ทางเท๎าต๎องไมํเป็นหลุม เป็นบํอ 
ฝาทํอไมํช ารุด ไมํมีสิ่งกีดขวางใดๆ และภูมิทัศน์สวยงาม เพ่ือประชาชนสามารถเดินได๎สะดวก 
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ด้านที่ 2  เมืองที่มีความสมดุลระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม 
 

 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. 2560 ด๎านที่  2 เมืองที่มีความสมดุลระหวําง 
คนกับสิ่งแวดล๎อม เชื่อมโยงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) และนโยบาย  
ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีความมุํงมั่นที่จะพัฒนาให๎กรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียวอยํางยั่งยืน
ตํอไปบนฐานคิดที่วําการพัฒนาและเติบโตของเมืองต๎ องด าเนินการไปพร๎อมกับความสมดุลด๎านสิ่งแวดล๎อม  
มีความปลอดภัยจากมลพิษ และสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อมเพ่ื อให๎ประชาชนได๎อยูํอาศัยในเมือง ที่สํงเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี ด๎วยการด าเนินการก าจัดมูลฝอยอยํางถูกสุขลักษณะและลดการตกค๎างในที่สาธารณะ เฝูาระวัง
และแก๎ไขปัญหาคุณภาพน้ า เฝูาระวังและตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงอยํางตํอเนื่อง ประชาชนมีสถานที่
พักผํอนหยํอนใจอยํางเพียงพอด๎วยการสํงเสริมการรักษาพ้ืนที่สีเขียวทุกประเภท สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม รวมทั้งลดการใช๎พลังงาน ซ่ึงมีหนํวยงานเกี่ยวข๎องในการผลักดันให๎กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มี
ความสมดุลระหวํางคนกับสิ่งแวดล๎อม ประกอบด๎วย ส านักสิ่งแวดล๎อมที่รับผิดชอบจ านวน 4 มิติ 
  

ตารางสรุประดับด้าน ประกอบด๎วย  5 มิติ  17 เปูาประสงค ์ 32 ตัวชี้วัดผลงานหลักเชื่อมโยงกับเปูาประสงค์ 
 

   ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด 

มิติ 
จ านวน จ านวนตัวชี้วัดผล ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

เป้าประสงค์ การด าเนินงาน
หลัก 

บรรลุผล ไม่บรรลุผล 
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

 

2.1 การจัดการมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูลอยํางยั่งยืน 

6 9 8 1 -  

2.2 การจัดการคุณภาพ 
น้ าท้ิงของเมือง 

2 51 5 -  -   

2.3 การจัดการพื้นท่ีสีเขียว 
และสวนสาธารณะ 

2 3 1 2 -  

2.4 การอนุรักษ์ทรัพยากร-
ธรรมชาติและพลังงาน 

4 3 -  3   -   

2.5 การจัดการคุณภาพ 
อากาศและเสียง 

3 12 9 1 22 

                           รวม 17 32 23 7 2 
                 คิดเป็นร๎อยละ 100 71.88 21.88 6.25 

 30  (93.75) 2  (6.25) 
 
 

 
1 เพิ่มเติม 2 ตัวช้ีวัดจากแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. 2560  
  1)  ร๎อยละของปริมาณน้ าเสียที่เข๎าระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ าเทียบกับขีดความสามารถท่ีออกแบบไว ๎
  2)  ร๎อยละความส าเร็จในการแก๎ไขปัญหาคุณภาพน้ าเบื้องต๎นตามที่ได๎รับการร๎องเรียน 
2 1)  ร๎อยละของจ านวนข๎อมูลคําเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ของฝุุนละอองขนาดไมํเกิน 10 ไมครอน (PM10) ผํานเกณฑ์มาตรฐาน 
       ที่จุดตรวจวัดริมเส๎นทางจราจร เนื่องจากตรวจวัดโดยพ้ืนที่ทั่วไป 
  2)  ร๎อยละของคําเฉลี่ยรายปีของเบนซินในแตํละจุดตรวจวัดมีคําลดลงจนอยูํในเกณฑ์มาตรฐาน  
       เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณในการจัดหาเคร่ืองมือตรวจวัดสารเบนซิน 
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และส านักการระบายน้ า โดยส านักงานจัดการคุณภาพน้ า รับผิดชอบจ านวน 1 มิติ คือ มิติที่ 2.2 การจัดการ
คุณภาพน้ าทิ้งของเมือง และมีหนํวยงานสนับสนุน ได๎แกํ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ส านักพัฒนาสังคม
เป็นต๎น ทั้งนี้ยังมี 50 ส านักงานเขตเป็นหนํวยงานสนับสนุนภารกิจในระดับพ้ืนที่ 

โครงการที่ไดด๎ าเนินการทั้งหมดจ านวน 238 รายการ จากหนํวยงานระดับส านักและส านักงานเขต 
แบํงเป็นโครงการที่ใช๎งบประมาณด าเนินการจ านวน 154 รายการ และโครงการ/กิจกรรมที่ไมํใช๎งบประมาณ
ด าเนินการจ านวน 84 รายการ ขณะนี้มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเสร็จเรียบร๎อยแล๎วจ านวน 219 รายการ 
คิดเป็นร๎อยละ 92.02 สํวนโครงการที่ด าเนินการไมํส าเร็จจ านวน 18รายการ คิดเป็นร๎อยละ 7.56 และชะลอ
โครงการ 1 รายการ คิดเป็นร๎อยละ 0.42 

 สํวนงบประมาณได๎รับจัดสรรทั้งสิ้นจ านวน 5,825 ล๎านบาท จ าแนกเป็นงบประมาณของ
กรุงเทพมหานคร จ านวน 5,429 ล๎านบาท และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจ านวน 396 ล๎านบาท ซึ่งเป็น    
งบลงทุนจ านวน 1,824 ล๎านบาท และงบด าเนินการ 4,001 ล๎านบาท และ เบิกจํายงบประมาณ ทั้งสิ้น3

จ านวน 4,016 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 68.94  มิติที่ได๎รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ มิติที่ 2.1 
การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยํางยั่งยืน จ านวน 3,910 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 67.12 และล าดับ    
ที่สอง คือ มิติที่ 2.3 การจัดการพ้ืนที่สีเขียวและสวนสาธารณะ จ านวน 1,348 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 
23.14 และมิติที่ได๎รับจัดสรรงบประมาณน๎อยที่สุด คือ มิติที่ 2.4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 
จ านวน 10.65 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 0.18  สํวนมิติที่ 2.2 การจัดการคุณภาพน้ าทิ้งของเมือง เป็นมิติ
เดียวที่ได๎รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล จ านวน 395.60 ล๎านบาท ในขณะที่มิติท่ีสามารถเบิกจํายได๎
สูงสุด คือมิติที่ 2.5 การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ซึ่งได๎รับการสรรจัดงบประมาณ จ านวน 14.95 
ล๎านบาท เบิกจําย งบประมาณ ได๎ 13.51 คิดเป็นร๎อยละ 90.37  

สรุปวิเคราะห์ผลด าเนินการระดับด้าน   
ผลการด าเนินการแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. 2560 ได๎ก าหนดความส าเร็จ 

ของเมืองที่มีความสมดุลระหวํางคนกับสิ่งแวดล๎อม โดยวัดจากตัวชี้วัดจ านวน 32 ตัวชี้วัด พบวําไดด๎ าเนินการ
ส าเร็จตามเปูาหมายตัวชี้วัดจ านวน 23 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ไมํสามารถด าเนินการได๎ตามเปูาหมายจ านวน 7 
ตัวชี้วัด และไมํได๎ด าเนินการจ านวน 2 ตัวชี้วัด  รายละเอียดปรากฏตามกราฟท่ี ๑ 

 
กราฟที่ ๑ เปรียบเทียบตัวชี้วัดด๎านที่ 2 เมืองที่มีความสมดุลระหวํางคนกับสิ่งแวดล๎อม 
 
3 การเบิกจํายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ อ๎างอิงจากระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กทม.สยป.      
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ด้านที่ 2 เมอืงที่มคีวามสมดุลระหว่าง
คนกับสิ่งแวดลอ้ม

ตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุคา่เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ไมไ่ด้ด าเนินการ



 
 

          

 
โดยมติิที่สามารถด าเนินการได๎บรรลุผลตามเปูาหมายทุกตัวชี้วัด คือมิติที่ 2.2 การจัดการคุณภาพน้ าทิ้ง     
ของเมือง ด าเนินการบรรลุผลตามเปูาหมายจ านวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 100 ล าดับถัดมาคือ มิติที่ 2.1 
การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยํางยั่งยืน ด าเนินการบรรลุผลตามเปูาหมายจ านวน 8 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัด
จ านวน 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 88.89  สํวนตัวชี้วัดที่ยังไมํบรรลุผลเปูาหมายจ านวน 7 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัด
จากมิติท่ี 2.4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน จ านวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 100  และมิต ิ 
ที ่2.3 การจัดการพ้ืนที่สีเขียวและสวนสาธารณะ จ านวน 2 ตัวชี้วัดจากทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 
66.67 และมีตัวชี้วัดที่ไมํได๎ด าเนินการจ านวน 2 ตัวชี้วัดจากมิติท่ี 2.5 การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  
รายละเอียดปรากฏตามกราฟ ที่ 2 

 
   กราฟที่ 2 แสดงจ านวนตัวชี้วัดแยกรายมิติ  
 

สรุปผลการด าเนินการแยกรายมิติได้ ดังนี้  
มิติที่ 2.1  การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างย่ังยืน  มีจ านวน 6 เปูาประสงค์  โดยมีตัวชี้วัด 

ที่สํงผลตํอมิติ จ านวน ๙ ตัวชี้วัด ดังนี ้
๑. ปริมาณมูลฝอยคัดแยกท่ีแหลํงก าเนิดและน าไปใช๎ประโยชนเ์พ่ิมข้ึนร๎อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๖ 
๒. มูลฝอยที่จัดเก็บได๎ลดลงร๎อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๖ 

3. ร๎อยละ 100ของเรื่องร๎องเรียนเกี่ยวกับมูลฝอยตกค๎างที่ได๎รับการแก๎ไข  
4. ร๎อยละ 90 ของระดับความพึงพอใจของประชาชนตํอการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร  
5. ร๎อยละ 100ของปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได๎และน าไปก าจัดอยํางถูกสุขลักษณะ  
6. ร๎อยละ 20 ของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกท่ีแหลํงก าเนิดเพิ่มขึ้น 
7.  ไขมันคัดแยกที่แหลํงก าเนิดและน าไปก าจัดอยํางถูกสุขลักษณะไมํน๎อยกวํา 20,000ลบ.ม.ตํอป ี
8. มูลฝอยที่น าไปแปรรูปกลับไปใช๎ประโยชน์ที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยเพิ่มขึ้น(จัดท าฐานข๎อมูล) 
9. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลได๎ไมํน๎อยกวํา 12,000 ตันตํอป ี
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มิติที่ 2.1 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน

มิติที่ 2.2 การจัดการคุณภาพน้ าทิ้งของเมือง

มิติที่ 2.3 การจัดการพ้ืนที่สีเขียวและสวนสาธารณะ

มิติที่ 2.4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน

มิติที่ 2.5 การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ตัวชี้วัดแยกรายมิติ

ตัวชี้วัดทั้งหมด ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุคา่เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมาย



 
 

          

 
ซึ่งสามารถด าเนินการตามเปูาหมายของตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎จ านวน 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 88.89 และ
ตัวชี้วัดมูลฝอยที่จัดเก็บได๎ลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๖ เป็นตัวชี้วัดเดียวที่ไมํสามารถด าเนินการได๎ตามเปูาหมาย
ที่ก าหนดไว๎ และมีโครงการ/กิจกรรมส าคัญท่ีสํงผลตํอมิติ จ านวน 9 รายการ ดังนี้ 

1. โครงการจัดหาศูนย์การเรียนรู๎การบริหารจัดการขยะและของเสียชุมชน    
2. กิจกรรมรวบรวมปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกท่ีแหลํงก าเนิดและน ากลับไปใช๎ประโยชน์ 
3. โครงการจัดหารถกวาดดูดฝุุนเพ่ือท าความสะอาดถนน ตรอก ซอยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
4. กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจในการให๎บริการจัดเก็บมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร  
5. โครงการจ๎างเหมาเอกชนก าจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาด 300 ตันตํอวัน ที่ศูนย์ก าจัด

มูลฝอยหนองแขม 
6. โครงการจ๎างเหมาเอกชนก าจัดมูลฝอยอันตราย ระยะท่ี ๓ 
7. โครงการจ๎างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานก าจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยอํอนนุช 
8. โครงการจ๎างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานก าจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขม 
ผลด าเนินการพบวํา การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยํางยั่งยืนของกรุงเทพมหานครด าเนินการ  

โดยส านักสิ่งแวดล๎อมและส านักงานเขต ซึ่งรวบรวมและเก็บขนมูลฝอยเข๎าก าจัดที่ปลายทางไดป๎ริมาณมาก 
ถึง 3,842,326 ตัน หรือเฉลี่ยวันละ 10,526 ตัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 มีการรวบรวมและเก็บขน 
มูลฝอยเข๎าก าจัดที่ปลายทางได๎เฉลี่ยวันละ 9,963 ตัน พบวํา มีปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้น ร๎อยละ 5.66  
ซึ่งไมํเป็นได๎ตามเปูาหมายที่ก าหนดให๎ลดการน ามูลฝอยเข๎าก าจัดที่ปลายทางลงที่ร๎อยละ 3 หรือเฉลี่ย 9,664 
ตันตํอวัน  รายละเอียดปรากฏตาม กราฟที่ 3  
 

 
 

    กราฟที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบคําเปูาหมายกับผลด าเนินงานตัวชี้วัดของปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได๎ลดลง 
      เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับผลด าเนินงาน

ตัวช้ีวัด: ร้อยละของปริมาณมูลฝอยท่ีจัดเก็บได้ลดลง

ค่าเป้าหมาย

ผลด าเนนิงาน

ตัน/วัน



 
 

          

 
โดยทีต่ัวชี้วัดร๎อยละของปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได๎ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 เป็นตัวชี้วัดเพียงตัวชี้วัด
เดียวเทํานั้นจากตัวชี้วัดจ านวน 9 ตัวชี้วัด ที่ไมํสามารถด าเนินการได๎ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ตามแผนปฏิบัติ- 
ราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี ตั้งแตํปี 2557 ถึงปี 2560 และแนวโน๎มปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้น 
อยํางตํอเนื่อง  

การสํงเสริมให๎ประชาชนคัดแยกมูลฝอยเพ่ือน าไปใช๎ประโยชน์ที่แหลํงก าเนิดตามคุณสมบัติของมูลฝอย 
รวมปริมาณท้ังสิ้น 883,288 ตัน เฉลี่ย 2,419 ตันตํอวัน รายละเอียดแยกตามประเภท ดังนี้ 1) วัสดุรีไซเคิล 
ได๎แกํ แก๎ว กระดาษ โลหะ พลาสติก กลํองนม เป็นต๎น รวมปริมาณ 654,781 ตัน เฉลี่ย 1,793 ตันตํอวัน 
2) การแปรรูปเศษอาหาร ได๎แกํ ขยะหอม ปุ๋ยหมัก ไบโอแก๏ส เลี้ยงสัตว์ เป็นต๎น รวมปริมาณ 172,732 ตัน 
เฉลี่ย 473 ตันตํอวัน 3) การน าขยะอินทรีย์ใช๎ประโยชน์ในพื้นท่ี ได๎แกํ กิ่งไม๎ ใบไม๎ เป็นต๎น รวมปริมาณ 
55,775 ตัน เฉลี่ย 152 ตันตํอวัน   

การน ามูลฝอย ไปใช๎ประโยชน์ ที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอย มี ปริมาณรวม 518,309.95 ตัน เฉลี่ยวันละ 
1,420 ตัน ซึ่งแยกตามการน ามูลฝอยไปใช๎ประโยชน์ได ๎ดังนี้ 1) มูลฝอยน าไปเข๎าเตาเผาเป็นพลังงานไฟฟูา
ปริมาณ 148,313.98 ตัน เฉลี่ยวันละ 406 ตัน 2) เศษวัสดุกํอสร๎างและรื้นถอนสิ่งกํอสร๎างที่น าเข๎าแปรรูป
และน าไปใช๎ประโยชน์ ปริมาณ 1,747.97 ตัน เฉลี่ยวันละ 4.78 ตัน และ3) มูลฝอยอินทรีย์น าเข๎าโรงงาน
แปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ปริมาณ 368,248 ตัน เฉลี่ยวันละ 1,008.89 ตัน  

สํวนมูลฝอยที่ได๎รับการจัดการอยํางถูกต๎องตามหลักวิชาการ ประกอบด๎วย มูลฝอยอันตรายคัดแยก 
ที่แหลํงก าเนิดได๎ปริมาณ 993 ตัน และมูลฝอยติดเชื้อคัดแยกที่แหลํงก าเนิดได๎ ปริมาณ 14,076 ตัน ซึ่งน า 
ไปก าจัดอยํางถูกต๎องตามหลักวิชาการด๎วยวิธีการเฉพาะ ลดการปนเปื้อนจากการทิ้งรวมกับมูลฝอยทั่วไป 
 

มิติที่ 2.2  การจัดการคุณภาพน้ าทิ้งของเมือง  มีจ านวน 2 เปูาประสงค์  โดยมีตัวชี้วัดที่สํงผลตํอมิติ 
จ านวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 1. ร๎อยละ ๔๕ ของน้ าเสียชุมชนที่ผํานการบ าบัดกํอนปลํอยลงสูํแหลํงน้ าธรรมชาติ 

2. รอ๎ยละ ๖๕ ของปริมาณน้ าเสียที่เข๎าระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ าเทียบกับ 
ขีดความสามารถทีอ่อกแบบไว ๎(เพ่ิมเติม)4 

3. ร๎อยละ ๖๐ ของจุดตรวจวัดมีคําเฉลี่ยของคําออกซิเจนละลายน้ า (DO) ≥ 2 มิลลิกรัมตํอลิตร 
4. รอ๎ยละ ๔๐ ของจุดตรวจวัดมีคําเฉลี่ยของคําความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ≤ 15  

มิลลิกรัมตํอลิตร5 

5. ร๎อยละ ๗๐ของความส าเร็จในการแก๎ไขปัญหาคุณภาพน้ าเบื้องต๎นตามที่ได๎รับการร๎องเรียน  
(เพ่ิมเติม) 
ซึ่งสามารถด าเนินการตามเปูาหมายของตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎จ านวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 100 
และมีโครงการ/กิจกรรมส าคัญท่ีสํงผลตํอมิติ จ านวน 9 รายการ ดังนี้ 

1. โครงการกํอสร๎างระบบรวบรวมน้ าเสียและระบบบ าบัดน้ าเสียมีนบุรี  
2. โครงการจ๎างที่ปรึกษาควบคุมงานกํอสร๎างระบบรวบรวมน้ าเสียและระบบบ าบัดน้ าเสียมีนบุรี 

 
4 (เพิ่มเติม) หมายถึง ตัวช้ีวัดผลการด าเนินการที่ผลักดันให๎บรรลุเปูาประสงค์ แตํไมํมีอยูํในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
  ประจ าปี พ.ศ. 2560 
5 หนํวยงานมีการเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดตามค าแนะน าของผู๎แทน กพร. ในคราวการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี     
  พ.ศ. 2558 
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3. โครงการจ๎างที่ปรึกษาส ารวจและออกแบบระบบรวบรวมน้ าเสียและระบบบ าบัดน้ าเสียธนบุรี 
4. โครงการบ าบัดน้ าเสียบึงหนองบอน 
5. โครงการบ าบัดน้ าเสียคลองเตย 
6. โครงการจ๎างที่ปรึกษาส ารวจและออกแบบระบบรวบรวมน้ าเสีย (เพ่ิมเติม) พ้ืนที่เขตห๎วยขวาง 

เข๎าโรงควบคุมคุณภาพน้ าดินแดง 
7. งานกํอสร๎างระบบรวบรวมน้ าเสีย (เพ่ิมเติม) พ้ืนที่เขตห๎วยขวางเข๎าโรงควบคุมคุณภาพน้ าดินแดง 
8. งานกํอสร๎างระบบรวบรวมน้ าเสีย (เพ่ิมเติม) ริมคลองแสนแสบชํวงถนนวิทยุ-คลองตัน 

เข๎าโรงควบคุมคุณภาพน้ าดินแดง 
9. โครงการจัดหารถยนต์สนับสนุนหนํวยปฏิบัติงานแก๎ไขปัญหาน้ าเสียพร๎อมดัดแปลงและให๎มีอุปกรณ์

ประกอบ 
ผลด าเนินการพบวํา สถานการณ์การจัดการคุณภาพน้ าท้ิงของเมืองมีแนวโน๎มดีขึ้นเนื่องจากตลอดป ี

มีฝนตกชุกซึง่ชํวยชะล๎างความสกปรกในแหลํงน้ าประกอบกับปริมาณน้ าเสียทั้งหมดในเขตกรุงเทพมหานคร คิดจาก
ปริมาณการใช๎น้ าประปาปี พ.ศ. 2559 ลดลงเหลือ 2,515,809 ลูกบาศก์เมตรตํอวัน สํงผลให๎น้ าเสียที่ผําน
การบ าบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ าขนาดใหญํ 8 แหํง6 และขนาดชุมชน 12 แหํง7 ที่มีขีดความสามารถ 
ในการบ าบัดน้ าเสียสูงสุดรวม 1,136,800 ลูกบาศก์เมตรตํอวัน เพ่ิมข้ึนเป็นร๎อยละ 45.19 เป็นไปตามเปูาหมาย 
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎ร๎อยละ 45 สอดคล๎องกับผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าในแมํน้ าเจ๎าพระยาและคลอง
สายหลักในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 300 จุด พบวํา มีคําเฉลี่ยผํานเกณฑ์มาตรฐานในรูป  
คําออกซิเจนละลายน้ า (DO) ไมํน๎อยก วํา 2 มิลลิกรัมตํอลิตร จ านวน 222 จุด คิดเป็นร๎อยละ 74 สูง 
กวําเปูาหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎ร๎อยละ 60 และมีคําเฉลี่ยผํานเกณฑ์มาตรฐานในรูปคําปริมาณ  
ความสกปรก ในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไมํเกินกวํา 15 มิลลิกรัมตํอลิตร จ านวน 215 จุด คิดเป็นร๎อยละ 
71.67 สูงกวําเปูาหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎ร๎อยละ 40 นอกจากนั้นการด าเนินการกํอสร๎างระบบรวบรวม 
น้ าเสียเพิ่มเติมท าให๎มีปริมาณน้ าเสียเข๎าสูํระบบบ าบัดน้ าเสียเพิ่มเป็น 878,514 ลูกบาศก์เมตรตํอวัน สํงผล 
ให๎ระบบบ าบัดน้ าเสียมีการใช๎งานได๎ตามศักยภาพท่ีออกแบบไว๎ร๎อยละ 77.36 สูงกวําเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
ร๎อยละ 65 ซึ่งไมํนับรวมโรงควบคุมคุณภาพน้ าบางบัวเนื่องจากเปลี่ยนไปท าหน๎าที่ผันน้ าเข๎าโรงควบคุม
คุณภาพน้ าจตุจักรแทน รวมถึงหนํวยแก๎ไขปัญหาคุณภาพน้ า (BEST Env.) ได๎มีการออกให๎บริการแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของประชาชนตามที่ได๎รับการร๎องเรียน จ านวนทั้งสิ้น 43 เรื่อง โดยได๎ด าเนินการแก๎ไข 
และแจ๎งผู๎ร๎องเรียนทราบแล๎ว จ านวน 43 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 100 สูงกวําเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ร๎อยละ 70 
  

มิติที่ 2.3  การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ  มีจ านวน 2 เปูาประสงค์  โดยมีตัวชี้วัด 
ที่สํงผลตํอมิติ จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ ขนาดพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 9 ตารางเมตรตํอคน8  
(World Health Organization : WHO) และมีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี 
จ านวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 
6 โรงควบคุมคุณภาพน้ าขนาดใหญํ 8 แหํง ได๎แกํ โรงควบคุมคุณภาพน้ าสี่พระยา รัตนโกสินทร์ ชํองนนทรี หนองแขม ทุํงครุ  
  ดินแดง จตุจักร และศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
7 โรงควบคุมคุณภาพน้ าขนาดชุมชน จ านวน 12 แหํง ได๎แกํ โรงควบคุมคุณภาพน้ าทําทราย ทํุงสองห๎อง 1 ทุํงสองห๎อง 2     
  ห๎วยขวาง รามอินทรา หัวหมาก คลองจั่น รํมเกล๎า บางนา บางบัว คลองเตย และบํอนไกํ 
8 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (2547), รายงานฉบับสมบูรณ์ มาตรการในการเพิ่ม 
  และการจัดการพื้นท่ีสีเขียวในเขตชุมชนอยํางยั่งยืน, หน๎า 18  
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1. สัดสํวนพื้นที่สีเขียวตํอประชากรในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหยอม ๖.๕๒ ตร.ม./คน 
๒. สัดสวนพื้นที่สวนสาธารณะตอประชากร ๑ ตร.ม./คน 
3. ร๎อยละ ๑๓ ของพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสภาพแวดลอมที่ดีตอพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงไมํสามารถด าเนินการตามเปูาหมายของตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎จ านวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 66.66 
และมีโครงการ/กิจกรรมส าคัญท่ีสํงผลตํอมิติ จ านวน 77 รายการ ดังนี้  
 1. โครงการพัฒนาพ้ืนที่วํางให๎เป็นพ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหยํอม (จ านวน 4 
โครงการยํอย) ได๎แกํ โครงการกํอสร๎างสวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุน
เทียนชายทะเล)  โครงการกํอสร๎างสวนสาธารณะสวนบริเวณซอยเพชรเกษม ๖๙ (เขตบางแค)  โครงการ
กํอสร๎างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล - 
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ ปี  และโครงการกํอสร๎างสวนสาธารณะบึงล าไผํ เขตมีนบุรี ระยะที่ 1  

2. โครงการจัดหาพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว (จ านวน 47 กิจกรรมยํอย) 
3. โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูขยายพันธ์ไม๎หายากและไม๎พ้ืนถิ่น (จ านวน 26 กิจกรรมยํอย) เชํน 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชด าริโดยกรุงเทพมหานครปี 2560  กิจกรรมจัดท าฐานข๎อมูลสารสนเทศด๎านพันธุ์ไม๎ 
และสวนสาธารณะแตํละประเภท  

ผลด าเนินการพบวํา กรุงเทพมหานครได๎ด าเนินงานการจัดการพื้นท่ีสีเขียวและสวนสาธารณะ 
อยํางตํอเนื่อง โดยรวบรวมข๎อมูลตั้งแตํปี 2556 ถึงปี 2560 กรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่สีเขียวรวม 11,957 
แหํง คิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ 116,673 ไรํ คิดเป็นอัตราสํวนตํอประชากร 32.77 ตารางเมตรตํอคน หรือ  
ร๎อยละ 11.90 ของพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (1,568.737 ตารางกิโลเมตร)  แบํงตามรูปแบบพ้ืนที่ได๎ดังนี้   

1. พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสภาพแวดล๎อมของเมืองที่ดี9 ซึ่งไมํใชํรูปแบบสวนสาธารณะจ านวน 4,317 แหํง  
คิดเป็นพ้ืนที่รวมประมาณ 93,829 ไรํ คิดสัดสํวนตํอประชากร 26.40 ตารางเมตรตํอคน หรือร๎อยละ 9.95 
ของพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
 2. พ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ จ านวน 7,640 แหํง คิดเป็นพื้นทีร่วมประมาณ 22,843 ไรํ 
หรือ 36,549,912.55 ตารางเมตร ซึ่งเป็นสวนสาธารณะหลัก10 จ านวน ๓๕ แหํง ครอบคลุมพ้ืนที่ 21 เขต 
คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ ๓,๖๕๑ ไรํ หรือสัดสํวนพื้นที่สวนสาธารณะหลักตํอประชากร คิดเป็น 1.03 ตารางเมตร
ตํอคน สูงกวําเปูาหมายที่ก าหนดไว๎เล็กน๎อย 1.03 ตารางเมตรตํอคน  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ด าเนินการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะแหํงใหมํตามนโยบายผู๎บริหารกรุงเทพมหานครไดจ๎ านวน 
377 แหํง คิดเป็นพื้นทีป่ระมาณ 1,271 ไรํ สามารถด าเนินการได๎สูงกวําเปูาหมายที่ก าหนดไว๎จ านวน 750 
ไรํ  รายละเอียดปรากฏตามกราฟท่ี ๔  

 

 
9 พื้นทีส่ีเขียวเพื่อสภาพแวดล๎อมท่ีดีของเมือง ตามแผนแมํบทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2546 หมายถึง  
  สนามกีฬากลางแจ๎ง สนามกอล์ฟ แหลํงน้ า ที่ลุํม ที่วําง พื้นที่ไม๎ยืนต๎น พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และพื้นที ่
  อื่นๆ (พื้นที่ริมคลอง พ้ืนท่ีใต๎หรือข๎างทางดํวนหรือทางพิเศษ เป็นต๎น)   
10 สวนสาธารณะหลัก หมายถึง  มีรั้วรอบขอบชิด มีเวลาเปิด-ปิดที่แนํนอน มีเจ๎าหน๎าที่ประจ า มีพนักงานรักษาความปลอดภัย   
   24 ช่ัวโมง รองรับการให๎บริการประชาชนท่ัวไป มสีิ่งอ านวยตํางๆ ด๎านนันทนาการและกฬีา มีกฎหมายและระเบียบการใช๎  
   สวนสาธารณะที่กรุงเทพมหานครประกาศใช๎ 
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เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พบวํา สัดสํวนพื้นที่สีเขียวตํอประชากร
ในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหยํอม คิดเป็น 6.43 ตารางเมตรตํอคน ไมํสามารถด าเนินการได๎ตามเปูาหมาย  
ที่ก าหนดไว๎ 6.52 ตารางเมตรตํอคน และตัวชี้วัดพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสภาพแวดล๎อมท่ีดีตํอพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
ด าเนินการได๎ร๎อยละ 11.90 ไมํเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ร๎อยละ 13  ดังนั้นภารกิจส าคัญในการพัฒนา
พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการพักผํอนหยํอนใจและรักษาสภาพแวดล๎อมที่ดีของเมืองกรุงเทพมหานครต๎องให๎ความส าคัญ
และด าเนินการผลักดันอยํางจริงจัง 
 

มิติที่ 2.4  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน  มีจ านวน 4 เปูาประสงค์  3 ตัวชี้วัด   
โดยมีตัวชี้วัดที่สํงผลตํอมิติ จ านวน 2 ตัวชี้วัด (ล าดับที่ 1-2) คือ 

1. ความหนาเฉลี่ยปุาชายเลน  300 เมตร 
2. การใช๎พลังงานไฟฟูาและเชื้อเพลิงหนํวยงานกรุงเทพมหานครลดลงร๎อยละ 10  
3. ที่ดินเลนชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนเพ่ิมข้ึน 50 เมตร 

ซ่ึงไมํสามารถด าเนินการตามเปูาหมายของตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎ทั้งมิติ จ านวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 100 
และมีโครงการ/กิจกรรมส าคัญท่ีสํงผลตํอมิติ จ านวน 10 รายการ ดังนี้ 
 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชด าริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2560 

2. โครงการอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร 
3. โครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล๎อม (EIA) ตามโครงการปูองกัน 

และแก๎ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน 
4. โครงการฟื้นฟูพ้ืนที่ปุาชายเลนชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพฯ 
5. กิจกรรมบริหารและจัดการปลูกและดูแลรักษาปุาชายเลนบางขุนเทียน 
6. โครงการสาธิตการปลูกปุาชายเลนบางขุนเทียน 
7. โครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพ่ือลดโลกร๎อน 
8. กิจกรรมรวบรวมข๎อมูลการใช๎พลังงานของหนํวยงานกรุงเทพมหานคร 
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950

1,350 1,350 1,296

750 

949

1,470

1,112

1,321 1,271

ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560

เปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับผลด าเนินงานการเพ่ิมพื้นที่สีเขียว
ในรูปแบบสวนสาธารณะ

ค่าเป้าหมาย ผลด าเนนิงาน หน่วย : ไร่



 
 

          

9. กิจกรรมส ารวจจัดท าฐานข๎อมูลอุปกรณ์ไฟฟูาแสงสวํางของศาลาวําการกรุงเทพมหานคร 2  
อาคาร 1 และอาคาร 2 

10. กิจกรรมรวบรวมข๎อมูลปริมาณการใช๎พลังงานไฟฟูาจากระบบบริหารจัดการพลังงานอาคาร   
(BEMS) 

ผลด าเนินงานพบวํา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ11 และพลังงานของกรุงเทพมหานครนั้น   
มีความแตกตํางจากท๎องถิ่นอ่ืนเนื่องจากเป็นมหานครที่มีสภาพการใช๎ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปสูํ 
ความเป็นเมืองมากขึ้น พ้ืนที่ธรรมชาติลดลงกลายเป็นพื้นที่ทางธุรกิจและอยูํอาศัยเพิ่มมากขึ้นพิจารณา  
จากการจัดท าผังเมืองรวมในแตํละฉบับที่ผํานมา สํงผลให๎พ้ืนที่ธรรมชาติเกือบจะไมํมีเหลือ ซึ่งสอดคล๎อง  
กับการบริโภคพลังงานที่เพ่ิมมากข้ึนในทิศทางเดียวกับการพัฒนาเมือง แตํกรุงเทพมหานครยังมีทรัพยากรธรรมชาติ
แหลํงส าคัญแหลํงหนึ่ง คือ ปุาชายเลนซึ่งมีอยูํแหํงเดียวในพ้ืนที่เขตบางขุนเทียนซึ่งจ าเป็นต๎องได๎รับการฟื้นฟู
และอนุรักษ์อยํางเรํงดํวนอันมีผลมาจากความรุนแรงของคลื่นซึ่งกัดเซาะชายฝั่งทะเลท าให๎กรุงเทพมหานคร
สูญเสียที่ดินไปเป็นจ านวนมากและแหลํงอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ าซึ่งเป็นทรัพยากรส าคัญของประชาชนในพื้นท่ี 
เสื่อมโทรมลงด๎วย 
 อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ หากพิจารณาจากความหมายถึงของความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในเมือง12 (City and Biodiversity) คือ ความหลากหลายและความม่ังคั่งของสิ่งมีชีวิตและ 
ความหลากหลายของถิ่นท่ีอยูํอาศัย ซึ่งพบและอยูํในบริเวณท่ีมนุษย์ตั้งถ่ินฐานนั้น พบวําแผนปฏิบัติราชการ-
กรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2560 ไมํมีการก าหนดตัวชี้วัดในระดับมิติและเปูาประสงค์นี้ไว๎ นอกจากนี้    
ยังไมํมีการด าเนินการในด๎านกฎระเบียบและนโยบายในการจัดให๎มียุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
ในท๎องถิ่นและมีแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี โครงการ/กิจกรรมมีลักษณะเป็นเพียงกิจกรรมงานประจ า    
ซึ่งมีการด าเนินการตํอเนื่องทุกปีแตํไมํมีผลครอบคลุมในวงกว๎างเชิงพ้ืนที่ซึ่งจะสํงผลตํอการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพของกรุงเทพมหานคร แตํหากพิจารณารํวมกับมิติ 2.3 การจัดการพ้ืนที่สีเขียว 
และสวนสาธารณะ เปูาประสงค์ที่ 2.3.1.1 การกํอสร๎างสวนสาธารณะ และเปูาประสงค์ท่ี 2.3.2 สํงเสริม 
การรักษาพ้ืนที่สีเขียวอ่ืนนอกเหนือจากสวนสาธารณะสวนหยํอม มาตรการที่ 2.3.2.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและรักษา
พ้ืนที่สีเขียวรํวมกันและมิติที่ 2.4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน เปูาประสงค์ 2.4.3 มาตรการ 
ที่ 2.4.3.2 ปลูกปุาชายเลนเพ่ิมเติมอยํางเป็นระบบ กับภาคสํวนตํางๆ มีสํวนที่บํงชี้ถึงความหลากหลายทาง
ชีวภาพของเมืองได๎อีกทางหนึ่ง ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่สีเขียวรวม 11,957 แหํง คิดเป็นพื้นที่ 
116,676 ไรํ หรือร๎อยละ 11.90 ของพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ในสํวนของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชด าริโดยกรุงเทพมหานคร  ซ่ึง 
มีการด าเนินการตํอเนื่องมาทุกปี ด าเนินการในลักษณะงานประจ า ปัจจุบันอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทั้งหมด 47 
วงศ์ 139 ชนิด จ านวน 1,878 ต๎น ผลการด าเนินการอยูํวงจ ากัดยังไมํสํงผลโดยตรงตํอการผลักดันให๎บรรลุผล
ความหลากหลายทางชีวภาพในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร  เมื่อพิจารณาจะเห็นวํ าข๎อมูลเหลํานี้
กรุงเทพมหานครยังขาดการศึกษา รวบรวมข๎อมูลความหลายทางชีวภาพอยํางเป็นระบบ ถูกต๎อง   
และจริงจัง ดังนั้นการด าเนินการ ที่ผํานมาจึงไมํสํงผลตํอการบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว๎ 
 
11 ทรัพยากรธรรมชาต ิหมายถึง สิ่งตํางๆ (สิ่งแวดล๎อม) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษย์สามารถน ามาใช๎ประโยชน์ได๎   
   เชํน บรรยากาศ ดิน น้ า ปุาไม๎ ทํุงหญ๎า สัตว์ปุา แรํธาตุ พลังงาน และก าลังแรงงานมนุษย์ เป็นต๎น  สารานุกรมไทยส าหรับ  
   เยาวชน http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=19&chap=1&page=t19-1-  
   infodetail02. html 
12 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
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 การฟ้ืนฟูความความสมบูรณ์ของปุาชายเลนบางขุนเทียน ยังไมํสามารถด าเนินการได๎อยํางจริงจัง 
เนื่องจากโครงการการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล๎อม (Environmental Impact 
Assessment ; EIA) ตามโครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน  และการฟื้นฟู
พ้ืนที่ปุาชายเลนชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ด าเนินการโดยส านักการระบายน้ าตั้งแตํปี ๒๕๕๖ ปัจจุบันที่ปรึกษา
อยูํระหวํางด าเนินการแก๎ไขรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล๎อม (รายงานแก๎ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 4) ตามท่ี
คณะกรรมการผู๎ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล๎อม ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานทางน ้า 
(คชก.) เสนอแนะซึ่งคาดวําจะแล๎วเสร็จและสามารถน าสํงรายงานฯ ให๎ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (สผ.) พิจารณาอีกครั้งตํอไป  ซ่ึงความส าเร็จตามตัวชี้วัดของการฟ้ืนฟู 
ความสมบูรณ์ของปุาชายเลนบางขุนเทียนที่ก าหนดไว๎ ได๎ยกเว๎นการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
เนื่องจากรอให๎การกํอสร๎างแนวปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ซ่ึงจะด าเนินการโดยส านักการระบายน้ า 
แล๎วเสร็จเสียกํอน การเพ่ิมพ้ืนที่ปุาชายเลนถูกก าหนดให๎เป็นนโยบายส าคัญของผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร
(พต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) แตํการเพ่ิมพ้ืนที่ปุาชายเลนเพิ่มขึ้นได๎เพียง 40 ไรํ เปูาหมายที่ก าหนดไว๎ถึง 1,000 ไรํ 
หรือคิดเป็นร๎อยละ 4 ของเปูาหมายที่ก าหนดไว๎เทํานั้น ในสํวนเปูาประสงค์ที่ 2.4.1 อนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและเปูาประสงค์ที่ 2.4.๒ สํงเสริมให๎ประชาชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมไมํมีการก าหนด
ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ไว๎  ดังนั้นหากพิจารณาความส าเร็จในระดับมิติท่ีก าหนดไว๎ซึ่งตลอดแนวชายฝั่งทะเล  
บางขุนเทียนซึ่งมีระยะทาง 4.7 กิโลเมตร ควรมีความหนาปุาชายเลน 300 เมตรตลอดแนวชายฝั่ง จากข๎อมูล
เปรียบเทียบแผนที่ Google จะเห็นได๎วําในหลายพื้นท่ีตลอดแนวชายฝั่งพ้ืนที่ปุาชายเลนได๎หายไปแล๎วอยูํ
ระหวํางการรอฟ้ืนฟู ดังนั้นการด าเนินการจึงยังไมํประสบผลส าเร็จตามตัวชี้วัดระดับมิติที่ก าหนดไว๎ ตลอดทั้งปี
ปลูกต๎นกล๎าโกงกางเพ่ือเพ่ิมเติมพ้ืนที่ปุาชายเลน มีจ านวนทั้งสิ้น 41,949 ต๎น คิดเป็น 52 ไรํ โดยแบํงเป็น
ปลูกเพ่ิมเติม 40 ไรํ และซํอมแซมสํวนที่เสียหายจากคลื่น จ านวน 12 ไรํ โดยมีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมปลูกปุา 
ได๎แกํ สถานศึกษาภาครัฐ ภาคเอกชน กลุํมเครือขํายและประชาชนมีสํวนรํวม 62 หนํวยงาน รวม 9,167 คน 
และได๎ด าเนินการปักแนวไม๎ไผํปิดกันคลื่นส าหรับเป็นแปลงปลูกต๎นกล๎าโกงกางจ านวน 6 แปลง รวมระยะทาง 
1,550 เมตร ใช๎ไม๎ไผํจ านวน 92,800 ล า ได๎พ้ืนที่ 68 ไรํ 

การลดใช๎พลังงานในภาคสํวนตํางๆ ด๎วยการรณรงค์การลดการใช๎พลังงาน กรุงเทพมหานครด าเนินการ 
ปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพ่ือลดโลกร๎อนเป็นกิจกรรมส าคัญตลอดหลายปีที่ผํานมายังไมํมีการขยายผลการจัดกิจกรรม
และยังไมํมีการจัดท ากิจกรรมทางยุทธศาสตร์ใหมํ ประกอบกับไมํมีการก าหนดตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ไว๎ 
จึงไมํสามารถวัดผลส าเร็จได๎อยํางชัดเจน ในสํวนการลดการใช๎พลังงานของหนํวยงานของกรุงเทพมหานคร  
ยังไมํสามารถลดปริมาณการใช๎พลังงานไฟฟูาและเชื้อเพลิงของหนํวยงานกรุงเทพมหานครได๎  โดยมีปริมาณ 
การใช๎พลังงานไฟฟูา  รวมเป็น 270,026,150.12 กิโลวัตต์ชั่วโมง และปริมา ณการใช๎ เชื้อเพลิง  รวม 
40,174,051.48 หนํวย โดยมีอัตราการใช๎พลังงานเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พลังงานไฟฟูา
เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 11.48 และพลังงานเชื้อเพลิงลดลงร๎อยละ 1.53 (ตามล าดับ) ยังไมํสามารถด าเนินการได๎ 
ตามเปูาหมายที่ก าหนด (ร๎อยละ 10)  
 

มิติที่ 2.5  การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  มีจ านวน 3 เปูาประสงค์  12 ตัวชี้วัด   
โดยมีตัวชี้วัดที่สํงผลตํอมิติ จ านวน 12 ตัวชี้วัด ซ่ึงไมํได๎ด าเนินการ 2 ตัวชี้วัด (ล าดับที่ 11-12) คือ 

1. ร๎อยละ 85 ของจ านวนข๎อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัด  
2. ร๎อยละ 80 ของจ านวนข๎อมูลระดับเสียงที่มีการตรวจวัด  
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3. ร๎อยละ 98.90ของจ านวนข๎อมูลคําเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุุนละอองขนาดไมํเกิน 10  

ไมครอน (PM10) ผํานเกณฑ์มาตรฐาน  
4. ร๎อยละ 90.22 ของจ านวนข๎อมูลคําเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุุนละอองขนาดไมํเกิน 2.5  

ไมครอน (PM2.5) ผํานเกณฑ์มาตรฐาน  
5. ร๎อยละ 100 ของจ านวนข๎อมูลคําเฉลี่ย 8 ชั่วโมงของก๏าซโอโซน (O3) ผํานเกณฑ์มาตรฐาน  
6. ร๎อยละ 100 ของจ านวนข๎อมูลคําเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ของก๏าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  

ผํานเกณฑ์มาตรฐาน  
7. ร๎อยละ 15 ของแหลํงก าเนิดมลพิษทางเสียงที่ได๎รับการควบคุม  
8. ร๎อยละ 75 ของยานพาหนะที่ปลํอยมลพิษอากาศไมํเกินคํามาตรฐาน  
9. ร๎อยละ 95 ของยานพาหนะที่ปลํอยมลพิษทางเสียงไมํเกินคํามาตรฐาน  
10. ความส าเร็จของการสร๎างเครือขํายความรํวมมือการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  

จ านวน 3 เครือขําย 
11. ร๎อยละของจ านวนข๎อมูลคําเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุุนละอองขนาดไมํเกิน 10 ไมครอน (PM10)  

ผํานเกณฑ์มาตรฐานที่จุดตรวจวัดริมเส๎นทางจราจร  
12. ร๎อยละของคําเฉลี่ยรายปีของเบนซินในแตํละจุดตรวจวัดมีคําลดลงจนอยูํในเกณฑ์มาตรฐาน  
ซ่ึงสามารถด าเนินการตามเปูาหมายของตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎ จ านวน 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 75  

ไมํเป็นไปตามเปูาหมาย จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 8.33 และไมํได๎ด าเนินการจ านวน 2 ตัวชี้วัด  
คิดเป็นร๎อยละ16.67  และมีโครงการ/กิจกรรมส าคัญท่ีสํงผลตํอมิติ จ านวน 8 รายการ ดังนี้ 

1. โครงการจ๎างเหมาเดินระบบพร๎อมบ ารุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศติดตั้งบนเสาเหล็ก  
และแบบเคลื่อนที่ 

2. กิจกรรมจ๎างเหมาตรวจวัดและซํอมบ ารุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
3. กิจกรรมเดินระบบรถตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง 
4. กิจกรรมเฝูาระวังระดับเสียงในบรรยากาศ 
5. กิจกรรมตรวจวัดรถยนต์ควันด าในพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร 
6. โครงการกรุงเทพฯ สูํเมืองคาร์บอนต่ า (ส านักงานและโรงเรียนสีเขียว) 
7. กิจกรรมเสริมสร๎างชุมชนต๎นแบบปลอดการเผาในที่โลํงให๎เข๎มแข็งและตํอเนื่อง 
8. โครงการถนนอากาศสะอาด (น ารํองถนนในพื้นที่เขตปทุมวัน) 
ผลด าเนินงานพบวํา กรุงเทพมหานครโดยส านักสิ่งแวดล๎อมด าเนินการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 

ด๎วยการเฝูาระวังตรวจวัดระดับคุณภาพอากาศและเสียงอยํางตํอเนื่อง ประกอบด๎วย การตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศ การตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณจุดเสี่ยงและสถานท่ีตั้งโครงการกํอสร๎างขนาดใหญํ 
และการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ โดยมีผลการด าเนินการในภาพรวมสูงกวําเปูาหมายที่ก าหนด ได๎แกํ 
ผลการตรวจวัดฝุุนละอองขนาดไมํเกิน 10 ไมครอน (PM10) ฝุุนละอองขนาดไมํเกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  
และก๏าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ผํานเกณฑ์มาตรฐาน แหลํงก าเนิดมลพิษทางเสียงได๎รับการควบคุม ทั้งนี้ 
มีเพียงผลการตรวจวัดก๏าซโอโซน (O3) ผํานเกณฑ์มาตรฐานที่ยังต่ ากวําเปูาหมายที่ก าหนดเล็กน๎อย ส าหรับ 
การลดมลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะด๎วยการตรวจวัดมลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ 
โดยมีผลการด าเนินการสูงกวําเปูาหมายที่ก าหนด ได๎แกํ ผลการตรวจวัดการปลํอยมลพิษทางอากาศและเสียง 
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จากยานพาหนะไมํเกินคํามาตรฐาน นอกจากนี้ด าเนินการลดมลพิษทางอากาศจากแหลํงกํอมลพิษ 
ประกอบด๎วย การบูรณาการความรํวมมือและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง การสร๎างเครือขําย
ปูองกันการเผาในที่โลํง การสํงเสริมให๎ภาคธุรกิจรํวมรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม และการ น ารํอง
แนวทางปรับปรุงคุณภาพอากาศและเสียง โดยมีผลส าเร็จของการสร๎างเครือขํายความรํวมมือการจัดการ
คุณภาพอากาศและเสียงได๎ตามเปูาหมายที่ก าหนด  

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยสถานีตรวจคุณภาพอากาศอัตโนมัติ จ านวน 4 สถานี  
ท าการตรวจวัดและรายงานผลการตรวจวัดสารมลพิษหลักทางอากาศจ านวน 5 พารามิเตอร์ ได๎แกํ ฝุุนขนาด 
ไมํเกิน 10 ไมครอน (PM10) ฝุุนละอองขนาดไมํเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ก๏าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)         
ก๏าซโอโซน (O3) และก๏าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปรากฏตามตารางที่ 2 
 

         ตารางที่ 2 ผลการตรวจวัดสารมลพิษหลักทางอากาศเปรียบเทียบกับคํามาตรฐาน  
  

ล าดับที่ พารามิเตอร์ ค่ามาตรฐานไม่เกิน ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
1 PM10 120 มคก./ลบ.ม13 24.0-184.0 มคก./ลบ.ม 
2 PM2.5 50 มคก./ลบ.ม 7.0-90.0 มคก./ลบ.ม 
3 NO2 1 ชั่วโมง 170 ppb14 0.0-171.4 ppb 
4 O3 8 ชั่วโมง 70 ppb 0.0-69.0 ppb 
5 CO 1 ชั่วโมง 30 ppm 0.0-14.8 ppm 

CO 8 ชั่วโมง 9 ppm 0.0-5.4 ppm 
 

สํวนการลดมลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ ซึ่งเป็นแหลํงกํอมลพิษหลักของเมือง 
ด๎วยการตรวจวัดมลพิษทางอากาศและเสียงจากรถยนต์ รถสองแถวรํวมกับองค์การขนสํงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
รถราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร และเรือโดยสารในคลองในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครรํวมกับกรมควบคุมมลพิษ
และกรมเจ๎าทํา โดยมีผลการด าเนินการดังนี้  

1. ผลการตรวจวัดยานพาหนะท่ีปลํอยมลพิษอากาศไมํเกินคํามาตรฐาน ร๎อยละ 75.94  
ซ่ึงผลการด าเนินการสูงกวําเปูาหมายที่ก าหนดไวร๎๎อยละ 75 

2. ผลการตรวจวัดยานพาหนะท่ีปลํอยมลพิษทางเสียงไมํเกินคํามาตรฐาน ร๎อยละ 99.04    
ซ่ึงผลการด าเนินการสูงกวําเปูาหมายก าหนดไว ๎ร๎อยละ 95 
รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
13 มคก./ลบ.ม หมายถึง ไมโครกรัมตํอลูกบาศก์เมตร 
14 parts per billin (ppb) หมายถึง สํวนในพันล๎านสํวน  
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ตารางที่ 3 ประเภทยานพาหนะท่ีได๎รับการตรวจวัดมลพิษทางอากาศและเสียง  
 

ประเภทยานพาหนะ 
จ านวน (คัน)  

คิดเป็นร้อยละ 
เรียกตรวจ ผ่านเกณฑ์ 

มลพิษอากาศ (ควันด า)    

- รถยนต์ 55,564 40,195 72.34 

- รถสองแถว 746 746 100 

- รถราชการ กทม. 7,878 7,803 99.05 

รวม 64,188 48,744 75.94 

มลพิษทางเสียง    

- รถสองแถว 746 746 100 

- เรือโดยสาร 52 51 98.08 

รวม 798 797 99.04 

 
 

ส าหรับการด าเนินการลดมลพิษจากแหลํงกํอมลพิษอ่ืนๆ ด๎วยการบูรณาการความรํวมมือและ
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง สร๎างเครือขํายปูองกันการเผาในที่โลํง สํงเสริมให๎ภาคธุรกิจ 
รํวมรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม และ (น ารํอง) ปรับปรุงคุณภาพอากาศและเสียงถนนอากาศสะอาด 
ในพ้ืนที่เขตปทุมวัน เป็นต๎น โดยมีผลส าเร็จของการสร๎างเครือขํายความรํวมมือการจัดการคุณภาพอากาศ  
และเสียงจ านวน 3 เครือขําย เป็นไปตามคําเปูาหมายที่ก าหนดไว๎  ได๎แกํ  

1. เครือขํายกรุงเทพฯ สูํเมืองคาร์บอนต่ า ด าเนินการขยายเครือขํายความรํวมมือกับองค์กร  ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือรํวมผลักดันกรุงเทพมหานครสูํสังคมคาร์บอนต่ า เผยแพรํ
แนวทางในการลดปริมาณคาร์บอนผํานองค์ความรู๎ด๎านส านักงานและโรงเรียนสีเขียวอันจะน ากรุงเทพมหานคร
สูํสังคมคาร์บอนต่ า พัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรเครือขํายให๎มีทักษะ ความช านาญ และสามารถ
เป็นต๎นแบบที่ดีด๎านส านักงานและโรงเรียนสีเขียว เพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครสูํสังคมคาร์บอนต่ า  
ซึ่งสนับสนุนการด าเนินงานลดก๏าซเรือนกระจกตามแผนแมํบทกรุงเทพมหานครวําด๎วยการเปลี่ยนแปลง  
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 

2. เครือขํายชุมชนต๎นแบบปลอดการเผาในที่โลํง เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนให๎ชุมชุนต๎นแบบ 
ให๎สามารถด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการปูองกันมลพิษทางอากาศได๎อยํางตํอเนื่องและเกิดเครือขํายความรํวมมือ
ในการปูองกันปัญหาการเผาในที่โลํง เป็นการสร๎างความรํวมมือระหวํางส านักงานเขต ชุมชนตํางๆ และส านัก 
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สิ่งแวดล๎อม โดยมีผลการด าเนินงานกิจกรรมเสริมสร๎างชุมชนต๎นแบบปลอดการเผาในที่โลํง จ านวน 10 ชุมชน ได๎แกํ 
1) ชุมชนวัดกลาง เขตบางกะปิ 2) ชุมชนยํามีลุ๎ลอิบาดะห์ เขตสะพานสูง 3) ชุมชนแผํนดินทองวัดล าพะอง  
เขตหนองจอก 4)ชุมชนมติมิตร เขตทํุงครุ 5) ชุมชนฟ้ืนนครรํมเกล๎า (ระยะ 2 โซน 9) เขตลาดกระบัง         
6 )ชุมชนสวนหลวง 1 เขตบางคอแหลม 7) ชุมชนตรอกตรงข๎ามวัดสะพานสูง เขตบางซื่อ 8) ชุมชนทับช๎าง
คลองบน เขตสะพานสูง 9) ชุมชนประยงค์แย๎ม เขตคลองสามวา และ 10) ชุมชนเฟ่ืองฟูาวิลเลจ เขตคลองสามวา 

3. เครือขํายถนนอากาศสะอาด (น ารํองถนนในพื้นที่เขตปทุมวัน) เพ่ือสร๎างเครือขํายการปูองกันแก๎ไข
ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ด าเนินมาตรการลดมลพิษทางอากาศ (น ารํอง) ในพ้ืนที่ที่มี
มลพิษสูง รํวมกับมาตรการปลูกจิตส านึกให๎ประชาชนที่สัญจรในพื้นที่น ารํองมีความใสํใจในการลดมลพิษ  
ทางอากาศ  ซึ่งได๎คัดเลือกพ้ืนที่  (น ารํอง) โครงการถนนอากาศสะอาด บริเวณเขตปทุมวัน ชํวงถนนพญาไท 
(แยกสามยําน-แยกปทุมวัน) โดยก าหนดเครือขํายความรํวมมือด๎านการจัดการคุณภาพอากาศที่เข๎มแข็ง  
ในรูปคณะกรรมการเครือขํายถนนอากาศสะอาด ประกอบด๎วย หนํวยงานกรุงเทพมหานครที่เก่ียวข๎อง ได๎แกํ 
ส านักสิ่งแวดล๎อม ส านักงานเขตปทุมวัน ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ส านักการจราจรและขนสํง ส านัก
การโยธา ส านักเทศกิจ กองประชาสัมพันธ์ หนํวยงานภายนอก ได๎แกํ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองบังคับ
การต ารวจจราจร ศูนย์การค๎ามาบุญครองเซนเตอร์ และด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการถนนอากาศสะอาด 
เขตปทุมวันแล๎ว 
 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไปในระดับด้าน   
ปัญหาสิ่งแวดล๎อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการพัฒนาเมือง พ้ืนที่เปลี่ยนสภาพเป็นชุมชนเมืองมากขึ้น เขตเมือง

ขยายตัวครอบคลุมพ้ืนที่กว๎างขวางยิ่งขึ้น ทั้งการกํอสร๎างระบบขนสํงมวลชน ระบบสาธารณูปโภค   
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพักอาศัยในแนวตั้งเพิ่มขึ้น สิ่งอ านวยความสะดวกเข๎ามาถึงหน๎าบ๎าน การบริการ
จัดสํงสินค๎า อาหาร เป็นต๎น สํงผลตํอการเพิ่มขึ้นของมลพิษ ทั้งขยะมูลฝอย มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ
และเสียง และสิ่งแวดล๎อมที่ดีมีคุณภาพลดลง ไมํวําจะเป็นพ้ืนที่สีเขียวที่ลดลง การลดลงของพ้ืนที่ปุาชายเลน 
การใช๎พลังงานไฟฟูาและเชื้อเพลิงสูงขึ้น การปนเปื้อนของสารพิษในสภาพแวดล๎อม ประกอบกับประชาชน  
มีความคาดหวังสูงขึ้นโดยต๎องการให๎ภาครัฐแก๎ไขปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นด๎วยความรวดเร็ว และภาครัฐยังเปิด
โอกาสให๎ประชาชนสามารถร๎องเรียนปัญหาที่พบเห็นหรือสิ่งที่มองวําเป็นปัญหา ด๎วยการเพ่ิมชํองทาง  
การอ านวยความสะดวกให๎ร๎องเรียนได๎งํายตลอด 24 ชั่วโมง การใช๎สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารปัญหาที่ประชาชน
เผชิญและมองวําเป็นปัญหา โดยที่ประชาชนยังคงผลักภาระการจัดการสิ่งแวดล๎อมให๎เป็นหน๎าที่ของภาครัฐ 
ประชาชนขาดการมีสํวนรํวมแก๎ไขปัญหาของตนเองกํอนในเบื้องต๎น และยังมีพฤติกรรมสร๎างปัญหาอีกด๎วย    
ไมํวําจะเป็นการทิ้งขยะมูลฝอยตามเวลาที่ก าหนด การไมํทิ้งขยะมูลฝอยลงแมํน้ าล าคลอง คัดแยกขยะมูลฝอย
กํอนทิ้ง การติ ดตั้งบํอดักไขมันในครัวเรือน การตัดต๎นไม๎ ใช๎ผลิตภัณฑ์ที่ไมํเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น  
เนื่องจากยังมองวําปัญหาที่เกิดขึ้นไกลตัวและไมํใชํหน๎าที่ท่ีต๎องรํวมรับผิดชอบ  

ปัจจุบันปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมมีความหลากหลายและยุํงยากซับซ๎อนในการจัดการมากขึ้น การแก๎ไข
ปัญหา หากไมํมีการวางแผนให๎รอบคอบหรือรอบด๎านอาจกํอให๎เกิดปัญหาใหมํตามมา กรุงเทพมหานครมักแก๎ไข
ปัญหาเฉพาะหน๎า ซึ่งไมํใชํการแก๎ปัญหาในเชิงพัฒนา ปรับปรุง หรือปูองกัน อันเนื่องมาจากการจัดการ 
ด๎านสิ่งแวดล๎อมของเมือง กรุงเทพมหานครมีหนํวยงานที่รับผิดชอบภารกิจตามโครงสร๎าง แตํภารกิจสํวนใหญํ
จะส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนากรุงเทพมหานครให๎เป็นมหานครนําอยูํอยํางยั่งยืนนั้น ต๎องอาศัย 
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การบูรณาการการปฏิบัติงานของหนํวยงานตํางๆ ประกอบด๎วย ส านักสิ่งแวดล๎อม ส านักการโยธา ส านักผังเมือง  
ส านักเทศกิจ ส านักการระบายน้ า ส านักอนามัย ส านักงานกฎหมายและคดี ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
และ 50 ส านักงานเขต เมื่อแยกประเด็นปัญหาตามมิติ สามารถแบํงได๎ดังนี้   

ปัญหาและอุปสรรค   
ด้านบริหารจัดการ  
๑. กรุงเทพมหานครมุํงเน๎นการจัดการที่ปลายทาง โดยใช๎รูปแบบและวิธีการเดิม ๆ คือ การเพิ่มรถ 

เก็บขนมูลฝอย เพิ่มรอบการจัดเก็บให๎ทันกับปริมาณมูลฝอยที่เพ่ิมข้ึน เป็นการแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎า  
ขาดการปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานเชิงรุก   

๒. พ้ืนที่บริการบ าบัดน้ าเสียยังไมํครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของกรุงเทพมหานครการรวบรวมน้ าเสียเข๎าสูํ
ระบบบ าบัดน้ าเสียยังไมํเพียงพอท าให๎ระบบบ าบัดน้ าเสียมีการใช๎งานไมํเต็มศักยภาพ การประสานความรํวมมือ
ในการด าเนินมาตรการปูองกันและแก๎ไขปัญหาน้ าเสียกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องยังไมํเพียงพอ มีการน าน้ าและ
ผลผลิตจากการบ าบัดน้ าเสียกลับไปใช๎ประโยชน์น๎อย ประชาชนมีการคัดค๎านการกํอสร๎างระบบบ าบัดน้ าเสีย
และขาดการมีสํวนรํวม 

๓. กรุงเทพมหานครขาดแผนหลักท่ีจะก าหนดทิศทางการพัฒนาเมืองที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนา
กรุงเทพมหานครไปสูํเมืองรํมรื่น นําอยูํ  

๔. แนวทางในการจัดหาพื้นที่ดินที่จะน าไปพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ/สวนหยํอม กรุงเทพมหานคร 
ขาดนโยบายในการจัดซื้อหรือเวนคืนที่ดินเป็นของตนเองที่ชัดเจน นิยมใช๎วิธีการขอรับการสนับสนุนใช๎พื้นที่ 
ของภาคเอกชน หนํวยงานภาครัฐตํางๆ โดยเชําที่ดินในราคาถูก แนวทางดังกลําวสํงผลให๎กรุงเทพมหานคร 
ไมํสามารถคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของพ้ืนที่ที่ เป็นสวนสาธารณะ/สวนหยํอม และไมํสามารถควบคุมการกระจาย
ตัวของพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการบริการให๎แกํประชาชนได๎อยํางทั่วถึงและเหมาะสม และในระยะยาวหากหนํวย
ราชการที่เป็นเจ๎าของที่ดินมีความประสงค์จะน าพ้ืนที่ดังกลําวเพ่ือน าไปใช๎ในภารกิจอ่ืนๆ พื้นที่สวนสาธารณะ 
ที่มีอยูํมีแนวโน๎มจะหายไป ดังเห็นได๎จากตลาดนัดสวนจตุจักร กรณีตัวอยํางที่นําสนใจ กรุงเทพมหานคร 
ท าสัญญาเชําพ้ืนที่จากส านักงานทรัพย์สินสํวนพระมหากษัตริย์รวมระยะเวลา ๓๐ ปี เพื่อสร๎างสวนสาธารณะ
ซอยเพชรเกษม ๖๙ เขตบางแค คําเชําปีละ ๖.๓ ล๎านบาท ระยะเวลา ๓๐ ปี เป็นเงิน 189 ล๎านบาท หากน า
งบประมาณดังกลําวไปใช๎เพื่อการจัดซื้อพ้ืนที่ดินเป็นทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครนําจะค๎ุมคํามากกวํา 
นอกจากนี้ยังมีสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครอีกหลายแหํงซึ่งด าเนินการด๎วยวิธีการดังกลําว  

๕. ขาดการบูรณาการการท างานระหวํางหนํวยงานทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร  
ในการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวอยํางมีประสิทธิภาพ เชํน การกํอสร๎างระบบขนสํงมวลชนขนาดใหญํท าลายไม๎ยืนต๎น  
ที่ปลูกไว๎โดยไมํมีการปลูกต๎นไม๎ทดแทน การปรับปรุงทางเดินเท๎าแล๎วปิดทับโคนต๎นไม๎ท าให๎ต๎นไม๎เติบโตได๎ 
ไมํเต็มที่ แคระแกรน การตัดแตํงทรงพํุมต๎นไม๎โดยไมํค านึงถึงหลักการตัดแตํงที่เหมาะสมท าให๎ต๎นไม๎ได๎รับ  
ความเสียหาย เป็นต๎น 

๖. กรุงเทพมหานครขาดความชัดเจนในอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นปอดส าคัญ
ของเมือง พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดินตามท่ีก าหนดไว๎ในผังเมืองรวมแตํละฉบับ 
ที่ผํานมาเน๎นให๎ความส าคัญทางด๎านเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงพ้ืนทีเ่ป็นพื้นที่อยูํอาศัยและการพาณิชย์มากขึ้น 
และลดพื้นที่สีเขียวของเมืองลง 
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๗. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีในมิติที่ 1 ซึ่งก าหนดโดยส านักยุทธศาสตร์- 

และประเมินผลเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสํงผลกระทบตํอการก าหนดแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
การเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่สีเขียวซึ่งบูรณาการกันระหวํางการปฏิบัติของพ้ืนที่เขตรํวมกับการด าเนินการในระดับ
กรุงเทพมหานคร 

๘. นโยบายผู๎บริหารกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นปัจจัยแหํงความส าเร็จที่ส าคัญถูกลดความส าคัญลง 
สํงผลให๎ขาดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการผลักดันแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปสูํการปฏิบัติ  
 ๙. กรุงเทพมหานครขาดหนํวยงานหลักท่ีจะบริหารจัดท าทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานเนื่องจาก
การด าเนินการดังกลําวกระจายอยูํในหลายหนํวยงาน เชํน ส านักสิ่งแวดล๎อม ส านักการระบายน้ า ส านักการ
โยธา ส านักการคลัง เป็นต๎น 
 ๑๐. กรุงเทพมหานครขาดแผนหลักท่ีจะใช๎ในการบริหารจัดท าทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 
ให๎เป็นเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันด าเนินการแบบตํางหนํวยงานตํางด าเนินการวัดผลได๎ยาก  
 ๑๑. โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในแตํละปีมีลักษณะเป็นงานประจ า เป็นงานในลักษณะ
ประชาสัมพันธ์ สํงเสริมความรู๎ขาดพลังที่จะผลักดันให๎เกิดการแก๎ไขปัญหาได๎อยํางชัดเจน 
 ๑๒. กรุงเทพมหานครขาดนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารจัดท าทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 
ของเมือง เปลี่ยนไปตามวาระของผู๎บริหารท าให๎การด าเนินงานไมํตํอเนื่อง เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบขาด  
ความสนใจอยํางจริงจัง 
 ๑๓. กรุงเทพมหานครให๎ความส าคัญตํอการลงทุนด๎านเครื่องมือในตรวจวัดการบริหารจัดท า
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานน๎อย ท าให๎การรวบรวมข๎อมูลซึ่งจะน าไปใช๎ในการประเมินผลส าเร็จ 
ไมํสามารถท าได๎ 
 ๑๔. การจราจรที่หนาแนํนในพื้นท่ีกรุงเทพฯ ทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ท าให๎การปลดปลํอยมลพิษ  
ทางอากาศและเสียงมากขึ้นตามไปด๎วย และยังคงพบเห็นยานพาหนะปลํอยควันด าโดยทั่วไปโดยเฉพาะ 
รถโดยสารสาธารณะและเรือโดยสาร (คลองแสนแสบ และแมํน้ าเจ๎าพระยา) เป็นต๎น ปัญหาส าคัญท่ีไมํได๎ 
รับการตอบสนอง คือ กรุงเทพฯ ขาดอ านาจเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการด๎านคุณภาพอากาศและเสียง  
แม๎จะมีความพยายามในการขับเคลื่อนภารกิจนี้รํวมกับหนํวยงานภาคี แตํยังคงไมํสามารถจัดการปัญหา
คุณภาพอากาศและเสียงของกรุงเทพฯ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
 

ด้านกฎหมาย 
1. ขาดกฎหมายที่เป็นกลไกส าคัญในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในการควบคุมปริมาณขยะมูลฝอย  

และการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชนตั้งแตํต๎นทาง  
2. การบังคับใช๎กฎหมายกับภารกิจไมํสอดคล๎องกัน เชํน พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด 

และความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 กลําวคือ อ านาจการบังคับใช๎กฎหมาย 
อยูํที่ฝุายเทศกิจ ในขณะที่การจัดการเรื่องขยะมูลฝอยอยูํท่ีฝุายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  

3. พระราชบัญญัติการให๎เอกชนรํวมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ท าให๎ผู๎ปฏิบัติงานต๎องหารือ 
กับส านักงานกฎหมายและคดี ถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกํอนด าเนินการโครงการ  

๔. มีการเฝูาระวังตามกฎหมายไมํเพียงพอ เชํน การตรวจสอบเฝูาระวังน้ าเสียจากอาคารประกอบการ 
เป็นต๎น ไมํมีข๎อบัญญัติที่เก่ียวข๎องกับการจัดการน้ าเสียและการให๎บริการบ าบัดน้ าเสียในกรุงเทพมหานคร  
โดยตรงที่สามารถระบุถึงขั้นตอนการด าเนินงานบ าบัดน้ าเสียของกรุงเทพมหานครอยํางชัดเจน ไมํมีความชัดเจน 
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ในรูปแบบการให๎บริการบ าบัดน้ าเสียในเชิงพาณิชย์ กฎหมายด๎านการจัดการน้ าเสียและกฎหมายอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข๎องกับการตํอเชื่อมทํอกับระบบรวบรวมน้ าเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสีย มาตรฐานน้ าทิ้ง การบ ารุงรักษา
ระบบบ าบัดน้ าเสียยังมีไมํเพียงพอ 

๕. กรุงเทพมหานครไมํสามารถบังคับใช๎กฎหมายกับหนํวยงานของรัฐซึ่งด าเนินการกิจกรรมการพัฒนา
ในพ้ืนที่เมืองและกํอให๎เกิดความเสียหายแกํพ้ืนที่สีเขียวโดยไมํมีการปลูกทดแทนต๎นไม๎ที่ถูกท าลายไปได๎ เชํน
การตัดต๎นไม๎ตลอดแนวพัฒนาระบบขนสํงมวลชนขนาดใหญํ เป็นต๎น 

๖. กรุงเทพมหานครขาดมาตรการเชิงบวกและลบที่จะน าไปใช๎เป็นเครื่องมือที่จะสร๎างความรํวมมือ 
ในการอนุรักษ์ พัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่รกร๎างให๎กลายเป็นพื้นที่สีเขียว 
 

ด้านทรัพยากร  
๑. มีพ้ืนที่กํอสร๎างระบบบ าบัดน้ าเสียจ ากัด 
๒. กรุงเทพมหานครขาดพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมตํอการพัฒนาเป็นสวนเพื่อให๎บริการประชาชนซึ่งเป็น

ของตนเอง เนื่องจากขาดแผนการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวที่มีความชัดเจน นอกจากนี้พ้ืนที่ซึ่งกรุงเทพมหานครมีอยูํ
ขาดการบูรณาการการใช๎ประโยชน์ที่ดินที่มีประสิทธิภาพ 

 

 ด้านงบประมาณ 
๑. ไมํได๎รับงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ ยังไมํมีการจัดเก็บคําธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสียเพ่ือสนับสนุน

ความมั่นคงทางการเงินที่จะท าให๎ด าเนินโครงการไปได๎อยํางตํอเนื่อง 
๒. ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครมีราคาสูงจึงถูกน าไปพัฒนาโดยมุํงเน๎นให๎ความส าคัญทางด๎านเศรษฐกิจ

เป็นหลัก 
 

ด้านอ่ืนๆ 
การให๎ความส าคัญกับการระบายน้ าเพื่อการปูองกันน้ าทํวมและการแก๎ไขปัญหาจราจรมากกวํา  

การแก๎ไขปัญหาน้ าเสีย ระบบทํอรวบรวมน้ าเสียเป็นระบบทํอรวมท าให๎น้ าเสียรวมกับน้ าฝนไหลลงสูํคูคลอง  
และแมํน้ า 
 

ข้อเสนอแนะ    
ด้านบริหารจัดการ  
๑. การจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ประยุกต์ใช๎รูปแบบและวิธีการที่ได๎ไปศึกษาดูงาน 

จากตํางประเทศซึ่งมีการศึกษาดูงานในหลายประเทศ น ามาปรับใช๎ให๎เหมาะสมกับบริบทของประชาชน  
คนกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดแนวทางตั้งแตํต๎นทางจนถึงปลายทางให๎ครอบคลุมทั้งระบบ  

๒. ควรเรํงรัดมาตรการการขยายพ้ืนที่บริการบ าบัดน้ าเสียและท าให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร๎างภาคี
เครือขํายความรํวมมือตั้งแตํระดับลุํมน้ าขึ้นไปกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง จัดหาเทคโนโลยีที่สามารถเพ่ิมมูลคํา
ผลผลิตจากการบ าบัดน้ าเสียแปลงให๎เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นที่ต๎องการของสังคม เชํน น้ าสะอาด เชื้อเพลิง 
กระแสไฟฟูา เป็นต๎น ประสานประโยชน์กับภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการใช๎ประโยชน์จากผลผลิตการบ าบัด 
น้ าเสีย ประชาสัมพันธ์สร๎างความรู๎ความเข๎าใจแกํประชาชนถึงผลการบ าบัดน้ าเสียที่ท าให๎สภาพแวดล๎อมดีข้ึน  
มีชํองทางให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในทุกข้ันตอน รวมถึงก าหนดกฎกติกาที่ชัดเจนในการเดินหน๎าหรือยุติ
โครงการซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกฝุาย และก าหนดมาตรการชดเชยหรือมาตรการจูงใจด๎านภาษีให๎แกํประชาชน
ที่ได๎รับผลกระทบจากการกํอสร๎างระบบบ าบัดน้ าเสีย 
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๓. จัดท าแผนแมํบทพ้ืนที่สีเขียวของเมืองก าหนดทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครสูํเมืองที่มีพ้ืนที่

สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพ้ืนที่มีความเหมาะสมและชัดเจน 
๔. กรุงเทพมหานครต๎องให๎ความส าคัญตํอการรวบรวม และจัดท าฐานข๎อมูลพื้นที่สีเขียวนอกเหนือจาก

พ้ืนที่สวนสาธารณะ/สวนหยํอมให๎ครบถ๎วน สมบูรณ์ เนื่องจากท าให๎ทราบสภาพที่แท๎จริงของเมืองและยังทราบ
ถึงจ านวนพ้ืนที่ส ารองตํอการรักษาสภาพแวดล๎อมที่ดีของเมืองและอาจน าไปพัฒนาเป็นพื้นที่สวนได๎หากมี  
การบริหารจัดการที่เหมาะสม 

๕. หากกรุงเทพมหานครจะก าหนด และควบคุมการกระจายตัวของสวนให๎ครอบคลุมการให๎บริการ
ประชาชนในพื้นท่ีที่เหมาะสมต๎องวางแผนในการจัดหาที่ดินเป็นของตนเองให๎ชัดเจนเชํน การจัดซื้อที่ดิน  
หรือการเวนคืนที่ดิน เป็นต๎น 

๖. บูรณาการการท างานของหนํวยงานในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของเมืองรํวมกัน เชํน กระบวนการ
จัดหาพื้นที่ดินที่จะน าไปใช๎พัฒนาเป็นสวนกระจายความรับผิดชอบลดปัญหาความไมํโปรํงใส ลดภาระงาน  
ของหนํวยงานตํางๆ ให๎ตรงตามกรอบภารกิจของหนํวยงาน โดยส านักผังเมืองจัดท าแผนแมํบทพ้ืนที่สีเขียว  
ของเมืองก าหนดความเหมาะสมของพ้ืนที่สีเขียวให๎สอดคล๎องกับผังเมืองรวม ส านักการคลังในฐานะหนํวยงาน
ดูแลทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครจัดหาที่ดินตามแผนแมํบทฯ ที่จัดท าขึ้น และส านักสิ่งแวดล๎อมพัฒนาพื้นที่ 
สีเขียวตามท่ีก าหนด 

๗. ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานระหวํางหนํวยงานให๎สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวแบบบูรณา
การควบคูํไปกับการพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร เชํน  

    ๗.1  ปรับปรุงระเบียบในการกํอสร๎างต๎องเตรียมพ้ืนที่วํางไว๎เพื่อการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวควบคูํ
กันไปในคราวเดียว เป็นต๎น  

    ๗.๒  การพัฒนาสาธารณูปโภคเชํนสะพานลอยต๎องออกแบบให๎มีพ้ืนที่วํางพอที่จะพัฒนา  
เป็นสวนหยํอมเพ่ือการพักผํอนหยํอนใจได๎ในพื้นที่ท่ีเหมาะสม  

    ๗.๓  พ้ืนที่วํางใต๎เส๎นทางรถไฟฟูาพัฒนาเป็นพื้นที่ปลูกไม๎ยืนต๎น 
๘. ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรูปแบบ

บูรณาการการท างานระหวํางหนํวยงานระดับพ้ืนที่และภาพรวมของกรุงเทพมหานครซึ่งมีเจ๎าภาพหลัก เจ๎าภาพ
รอง และเจ๎าภาพรวมในแตํละตัวชี้วัดที่ชัดเจนและไมํเปลี่ยนแปลงแนวทางการประเมินผลบํอยเกินไปซึ่งจะ
สํงผลกระทบตํอการผลักดันให๎หนํวยงานด าเนินการให๎บรรลุตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ระยะ 
20 ป ี(พ.ศ.2556-2575) ที่ก าหนดไว๎ 

๙. ปรับโครงสร๎างหนํวยงานของกรุงเทพมหานครให๎มีหนํวยงานรับผิดชอบหลักและบุคลากรท่ีมีความรู๎ 
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานโดยตรงเพื่อให๎การจัดท าแผนงาน
โครงการ บุคลากร เครื่องมือ และกิจกรรมแก๎ไขปัญหาอยํางเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

๑๐. จัดท าแผนหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานเพื่อให๎หนํวยงานใช๎เป็น
แนวทางในการด าเนินการรํวมกัน  

๑๑. บูรณาการการท างานของหนํวยงานของกรุงเทพมหานครที่กระจัดกระจายและเก่ียวข๎อง  
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานภายใต๎แผนหลักที่จัดท าข้ึนโดยการก าหนดเจ๎าภาพ 
ในการด าเนินงานที่ชัดเจนภายใต๎ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์หลัก ตัวชี้วัดรอง และตัวชี้วัดรํวม 

๑๒. น าเครื่องมือที่ตรวจวัดและรวบรวมข๎อมูลมาใช๎แทนการด าเนินการโดยเจ๎าหน๎าที่เพ่ือชํวยให๎  
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานที่เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
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๑๓. กรุงเทพมหานครประสานความรํวมมือกันหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการจัดการคุณภาพอากาศ 

(กรมควบคุมมลพิษ, 2560: (5-11)) เชํน 
      1)  ควบคุมยานพาหนะ (เกํา) โดยการน าข๎อมูลการตรวจจับยานพาหนะท่ีมีผลเกินมาตรฐาน 
มาใช๎เป็นข๎อพิจารณาประกอบการตํอทะเบียนของกรมการขนสํงทางบก ซึ่งจะชํวยสํงเสริมให๎ประชาชนดูแล
เครื่องยนต์สภาพยานพาหนะ 
      2)  แก๎ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่เปูาหมายและพ้ืนที่วิกฤติ  โดยสํงเสริมการปฏิบัติ 
ตามกฎหมายและเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับติดตาม 
      3)  เรํงรัดการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยเปลี่ยนจากฝุุนละอองขนาดเล็กไมํเกิน  
10 ไมครอนเป็นฝุุนละอองขนาดเล็กไมํเกิน 2.5 ไมครอน เพื่อกระตุ๎นให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากฝุุนละอองขนาดเล็กไมํเกิน 2.5 ไมครอน มีผลกระทบตํอสุขภาพของประชาชน 
 4)  ปรับปรุงมาตรฐานการระบายสารพิษจากยานพาหนะใหมํและมาตรฐานคุณภาพเชื้อเพลิง  
ให๎เป็นไปตามเกณฑ์ Euro 5 หรือ Euro 6 เพ่ือลดการระบายมลพิษของรถยนต์ 
 5)  สํงเสริมการผลิตยานพาหนะท่ีประหยัดพลังงานและระบายมลพิษต่ าและสํงเสริมให๎เกิด  
การเดินทางท่ีประหยัดพลังงานและไมํเกิดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 

ด้านกฎหมาย 
๑. ควรให๎มีการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อมสถานประกอบการเป็นประจ าทุกปีโดยถือให๎การตรวจ

ระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นสํวนหนึ่ง จัดให๎มีการตราข๎อบัญญัติวําด๎วยเรื่องน้ าเสียเป็นการเฉพาะเพ่ือก าหนดสิทธิ
และหน๎าที่รับผิดชอบทั้งในสํวนของกรุงเทพมหานคร ผู๎ประกอบการและประชาชน โดยควรมีเนื้อหาครอบคลุม
ถึงอ านาจหน๎าที่ของส านักการระบายน้ า หน๎าที่รับผิดชอบในการติดตั้งระบบบ าบัด การตํอเชื่อมทํอระบายน้ า 
สภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย มาตรฐานน้ าเสียเข๎าสูํระบบบ าบัด การบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสีย และ 
การเก็บคําธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสีย รวมถึงจัดให๎มีการจดทะเบียนผู๎รับจ๎างการตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสีย  
และผู๎ตํอเชื่อมทํอระบายน้ าในเขตกรุงเทพมหานคร  

๒. น ามาตรการทางภาษีมาใช๎โดยก าหนดให๎พื้นที่ซ่ึงปลํอยรกร๎างวํางเปลําซึ่งอาจกลายเป็นแหลํง 
เสื่อมโทรม ทิ้งขยะ ที่กํออาชญากรรมจํายภาษีในราคาสูงตรงข๎ามกับพื้นท่ีซึ่งพัฒนาให๎เป็นพื้นที่ซ่ึงให๎การคุ๎มครอง 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวได๎รับการลดหยํอนภาษีเป็นการชดเชย 

๓. น ามาตรการทางเศรษฐศาสตร์มาใช๎เพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจชุมชนโดยสร๎างความหลากหลาย 
ทางชีวภาพให๎กับพ้ืนที่สีเขียวที่ได๎รับการอนุรักษ์ทางฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร  
ให๎เป็นพื้นที่การเกษตรเกิดเป็นระบบเศรษฐกิจเชิงนิเวศเพ่ิมมูลคําของธุรกิจเกษตร เชํน ผลิตพืชผลการเกษตร
แบบอินทรีย์ที่มีราคาสูงควบคูํไปกับการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 ๔. ผลักดันให๎มาตรการทางผังเมืองตาม 
  กฎกระทรวงบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
  พ.ศ.2556 เรื่องการจัดให๎มีพื้นที่โลํงเพ่ือ 
  ประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะเกิดผล      
  ในทางปฏิบัติสนับสนุนให๎เอกชนพัฒนาที่โลํง 
  เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะ 
  ในพ้ืนที่ของตนเองแลกกับประโยชน์ที่จะได๎รับ  
  พ้ืนที่ใช๎สอยอาคารเพ่ิมเติมเกิดผลอยํางจริงจัง 
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ด้านทรัพยากร  
ควรใช๎เทคนิคการออกแบบโรงบ าบัดน้ าเสียให๎กลมกลืนกับสภาพภูมิทัศน์ของเมือง การจัดหาที่ดิน 

เพ่ือกํอสร๎างระบบบ าบัดน้ าเสียต๎องประสานความรํวมมือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องอยํางใกล๎ชิด ต๎องมีกระบวนการ
ตรวจสอบที่ดินที่จะใช๎กํอสร๎างอยํางรอบคอบ และเลือกใช๎ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบประหยัดพื้นที่และพลังงาน 
ตลอดจนใช๎มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินระบบและบ ารุงรักษาควบคูํไปด๎วย  

 

ด้านงบประมาณ  
ควรศึกษาคําใช๎จํายโครงการโดยละเอียดกํอนด าเนินการ ทั้งคํากํอสร๎างคําเดินระบบและบ ารุงรักษา

ระบบ รวมทั้งคําปรับปรุงระบบในอนาคตเพ่ือลดคําใช๎จําย จัดล าดับความส าคัญของโครงการที่เสนอขอจัดสรร
งบประมาณให๎มีความชัดเจน หาแหลํงเงินทุนอ่ืนเพิ่มเติมนอกเหนือจากงบประมาณกรุงเทพมหานคร และ
งบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล เชํน กองทุนสิ่งแวดล๎อม สถาบันการเงินระหวํางประเทศ เงินกู๎จากตํางประเทศ 
(ODA) การรํวมทุนกับภาคเอกชน (Public-Private Partnership : PPP) เรํงรัดจัดเก็บคําธรรมเนียมบ าบัด 
น้ าเสียโดยเร็ว รํวมผลักดันธุรกิจน้ าเสียให๎ภาคเอกชนเข๎ามาด าเนินการ 
 

ด้านอ่ืน ๆ 
ควรมีการสํงเสริมประชาสัมพันธ์บทบาทของส านักการระบายน้ าในการจัดการน้ าเสีย   

ศึกษาความเป็นไปได๎และความเหมาะสมในการกํอสร๎างระบบรวบรวมน้ าเสียแบบทํอแยก 
 

คาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไป  
การจัดการ มลพิษและสํงเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล๎อมท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถใช๎เป็นเครื่องมือ  

ในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎ ต๎องมีแนวคิด ในการพัฒนา  
ด๎านเศรษฐกิจควบคูํไปกับการรักษาสิ่งแวดล๎อม โดยมีหลักการปูองกันมลพิษ และการเลือกใช๎เทคโนโลยี 
การผลิตที่สะอาดน ามาประยุกต์  และผสมผสานกลยุทธ์ตําง ๆ โดยมีภาครัฐให๎การสนับสนุนด๎านภาษี  
การสํงเสริมเงินทุน เพ่ือให๎มีการปูองกันหรือลดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมให๎มากท่ีสุด  โดยมีแนวโน๎ม  
ในแตํละมิติดังนี้               

การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ปริมาณมูลฝอยทุกประเภทมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึนสูงอยํางตํอเนื่อง เป็นภาระท่ีกรุงเทพมหานครต๎องจัดการ 

โดยการควบคุมการเกิดที่ต๎นทาง เพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกและน าไปใช๎ประโยชน์ให๎มากที่สุดกํอนน าไป  
ก าจัดที่ปลายทางในข้ันตอนสุดท๎าย ซ่ึงเขตเมืองใหญํอยํางเชํนกรุงเทพมหานคร มีประชากรจ านวนมากและ     
มีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกปี เนื่องจากการย๎ายถิ่นเข๎ามาท างาน เข๎ามาประกอบอาชีพ เรียนหนังสือ  อยูํอาศัย และ
เข๎ามาทํองเที่ยวตามสถานที่ตํางๆ เชํน ศูนย์การค๎า สวนสาธารณะ ตลาดนัด ตลาดน้ า สถานบันเทิง พิพิธภัณฑ์
โบราณสถานประเภทวัด เป็นต๎น  

กรุงเทพมหานครมีปริมาณมูลฝอยที่ น าเข๎าก าจัดที่ปลายทาง ปี 2560 มากถึง 3,707,699 ตัน     
เฉลี่ยวันละ 10,๕๒๖ ตัน เพ่ิมข้ึนจากปี 2559  ซึ่งปี 2559 น าเข๎าก าจัดที่ปลายทางเฉลี่ยวันละ  10,130ตัน        
ปี 255๘ น าเข๎าก าจัดที่ปลายทางเฉลี่ยวันละ  10,166 ตัน ปี ๒๕๕๗ น าเข๎าก าจัดที่ปลายทางเฉลี่ยวันละ 
9,939ตัน และปี ๒๕๕๖ น าเข๎าก าจัดที่ปลายทางเฉลี่ยวันละ 9,963 ตัน ดังกราฟท่ีแสดงตํอไปนี้ 
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  กราฟ แสดงปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บและน าเข๎าก าจัดที่ปลายทางระหวํางปี ๒๕๕๖ ถึงปี ๒๕๖๐ 
 

 
 

โดยปี 2559 สํงเสริมชุมชนให๎มีการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Management : 
CBM) จ านวน 278 แหํง ในขณะที่กรุงเทพมหานครมีชุมชนจ านวน 2,067 แหํง แยกประเภทได๎ดังนี้ เคหะ
ชุมชน ชานเมือง เมือง หมูํบ๎านจัดสรร อาคารสูง และแออัด (สถิติกรุงเทพมหานคร ปี 2559 แหลํงอ๎างอิง 
กองการพัฒนาชุมชน ส านักพัฒนาสังคม) คิดเป็นร๎อยละ 13.45 ของชุมชนทั้งหมด 

ดังนั้น หากมีการขยายผลและเพ่ิมกลุํมเปูาหมายตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล (ประชารัฐการ
จัดการขยะของกรุงเทพมหานคร ประกอบด๎วย ๑๔ กลุํมเปูาหมาย ได๎แกํ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัด สพฐ . วิทยาลัย สถานบันการศึกษาอุ ดมศึกษา ห๎างสรรพสินค๎า โรงแรม มินิ
มาร์ท ตลาด สถานพยาบาล ศาสนสถาน ชุมชน หมูํบ๎านจัดสรร และอาคารสูง (ตั้งแตํ ๘ ชั้นขึ้นไป ) ) โดยการ
ก าหนดมาตรการให๎สอดคล๎องตามแนวทางประชารัฐ  คาดวําจะสามารถสํงเสริมให๎กลุํมเปูาหมายรํวมมือในการ
คัดแยกมูลฝอยที่ต๎นทาง ณ แหลํงก าเนิดแ ละน าทรัพยากรกลับมาใช๎ประโยชน์ให๎มากที่สุด กํอนที่จะเหลือมูล
ฝอยที่ต๎องน าเข๎าก าจัดที่ปลายทางเทําที่ต๎องก าจัดจริงๆ ประกอบกับการพัฒนา เทคโนโลยีบริหารจัดการขยะ
บรรจุภัณฑ์ใช๎แล๎วในเขตเมืองเพ่ือการรีไซเคิล คาดวําจะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถท าให๎คนในเขตเมืองเกิด
ความสะดวกในการคัดแยกขยะ ณ ต๎นทาง เป็นการลดปริมาณขยะ ณ แหลํงก าเนิดได๎ทางหนึ่งด๎วย 

 

การจัดการคุณภาพน้ าทิ้งของเมือง 
ความท๎าทายของปัญหามลพิษทางน้ าในปัจจุบันคาดวําจะต๎องเผชิญความเสี่ยงจากจ านวนประชากร  

ที่เพ่ิมข้ึนและการขยายตัวของเมืองตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจซึ่งต๎องแลกมาด๎วยต๎นทุนด๎าน สิ่งแวดล๎อม 
รวมถึงปัญหามลพิษทางน้ า ซึ่งจะท าให๎ขาดแคลนน้ าสะอาดและน้ าท่ีมีอยูํจะปนเปื้อนสิ่งสกปรก และสารเคมี
เพ่ิมมากข้ึน สํงผลกระทบตํอคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งนี้ จากข๎อมูลลําสุดพบวํา
คุณภาพน้ าคลองและแมํน้ าเจ๎าพระยาตอนลํางในเขตกรุงเทพมหานครในรอบ 5 ปีที่ผํานมา (ปี 2555-2559) 
ยังไมํได๎มาตรฐานประเภทที่ 4 ตามประกาศของกรมควบคุมมลพิษ ที่เหมาะสมแกํการอุปโภคและบริโภค โดยคํา 
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9,963 9,939

10,166 10,130

10,526

ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560

สถิติปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บและน าเข้าก าจัดที่ปลายทาง (เฉลี่ยตันต่อวัน)

ปริมาณมูลฝอย(เฉลี่ย ตันต่อวัน)



 
 

          

 
ดัชนีคุณภาพน้ าส าคัญ ได๎แกํ ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand: BOD) ที่บํงบอก
ถึงความสกปรกของแหลํงน้ ามีแนวโน๎มสูงขึ้น (มาตรฐานประเภทที่ 4 ก าหนดคํา BOD ไมํเกินกวํา 4 มิลลิกรัม
ตํอลิตร ) สํวนคําออกซิเจนละลายน้ า (Dissolved Oxygen: DO) ที่บํงบอกถึงความเหมาะสมของน้ าตํอการ  
ด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ าคํอนข๎างคงที่หรือบางครั้งลดต่ าลง (มาตรฐานประเภทที่ 4 ก าหนดคํา DO ไมํน๎อยกวํา 
2 มิลลิกรัมตํอลิตร) แสดงวําคุณภาพน้ าในเขตกรุงเทพมหานครยังประสบปัญหามลพิษทางน้ าอยูํมาก 
 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ าของน้ าคลอง ปี 2555-2559 
 

ดัชนีคุณภาพน้ า 2555 2556 2557 2558 2559 
BOD (มก./ล.) 10.3 10.6 11.4 14.3 15.9 
DO   (มก./ล) 2.1 1.8 1.6 1.8 1.7 

ภาพที่ 1 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าคลอง ปี 2555-2559 

 
 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ าของแม่น้ าเจ้าพระยา ปี 2555-2559 
 

ดัชนีคุณภาพน้ า 2555 2556 2557 2558 2559 
BOD (มก./ล.) 4 3 5 7 6 
DO   (มก./ล) 2.8 2.2 2.8 2.3 1.8 

 

 
ภาพที่ 2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา ปี 2555-2559 
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ส าหรับแนวโน๎มของแนวทางการท างานในระยะตํอไปนั้น เนื่องจากกรุงเทพมหานครต๎องเผชิญกับปัญหา และ
ความท๎าทายตําง ๆ ที่ท าให๎การแก๎ไขปัญหาน้ าเสียยังท าได๎ไมํเต็มที่นัก โดยเฉพาะการให๎ได๎มาซึ่งงบประมาณ  
และข๎อจ ากัดของพ้ืนที่เมืองที่เป็นอุปสรรคตํอการกํอสร๎างระบบบ าบัดน้ าเสีย จึงคาดวําจ าเป็นจะต๎องหันมาเรํงรัด
มาตรการสํงเสริมการใช๎งานระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีอยูํให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได๎แกํ การกํอสร๎างระบบรวบรวม
น้ าเสียเพิ่มเติมเพ่ือขยายพ้ืนที่รับน้ าเสียควบคูํไปกับการกํอสร๎างโรงบ าบัดน้ าเสียแหํงใหมํ  การปรับปรุงและซํอม
บ ารุงระบบบ าบัดน้ าเสียที่ใช๎งานมานาน การน านวัตกรร มและเทคโนโลยีมาเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินระบบ
บ าบัดน้ าเสีย การพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียที่ใช๎พื้นที่น๎อย การน าน้ าที่ผํานการบ าบัดกลับมาใช๎ประโยชน์ 
การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมมูลคําให๎แกํผลผลิตจากการบ าบัดน้ าเสีย ขณะที่อีกด๎านหนึ่งจ าเป็นอยํางยิ่งที่ต๎อง  
เรํงด าเนินมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมายอยํางจริงจัง เชํน การจัดเก็บคําธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสีย  
การใช๎กลยุทธ์ทางด๎านภาษีจูงใจหรือลงโทษแกํผู๎ที่รํวมมือหรือฝุาฝืน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การสร๎างภาคี
เครือขํายความรํวมมือกับผู๎ที่เก่ียวข๎อง การบังคับใช๎กฎหมายตามอ านาจหน๎าที่  ซึ่งทั้งหมดควรต๎องเริ่มต๎นจาก
การปรับปรุงและแก๎ไขกฎหมายด๎านน้ าเสียของกรุงเทพมหานครให๎เกิดความชัดเจน  
 

การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ 
สถานการณ์พ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครประจ าปี 2560 ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่สีเขียว

รวม 11,975 แหํง คิดเป็นพื้นที่ 116,673-1-7.39 ไรํ คิดเป็นอัตราสํวนตํอประชากร 32.77 ตร.ม./คน 
หรือร๎อยละ 11.90 แบํงเป็นพ้ืนที่สีเขียวซึ่งไมํใชํสวน 4,317 แหํง คิดเป็นพื้นที่ 93,829-2-27 ไรํ คิด
สัดสํวนตํอประชากร 26.40 ตร.ม./คน หรือร๎อยละ 9.57 ของพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่สีเขียวใน
รูปแบบสวนคิดเป็น 7,640 แหํง 22,843-2-80.39 ไรํ (36,549,921.55 ตร.ม.) สัดสํวนพื้นที่สีเขียวตํอ
ประชากรในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหยํอมคิดเป็น 6.43 ตร.ม./คน กรุงเทพมหานครมีสวนสาธารณะหลัก  
๓๕ แหํง ครอบคลุม 21 เขต คิดเป็นพ้ืนที่ ๓,๖๕๑-๒-๒๕.๔ ไรํ หรือสัดสํวนพื้นที่สวนสาธารณะตํอประชากร
คิดเป็น 1.03 ตารางเมตรตํอคน หรือร๎อยละ ๐.๓๗ ของพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
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ปี 
สวนสาธารณะหลัก

(แห่ง) 

สวนหย่อม/
สวนสาธารณะ

(แห่ง) 

พ้ืนที่สีเขียวท้ังหมด 
(ตร.ม.) 

สัดส่วน 
(ตร.ม./คน) 

ร้อยละของพ้ืนที่
กทม. 

เกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก(World Health 
Organization:WHO) 

 9  

พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสภาพแวดล๎อมที่ดีของ
กรุงเทพมหานคร (10 ประเภท) 

18,677,229.5615 32.7716 11.9017 

สวนสาธารณะหลัก 35 แหํง (มี.ค.25๖๐) 5,833,451.6 1.02 0.37 
กํอนปี 
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 

 

 
15 พื้นที่สีเขียวท้ังหมดปี 255๙ รวม 177,350,905,.10ตารางเมตร 
16 สัดสํวนปี 255๙ รวม 31.19 ตร.ม./คน 
17 ร๎อยละของพื้นสีเขียวตํอพ้ืนท่ีที่กทม. รวม 11.31 
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หากพิจารณาเป็นรายกลุํมเขตพบวํา พ้ืนที่สีเขียวในภาพรวมซึ่งชํวยในรักษาสภาพแวดล๎อมที่ดีของ
กรุงเทพมหานครมีรายละเอียดดังตาราง 
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ล าดับ พื้นที่กลุ่มเขต 

พื้นที่สีเขียวรักษา
สภาพแวดล้อมที่ดีของ

กรุงเทพมหานคร
(แห่ง) 

พื้นที่รวม 
(ตารางเมตร) 

สัดส่วนพ้ืนที่สี
เขียวเพื่อ

สภาพแวดล้อมที่
ดีของกทม. 
(ตร.ม./คน) 

สัดส่วนสวน
ต่อประชากร 
(ตร.ม/คน) 

สัดส่วน
พื้นที่สี

เขียวอ่ืนต่อ
ประชากร 
(ตร.ม/คน) 

1 กรุงธนใต๎ 2,217 75,055,767.86 66.53 7.20 70.47 
2 กรุงเทพตะวันออก 2,133 54,513,531.21 47.19 6.55 40.70 
3 กรุงเทพเหนือ 1,433 18,578,497.62 17.01 6.60 10.74 
5 กรุงธนเหนือ 1,748 13,229,944.38 16.70 4.83 11.79 
4 กรุงเทพใต๎ 2,755 16,888,044.00 15.22 7.17 9.49 
6 กรุงเทพกลาง 1,671 8,411,444.50 12.19 51.61 6.66 

 

กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่มีขนาดพ้ืนที่ 1,568.737 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองที่มีปัญหา
การจราจรติดขัด18 ในชั่วโมงเรํงดํวนติดอันดับ 1 ถึง 2 ปีซ๎อน จากการรวมรวมข๎อมูลสภาพการจราจรในเมือง
ตํางๆ 390 แหํงใน 48 ประเทศท่ัวโลก ที่ผํานมานโยบายการพัฒนาระบบขนสํงมวลชนขนาดใหญํ และขยาย 
ผิวการจราจรสํงผลพื้นที่สีเขียวของเมืองถูกรื้อถอนไปเป็นจ านวนมาก สอดคล๎องกับการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ
ภายในเมืองของกรุงเทพมหานครที่เพ่ิมสูงขึ้นเนื่องจากพ้ืนที่รํมเงามีจ านวนน๎อย Honjo and Takakura (2000)19  
ศึกษาการะกระจายของอุณหภูมิพ้ืนผิวที่มสีิ่งปกคลุมที่แตกตํางกันในเขตเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุุน พบวํา 
พ้ืนผิวในเขตเมืองบริเวณท่ีมีต๎นไม๎ปกคลุมจะมีอุณหภูมิต่ ากวําบริเวณท่ีไมํมีต๎นไม๎ปกคลุมถึง 2.7 องศาเซลเซียส 
จากการศึกษาของกฤษณาและคณะ (2544) พบวําในชํวงเวลาที่อุณหภูมิของอากาศมีคําสูงสุดนั้นบริเวณท่ีมี
สิ่งกํอสร๎างจะมีอุณหภูมิสูงกวําบริเวณท่ีเป็นพื้นที่ สีเขียว โดยมีอุณหภูมิแตกตํางอยํางน๎อย 2 องศาเซลเซียส 
แสดงให๎เห็นวําผลการศึกษามีความสอดคล๎องกัน   

กรุงเทพมหานครได๎น าข๎อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลก(๙ ตารางเมตรตํอคน) มาเป็นมาตรฐานใช๎
เป็นแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวของเมือง ระหวํางปี ๒๕๓๙-๒๕๖๐ มีการด าเนินการในลักษณะการส ารวจ 
จัดหา และพัฒนาพื้นที่สวนซึ่งมีส านักสิ่งแวดล๎อมและส านักงานเขตเป็นหนํวยงานรับผิดชอบ  นอกจากนี้
ยังได๎รับความรํวมมือจากภาคสํวนตํางๆ เชํนภาคเอกชน สํวนราชการอ่ืนๆ และประชาชนด าเนินการในพื้นที่
ของตนเอง ตลอดระยะเวลาที่ผํานมาแนวทางด าเนินการมีการเปลี่ยนแปลงไมํมากนัก การพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว 
ซึ่งก าหนดไว๎ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) ปัจจัยแหํงความส าเร็จที่ส าคัญ 
มาจากการผลักดันเชิงนโยบายจากผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครและการน าแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์  
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหนํวยงานมาใช๎ผลักดันการปฏิบัติ แตํในปี ๒๕๖๐ ความชัดเจนเชิงนโยบาย
ดังกลําวถูกลดความส าคัญลง ประกอบกับในปี 2561 ตัวชี้วัดการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวไมํก าหนดในสํวนของ
ส านักงานเขตไมํก าหนดให๎เป็นตัวชี้วัดที่ใช๎ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีหนํวยงานสํงผลกระทบ
ตํอการด าเนินการตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว๎ทั้งระดับภาพรวมและระดับพื้นท่ีเขต จากข๎อมูลของส านัก
สิ่งแวดล๎อมและฐานข๎อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร 20  
 
18 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก, ฉบับวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560 
19 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (2547), รายงานฉบับสมบูรณ์ มาตรการในการเพิ่ม 
   และการจัดการพื้นท่ีสีเขียวในเขตชุมชนอยํางยั่งยืน, หน๎า 32 
20 HTTP://203.155.220.220/parks 
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แสดงให๎เห็นการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวในรูปแบบสวนแม๎จะมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึนตามล าดับ หากพิจารณาปัจจัยแหํง
ความส าเร็จที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับหากพิจารณาเป็นรายเขตซึ่งพบวําหลายพ้ืนทีป่ระสบปัญหาการจัด 
หาพื้นที่เพ่ือน ามาใช๎ในการจัดสร๎างเป็นสวน ดังนั้นหากกรุงเทพมหานครไมํมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การด าเนินการใหมํๆ มาใช๎การเพ่ิมข้ึนของสวนเพื่อให๎บริการประชาชนคงจะมีความเป็นไปได๎ยากมากข้ึน 
เมื่อเปรียบเทียบกับเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 
การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตเป็นเรื่องท่ีซับซ๎อนและมีความไมํแนํนอนสูง

คณะกรรมาธิการระหวํางรัฐบาลวําด๎วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on 
Climate Change : IPCC) ได๎ระบุให๎เป็นภูมิภาคที่มีความเปราะบางสูงตํอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศส าหรับประเทศไทยได๎รับการจัดล าดับจากองค์กร German watch ให๎เป็นประเทศหนึ่ง 
ในสิบที่มีความเสี่ยงสูงตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว ประเทศไทยเข๎าขํายเป็นประเทศ 
ที่มีความเปราะบาง (vulnerable) และมีความเสี่ยงที่จะได๎รับ ผลกระทบรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ ประเทศไทยได๎รับการจัดให๎อยูํในประเภทของประเทศท่ีมีความเสี่ยงสูงมาก (extreme 
risk) ล าดับที่ ๑๒ ของโลกและเป็นหนึ่งในสิบประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ในระยะยาว  ในปัจจุบันการทรุดตัวของแผํนดินในหลายพ้ืนที่ของเขตกรุงเทพมหานครอยูํในระดับ ๕-๑๐ 
มิลลิเมตรตํอปี และในบางพื้นท่ีซึ่งอยูํรอบนอกทางตะวันออกเฉียงใต๎และตะวันตกเฉียงใต๎ของกรุง เทพฯ  
มีการทรุดตัวสูงถึง ๓๐ มิลลิเมตรตํอปี หากการทรุดตัวยังด าเนินอยูํตํอไปในอัตราดังกลําวประกอบกับการเพิ่มขึ้น
ของระดับน้ าทะเลพ้ืนที่ของกรุงเทพฯ จะถูกน้ าทํวมสูง ถึง ๕๐-๑๐๐ เซนติเมตร ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
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แนวชายฝ่ังปี พ.ศ.2538 

แนวชายฝ่ังปี พ.ศ.2545 

แนวชายฝ่ังปี พ.ศ.2551 
แนวชายฝ่ังปี พ.ศ.2554 

แนวชายฝ่ังปี พ.ศ.2556 



 
 

          

 
จากการจ าลองผลกระทบของระดับน้ าทะเลที่เพิ่มขึ้น พบวําหากน้ าทะเลสูงขึ้น ๕๐ เซนติเมตร ร๎อยละ ๕๕  
ของพ้ืนที่กรุงเทพมหานครจะได๎รับผลกระทบจากน้ าทํวม และ หากน้ าทะเลเพิ่มสูงขึ้นอีกเป็น ๑ เมตร พื้นที่ 
ที่ได๎รับผลกระทบจะเพ่ิมข้ึน อยํางไรก็ดี ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนกับ  
ประเทศไทยในระยะเวลา ๕-๑๐ ปี ยังไมํใชํผลกระทบจากระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้น แตํเป็นปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งซึ่งมีความรุนแรงมากข้ึนอันเนื่องมาจากภัยพิบัติจากลมมรสุม (storm surges) การกัดเซาะชายฝั่ง
เกิดข้ึนในทุกจังหวัดรอบอําวไทย โดยมีอัตราการกัดเซาะรุนแรงเฉลี่ยมากกวํา ๕ เมตรตํอปีในพ้ืนที่ชายฝั่งของ 
๑๒ จังหวัด ได๎แกํ จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุ
ราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ระยะทางรวม ๑๘๐.๙ กิโลเมตร หรือประมาณ
ร๎อยละ ๑๐.๙ ของแนวชายฝั่งทะเลอําวไทย พ้ืนที่ซึ่งมีความอํอนไหวและมีการกัดเซาะรุนแรงมากท่ีสุด  คือ 
พ้ืนที่อําวไทยตอนบนตั้งแตํปากแมํน้ าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จนถึงปากแมํน้ าทําจีน จังหวัดสมุทรสาคร  

จากข๎อมูลรายงาน22 การศึกษาชายฝั่งทะเลบริเวณอําวไทยตอนบนตั้งแตํปากแมํน้ าบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทราจนถึงปากแมํน้ า ทําจีน จังหวัดสมุทรสาคร มีความยาวชายฝั่งรวมประมาณ ๑๔๐ กิโลเมตร หรือ
ประมาณร๎อยละ ๖.๘ ของแนวชายฝั่งทะเลอําวไทย ประสบปัญหาการกัดเซาะรวมระยะทางประมาณ ๘๕  
กิโลเมตร โดยมีอัตราการกัดเซาะรุนแรงเฉลี่ยมากกวํา ๕ เมตรตํอปี เป็นระยะทางประมาณ ๕๗ กิโลเมตร  
มีอัตราการกัดเซาะชายฝั่งปานกลางเฉลี่ย ๑-๕ เมตรตํอปี เป็นระยะทางประมาณ ๒๘ กิโลเมตร ซึ่งชายฝั่งทะเล 
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ตั้งแตํปากคลองขุนราชพินิจใจถึงบ๎านทําตะโก มีลักษณะเป็นหาดโคลน  
ความยาวประมาณ ๕ กิโลเมตร ประสบปัญหาการกัดเซาะอยํางรุนแรงเกือบตลอดแนวชายฝั่ง โดยในชํวง  
๒๘ ปีที่ผํานมา ชายทะเลบางขุนเทียนถูกกัดเซาะหายไปเป็นระยะทางกวํา ๘๐๐ เมตร 
 

 
 

 จากการรวบรวมข๎อมูลภาพถํายทางอากาศและภาพถํายดาวเทียมชํวงเวลาตํางๆ มีผลการวิเคราะห์
อัตราการกัดเซาะเฉลี่ย สรุปได๎ดังนี้ 
 ๑. ชํวงเวลา ๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๕) มีอัตราการกัดเซาะชายฝั่งเฉลี่ย ๑๐.๒๓ เมตรตํอปี 
 ๒. ชํวงเวลา ๑๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๕๑) มีอัตราการกัดเซาะชายฝั่งเฉลี่ย ๗.๗๔ เมตรตํอปี 
 ๓. ชํวงเวลา ๑๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๕๔) มีอัตราการกัดเซาะชายฝั่งเฉลี่ย ๖.๙๑ เมตรตํอปี 
 ๔. ชํวงเวลา ๑๘ ปี (พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๕๖) มีอัตราการกัดเซาะชายฝั่งเฉลี่ย ๖.๕๗ เมตรตํอปี 
 
22 กรุงเทพมหานคร. (พ.ศ.2557) รายงานการศึกษา ทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล๎อมโครงการปูองกัน 
    และแก๎ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร, หน๎า 2-111 
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เห็นได๎วําอัตราการกัดเซาะชายฝั่งมีแนวโน๎มลดลง ทั้งนี้ เนื่องจากตั้งแตํปี พ .ศ. ๒๕๕๑ กรุงเทพมหานคร  
ได๎ด าเนินการกํอสร๎างแนวคันไม๎ไผํเพื่อปูองกันปัญหาการกัดเซาะมาอยํางตํอเนื่อง นอกจากนี้ จะเห็นอีกวํา 
ตั้งแตํป ีพ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๕ บริเวณท่ีเกิดการกัดเซาะมากที่สุดจะอยูํบริเวณชุมชนที่มีพ้ืนที่ติดกับคลอง  
ขุนราชพินิจใจ 
 ปัจจัยสาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ประกอบด๎วย ๑) การใช๎น้ าบาดาล  
และการทรุดตัวของแผํนดิน ๒) การกํอสร๎างเข่ือนต๎นน้ า ๓) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการขุดบํอ  
๔) การท าลายปุาชายเลน และ ๕) คลื่นสูงและระดับน้ า ทั้งนี้ ที่ผํานมากรุงเทพมหานครได๎มีการแก๎ไขปัญหา 
ดังนี้ 
 -   พ.ศ. ๒๕๓๔ กรุงเทพมหานครได๎ด าเนินการทิ้งหินตามแนวชายฝั่งเป็นระยะทาง ๘๐ เมตร 
 -   พ.ศ. ๒๕๓๖ กรุงเทพมหานครได๎ด าเนินการทิ้งหินตามแนวชายฝั่งเพ่ิมเติมเป็นระยะทาง ๔,๓๒๐ เมตร 
 -   พ.ศ. ๒๕๓๘ กรุงเทพมหานครได๎ด าเนินการเสริมแนวหินให๎สูงขึ้นและกว๎างขึ้น โดยมีขนาดกว๎าง  
๖ เมตร  สูง ๒ เมตร  ยาว ๕,๐๒๐ เมตร แตํแนวหินดังกลําวต๎องท าการซํอมแซมและเสริมให๎อยูํสูงในระดับ  
๒ เมตรทุกๆ ปี ปัจจุบันอยูํในสภาพช ารุดไมํสามารถปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งได๎  
 -   พ.ศ. ๒๕๕๑ ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนได๎ด าเนินการกํอสร๎างแนวคันไม๎ไผํเป็นระยะทาง ๙๐๐ เมตร 
 -   พ.ศ. ๒๕๕๓ กรุงเทพมหานครได๎ด าเนินการกํอสร๎างแนวคันไม๎ไผํระยะท่ี ๑ เป็นระยะทาง ๔,๑๙๐ เมตร 
 -   พ.ศ. ๒๕๕๔ กรุงเทพมหานครได๎ด าเนินการกํอสร๎างแนวคันไม๎ไผํระยะท่ี ๒ เป็นระยะทาง ๔,๙๐๐ เมตร 
 -  พ.ศ. ๒๕๕๔ กรุงเทพมหานครได๎ด าเนินการกํอสร๎างแนวคันไม๎ไผํระยะท่ี ๓ เป็นระยะทาง ๔,๒๐๐ เมตร 
 จากการพยากรณ์แนวชายฝั่งในอนาคตได๎ใช๎แบบจ าลองคณิตศาสตร์ LITPACK ซึ่งเป็นแบบจ าลอง
คณิตศาสตร์แบบ ๑-line ที่สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งของชายหาดที่เป็นทราย แตํเนื่องจาก 
ในปัจจุบันยังไมํมีแบบจ าลองคณิตศาสตร์ที่สามารถพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของเส๎นฝั่งชายหาดที่เป็นเลน   
จึงจ าเป็นต๎องใช๎แบบจ าลองดังกลําวในการพยากรณ์ ดังนั้นผลการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งที่ได๎ 
จึงเป็นเพียงแนวโน๎มเทํานั้น การคาดการณ์แนวชายฝั่งในอนาคตได๎วิเคราะห์บ นสมมติฐานที่ไมํมี  
การด าเนินการปูองกันใด ๆ โดยพยากรณ์แนวชายฝั่งในอนาคตอีก ๕ ปี ๑๐ ปี ๒๐ ปี และ ๒๕ ปีข๎างหน๎า ผล
การท าแบบจ าลองพบวํา แนวชายฝั่งในอนาคตจะถูกกัดเซาะอยํางมาก โดยแนวชายฝั่งในเขตพ้ืนที่บางขุนเทียน
จะถูกกัดเซาะหายไปทั้งสิ้น ๑.๙๒ ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ๑,๒๒๖ ไรํ ในอีก ๒๕ ปีข๎างหน๎า และมีพ้ืนที ่

 ที่จะทับถมเพ่ิมข้ึนในอีก ๒๕ ปีข๎างหน๎าอีก ๐.๑๖ ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น ๑๐๓ ไรํ โดยพื้นที่ท่ีถูกกัดเซาะ 
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จะมีอัตราการกัดเซาะมากที่สุด -๒๑.๓๕ เมตรตํอปี ซึ่งถือวํามีความรุนแรงมาก จากการด าเนินการที่จัดท า 
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล๎อม(Environmental Impact Assessment Report: EIA) ของโครงการเพ่ือให๎ 
“โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร” ที่ลําช๎าและยัง 
ไมํสามารถสร๎างแนวปัองกันการกัดเซาะชายฝั่งถาวรได๎ คาดวําปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน 
จะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนแม๎กรุงเทพมหานครจะได๎ด าเนินความพยายามด๎านตํางๆ อยํางตํอเนื่อง  
 และจากค าสั่งมาตรการลดคําใช๎จํายด๎านสาธารณูปโภค ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ี
โดยให๎แตํละหนํวยงานราชการด าเนินการวิเคราะห์เปูาหมายการลดใช๎พลังงานภายในหนํวยงาน กํอนจัดท า
แผนลดใช๎พลังงานให๎เหมาะสมกับแตํละหนํวยงาน เพ่ือลดใช๎พลังงานอยํางมีประสิทธิภาพ จะเห็นได๎วํา  
การอนุรักษ์พลังงานและการใช๎พลังงานทางเลือกเป็นประเด็นที่มีความส าคัญและเป็นกระแสหลักในปัจจุบัน  
ของโลกและของประเทศไทย สอดคล๎องตามนโยบายของรัฐบาล หากกรุงเทพมหานครสามารถบริหารจัด
การพลังงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพจะชํวยลดต๎นทุนคําใช๎จํายด๎านพลังงานของกรุงเทพมหานครได๎อยําง  
มีนัยส าคัญ 
 

 การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
 การเรํงพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านคมนาคม และการเติบโตอยํางรวดเร็วของภาคอสังหาริมทรัพย์ 
ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลในปัจจุบัน สํงผลตํอสถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียงของกรุงเทพฯ  
อยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ เชํน ฝุุนละอองขนาดไมํเกิน 10 ไมครอน (PM10) เป็นต๎น และปัญหาการจราจร 
ที่เป็นสาเหตุหลักท่ีท าให๎เกิดฝุุนละอองขนาดไมํเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ซึ่งสํงผลกระทบตํอปัญหาสุขภาพ 
ในระยะยาว 
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ด้านที่ 3  เมืองที่มีความเข้มแข็งทางสังคมและเอื้ออาทร 
 

กรุงเทพมหานครจัดเป็นเมืองใหญํ (Mega city) และเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศ โดย 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีประชากร รวมทั้งสิ้นจ านวน 5,686,646 คน (ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง)1  
ทั้งนีย้ังไมํรวมประชากรแฝง มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑,๕๖๘.๗๓๗ ตารางกิโลเมตร (ตร.กม.) มีการจัดแบํงพื้นที่ 
ออกเป็น 50 เขต จัดเป็น ๖ กลุํมเขต  ตามภาพท่ี 3.1  
 

 
 

ภาพที ่3.1  แสดงการแบํงกลุํมเขตของกรุงเทพมหานคร 
หากมองในมิติความหนาแนํนของประชากรตํอพ้ืนที่ (ตารางกิโลเมตร : ตร.กม.) จะพบวํา เขตท่ีมี

ความหนาแนํนของประชากรตํอพ้ืนที่มากที่สุด คือ เขตปูอมปราบศัตรูพําย 24,573 คน/ตร.กม. รองลงมา คือ 
เขตสัมพันธวงศ์ 17,504 คน/ตร.กม. เขตดินแดง 14,839 คน/ตร.กม. และความหนาแนํนของประชากร
น๎อยที่สุด คือ เขตหนองจอก ซึ่งมีความหนาแนํนเพียง 710 คน/ตร.กม. (ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล.  
2560 : 4)2 ส าหรับประชากรแฝง จากการส ารวจประชากรแฝง พ.ศ. 2558 ของส านักงานสถิติแหํงชาติ3 
เผยแพรํวํา กรุงเทพมหานครมีจ านวนประชากรแฝงกลางคืนมากที่สุด คือ 2.37 ล๎านคน หรือคิดเป็นร๎อยละ 33.00 
ของประชากรแฝงกลางคืนท้ังหมด (7.19 ล๎านคน)  สํวนข๎อมูลประชากรแฝงกลางวันในปี พ.ศ. 2558 มีทั้งสิ้น 
1.28 ล๎านคน โดยกรุงเทพมหานครมีประชากรแฝงกลางวัน (เข๎ามาท างานและเรียนหนังสือ) รวมทั้งสิ้น 1.22 
แสนคน หรือคิดเป็นร๎อยละ 9.50 ของประชากรแฝงกลางวันทั้งหมด  
 
1 กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร 
  แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดตําง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559." [ออนไลน์]. เข๎าถึง 
  ได๎จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat59.htm. สืบค๎น 14 พฤศจิกายน 2560 
2 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล. 2560. สถิติ 2559 กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ ส านักพระพุทธศาสนาแหํงชาติ. 
3 ส านักงานสถิติแหํงชาต.ิ การส ารวจประชากรแฝง พ.ศ. 2558. [ออนไลน์]. เข๎าถึงได๎จาก: http://service.nso.go.th/nso/  
  nsopublish/themes/files/non-registered58.pdf. สืบค๎น 14 พฤศจิกายน 2560 
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ภาพที ่3.๒ แสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามเพศ และชํวงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  
แหล่งข้อมูล ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
 

 โครงสร๎างประชากรมีอิทธิพลตํอการแปรผันขององค์ประกอบของครอบครัวที่เดํนชัดของกรุงเทพมหานคร 
คือ ดึงดูดประชากรวัยแรงงานจากภาคอ่ืนๆ เพราะมีโอกาสทางการศึกษาและการจ๎างงานที่ดีกวํา จากภาพ  
ที ่3.๒ แสดงให๎เห็นวําประชากรเพศหญิงมีท้ังสิ้น 2.919 ล๎านคน มากกวําประชากรเพศชายที่มีจ านวนเพียง 
2.583 คน แยกเป็นจ านวนประชากรวัยแรงงาน (15-60 ปี) มากที่สุดที่จ านวน 3.721 ล๎านคน ประชากร
ผู๎สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จ านวน 9.36 แสนคน และประชากรวัยเด็กเพียง 8.44 แสนคน แนวโน๎มประชากร
ของกรุงเทพมหานครดังที่เป็นอยูํในปัจจุบัน คาดวําจะยังคงมีทิศทางเชํนนี้ตํอไป และคงไมํอาจหลีกเลี่ยง
ผลกระทบที่สืบเนื่องตามมาได๎ ซึ่งรวมถึงผลกระทบตํอครอบครัวไทยด๎วย แม๎วําอัตราสํวนการพ่ึงพิงในอนาคต 
ปี พ.ศ. 2573 แทบไมํเปลี่ยนแปลงจากอัตราสํวนในอดีต เมื่อปี พ.ศ. 2523 เลย (ประมาณ 1:1) แตํสิ่งที่ 
จะแตกตํางไปก็คือประชากรพ่ึงพิงจะเป็นผู๎สูงอายุเป็นสํวนใหญํ ในขณะที่อดีตประชากรพ่ึงพิงคือประชากร 
ในวัยเด็ก การเปลี่ยนแปลงดังกลําวยํอมสํงผลกระทบทางเศรษฐกิจในแงํของก าลังแรงงานที่จะเป็นปัจจัย  
การผลิตและในแงํของการลงทุนที่จ าเป็นด๎านสุขภาพและการศึกษา และท่ีส าคัญที่สุดก็คือผลกระทบตํอ  
การสร๎างครอบครัวตํอสายใยความเก้ือกูลระหวํางคนในรุํนตํางๆ และตํอโครงสร๎างทางสังคมของประเทศไทย   
 ปัจจุบันชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีการขยายตัวอยํางรวดเร็ว แตํไมํมีความพร๎อมในด๎านการจัดบริการ
พ้ืนฐานในการด ารงชีวิตให๎แกํผู๎อยูํอาศัยในชุมชน ขาดการวางแผนควบคุมการใช๎ประโยชน์ที่ดินอยํางมีประสิทธิภาพ 
ท าให๎เกิดการตั้งถิ่นฐานอยํางไร ทิศทาง เกิดชุมชนแออัด เกิดผู๎ด๎อยโอกาสทั้งในด๎านการศึกษาและการหารายได๎ 
ในการด ารงชีวิต ชุมชนมีสภาพทรุดโทรมไร๎ระเบียบ กรุงเทพมหานครจึงมุํงเน๎นการพัฒนาและปรับปรุงชุมชน 
 

65 

5,502,927 47% 53% 



 
 

          

 
ในเขตกรุงเทพมหานครให๎มีความเป็นระเบียบ มีความสวยงาม เพื่อให๎มีการใช๎ประโยชน์ที่ดินอยํางมีประสิทธิภาพ 
สามารถรองรับและสอดคล๎อง กับการขยายตัวของเมืองในอนาคต สํงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ และโครงขําย 
การบริการสาธารณะ สํงเสริมการพัฒนาด๎านที่อยูํอาศัยของผู๎มีรายได๎น๎อย พัฒนาการบริการทางสังคม  
การบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการให๎เพียงพอและได๎มาตรฐาน มีคุณภาพมากขึ้น ควบคุมสภาพแวดล๎อม 
ของชุมชนให๎เหมาะสมกับการอยูํอาศัย 

นอกจากนั้น โครงสร๎างทางสังคมในเขตกรุงเทพมหานคร มีความซับซ๎อนเชิงโครงสร๎างทางกายภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และอยูํในภาวะของการขาดความสมดุล จากข๎อบํงชี้การพัฒนาที่กระจุกตัว 
กํอให๎เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าในทางเศรษฐกิจและสังคม ในขณะที่สถาบันที่เคยเป็นที่พึ่งหลักของบุคคล 
ได๎แกํ ครอบครัวและชุมชนที่เคยเข๎มแข็งในอดีตต๎องเปลี่ยนสภาพเป็นสังคมที่ขาดความเอ้ืออาทรตํอกันสภาวะ 
บีบคั้นเหลํานี้ อาจจะสํงผลกระทบตํอคุณภาพชีวิตของประชากรโดยเฉพาะอยํายิ่งใน เด็ก สตรี ผู๎สูงอายุ  
ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม  
 ปัญหาเกี่ยวกับเด็กมักจะอยูํในรูปการถูกละเมิด ถูกทารุณกรรม ติดยาเสพติด กระท าความผิด เรํรํอน 
และถูกทอดทิ้ง ผลส ารวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 2,448 คน ในปี 2556  
โดยเปรียบเทียบกับข๎อมูลปี 2554-2555 ของส านักงานต ารวจแหํงชาติ มีรายละเอียดวํา ปัจจัยที่บํมเพาะ
ความรุนแรงจากเด็กและเยาวชนมาจากสภาวะแวดล๎อม เกิดจากการลงโทษด๎วยการตี หรือการใช๎ก าลัง  
กับนักเรียนในรั้วโรงเรียนถึงร๎อยละ 41.45 และเด็กร๎อยละ 42.31 ยอมรับวํามีเพ่ือนสนิทที่ใช๎ความรุนแรง 
อยูํในกลุํม ขณะทีเ่ด็กร๎อยละ 74.26 ระบุวําปัจจัยที่บํมเพาะความรุนแรงมาจากบริโภคสื่อที่น าเสนอความรุนแรง
จากฉากและภาพทั้งทางโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต สํวนร๎อยละ 47.08 คือ การเลํนเกมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ 
การตํอสู๎ และพบวําเด็กและเยาวชนร๎อยละ 40.86 สามารถเข๎าถึงบุหรี่และยาเส๎นชนิดชนิดอื่นๆ ได๎มากขึ้น 
จากเดิมท่ีมีเพียงร๎อยละ 16.73 ปัจจุบันมีการด าเนินการปกปูอง คุ๎มครอง และพิทักษ์สิทธิแกํเด็กมากขึ้น รวมทั้ง
มีมาตรการและกลไกที่สามารถเข๎าไปแทรกแซงกรณีที่เด็กถูกลํวงละเมิดหรือได๎รับการดูแล  และการปฏิบัติ  
ที่ไมํเหมาะสม  มีการจัดท าแผนเพ่ือการสงเคราะห์และพัฒนาเด็กในภาวะยากล าบาก ที่เน๎นการใช๎แนวคิด 
การจัดบริการที่ตอบสนองพัฒนาการของเด็กตามความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน ในลักษณะองค์รวม คือ เด็ก ครอบครัว 
และชุมชนที่มีความรํวมมือระหวํางภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหามิให๎เด็กตกอยูํ 
ในภาวะยากล าบาก ซึ่งต๎องเรํงรัดด าเนินการเพื่อให๎เกิดผลอยํางเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอยํางยิ่งบทบาท 
ความรับผิดชอบในการสงเคราะห์และพัฒนาเด็กในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือให๎เด็กได๎รับการคุ๎มครอง ดูแล  
และพัฒนาที่เหมาะสม 
 ในด๎านผู๎สูงอายุ ผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาส ดังที่กลําวมาแล๎วข๎างต๎นวํา กรุงเทพมหานครมีประชากรผู๎สูงอายุ 
(60 ปีขึ้นไป) จ านวน 9.36 แสนคน และมีแนวโน๎นเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ นั่นหมายความวํา คําใช๎จํายของรัฐเพ่ือสนับสนุน
สวัสดิการให๎ผู๎สูงอายุต๎องเพ่ิมข้ึนตามมา หากไมํมียุทธศาสตร์เพื่อดูแลผู๎สูงอายุอาจสํงผลให๎ผู๎สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
ได๎รับบริการไมํทั่วถึงและสํงผลให๎คุณภาพชีวิตลดลง รวมถึงยุทธศาสตร์การดูแลผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาสเชํนกัน 
ดังนั้นการเตรียมการจะต๎องเสริมสร๎างหลักประกันชีวิตในเรื่องสุขภาพ รายได๎ ที่อยูํอาศัย ผู๎ดูแล สภาพแวดล๎อม
และความม่ันคง รวมทั้งความรู๎และการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร โดยเฉพาะเรื่องการจัดบริการสาธารณะในสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาสภายใต๎กรอบของกฎกระทรวง วําด๎วยการก าหนด 
สิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู๎พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ .ศ.  2548 เป็นหลัก อาท ิห๎องน้ า  
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ปูาย สัญลักษณ์และทางลาด ลิฟท์ บันได ทางเข๎าสูํอาคาร ทางเชื่อมระหวํางอาคารและทางเดินนอกอาคาร 
และการจัดอุปกรณ์อ านวยความสะดวก ฯลฯ โดยค านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก การจัดสวัสดิการต๎อง
เตรียมการระยะยาว โดยให๎ครอบครัวและชุมชนเป็นองค์กรหลักในการดูแลและเก้ือกูลผู๎สูงอายุ คนพิการ  
และผู๎ด๎อยโอกาส และต๎องท าในเชิงบูรณาการโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในสังคม หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
ควรด าเนินการจัดหาบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกให๎กับผู๎สูงอายุและผู๎พิการให๎สามารถท่ีจะเข๎าถึงบริการ
สาธารณะตํางๆ ได๎อยํางสะดวก โดยด าเนินการในลักษณะที่เรียกวําอารยสถาปัตย์ (universal design)  
เพ่ืออ านวยความสะดวกให๎กับผู๎สูงอายุและผู๎พิการสามารถท่ีจะเข๎าถึงบริการสาธารณะตํางๆ ได๎อยํางสะดวก
และทัดเทียมคนปกติทั่วไป โดยให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องด าเนินการอยํางตํอเนื่องและจริงจัง ทั้งนี้เพื่อเป็น  
การรองรับสังคมผู๎สูงอายุที่จะมีจ านวนเพิ่มขึ้น ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม เพื่อให๎ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาส
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรี และมีความเป็นมนุษย์ที่เทําเทียมกับทุกคนในสังคม  
 

ตารางที่ 3.1  สรุประดับด๎าน ประกอบด๎วย 3 มิติ 11 เปูาประสงค ์18 ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก และ 2 ตัวชี้วัด  
(เพ่ิมเติม) เชื่อมโยงกับเปูาประสงค์ 

 

มิติ 

จ านวน 
เป้าประสงค ์

จ านวนตัวช้ีวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน
หลักเชื่อมโยง

กับมิติ 

การด าเนินการตามตัวช้ีวัด 
ด าเนินการ ไม่ได้

ด าเนินการ บรรลุผล 
ตามตัวช้ีวัด 

ไม่บรรลุผล
ตามตัวช้ีวัด 

3.1 ชุมชนสุขภาวะ 2 4 3 - 1 
3.2 เด็ก สตรี และครอบครัว 4 5 5 - - 
3.3 ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการและ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

5 11 10 - 1 

รวม 11 20 18 - 2 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 100.00 90.00  - 10.00 

 

สรุปวิเคราะห์ผลด าเนินการระดับด้าน   
 เพ่ือรองรับกับประเด็นท๎าทายดังกลําวข๎างต๎น กรุงเทพมหานครได๎ด าเนินการอยํางเป็นรูปธรรมชัดเจน  
โดยก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งทางสังคมผํานด๎านที่ 3 เมืองที่มีความเข๎มแข็งทางสังคม  
และเอ้ืออาทร เพ่ือเสริมสร๎างให๎โครงสร๎างทางสังคมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีความซับซ๎อนเชิงโครงสร๎าง  
ทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และอยูํในภาวะของการขาดความสมดุล ให๎สถาบันที่ครอบครัว
และชุมชนกลับมาเข๎มแข็ง เปลี่ยนสังคมที่ขาดความเอ้ืออาทรตํอกันให๎เป็นเมืองที่มีความเอ้ืออาทร และสํงผลกระทบ
ในทางบวกตํอคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะอยํายิ่งใน เด็ก สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาส 
ทางสังคม  ประกอบด๎วย  3 มิติ  11 เปูาประสงค์  27 มาตรการ  18 ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก และ 2 
ตัวชี้วัด (เพ่ิมเติม) เชื่อมโยงกับเปูาประสงคด์ังนี้ 
 มิติที่ 3.1  ชุมชนสุขภาวะ  ประกอบด๎วย 2 เปูาประสงค์ คือ เปูาประสงค์ท่ี 3.1.1 ชุมชนมีสํวนรํวม
ในการวางแผนและจัดการปัญหาภายในชุมชนด๎วยตนเอง ผําน 4 มาตรการขับเคลื่อน คือ 1) การสนับสนุน 
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กิจการชุมชน 2) สํงเสริมให๎ชุมชนมีแหลํงเงินทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3) สํงเสริมให๎ชุมชนได๎รับ  
การพัฒนาอยํางครบวงจร และ 4) สํงเสริมให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรมภาครัฐ โดยก าหนดตัวชี้วัด
ผลการด าเนินงานหลักเชื่อมโยงกับเปูาประสงค์จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ ร๎อยละ 30 ของชุมชนมีการด าเนินงาน
ตามหลักเกณฑ์ชุมชนสุขภาวะ และร๎อยละ 70 ของผู๎น าชุมชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาชุมชนให๎เกิดความเข๎มแข็ง 
แตํเนื่องจาก ในปี พ .ศ. 2560 ไมํได๎รับการจัดสรรงบประมาณ ท าให๎ไมํสามารถด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
ให๎สัมฤทธิ์ผลได๎ แตํเพ่ือให๎การด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ชุมชนสุขภาวะมีความตํอเนื่อง จึงก าหนดตัวชี้วัดใหมํ 
คือ จ านวนครั้งของการติดตามผลการด าเนินงานของชุมชนตามโครงการชุมชนสุขภาวะที่ยั่ งยืน ก าหนดไว๎ 30 
ครั้ง/ปี ซ่ึงกรุงเทพมหานครสามารถด าเนินการผํานเกณฑ์ทั้ง 2 ตัวชี้วัด คือ จากชุมชนสุขภาวะ 2,061 ชุมชน 
กรุงเทพมหานครได๎ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานของชุมชนตามโครงการชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน  ทั้งหมด 
52 ครั้ง/ปี แบํงระดับชุมชนที่ผํานเกณฑ์มาตรฐานชุมชนสุขภาวะได๎ 3 กลุํม คือ ชุมชนระดับดีมาก /ชุมชน
ต๎นแบบ (กลุํม A) จ านวน 50 ชุมชน ชุมชนระดับดี (กลุํม B) จ านวน 97 ชุมชน และชุมชนระดับปานกลาง  
(กลุํม C) จ านวน 1,911 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 2,058 ชุมชน คิดเป็นร๎อยละ 99.85 ของชุมชนทีม่ีการด าเนินงาน 
ตามหลักเกณฑ์ชุมชนสุขภาวะ และร๎อยละ 85.63 ของผู๎น าชุมชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาชุมชนให๎เกิด  
ความเข๎มแข็ง โดยด าเนินการทดสอบกรรมการชุมชนที่เข๎ารํวมกิจกรรมสามารถน าความรู๎ไปพัฒนาชุมชน  
ให๎เกิดความเข๎มแข็งในด๎านใดด๎านหนึ่ง  
 เปูาประสงค์ท่ี 3.1.2  ประชาชนมีการออมและสามารถบริหารหนี้สินครัวเรือนผําน 2 มาตรการขับเคลื่อน 
คือ 1) ด าเนินงานศูนย์สํงเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และ 2) แนะน าการแก๎ปัญหาหนี้สินครัวเรือน 
โดยก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักเชื่อมโยงกับเปูาประสงค์จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ ร๎อยละ 80  
ของผู๎รับบริการมีความพึงพอใจในการเข๎ามาใช๎บริการศูนย์บริหารเงินออมครอบครัว ซึ่งกรุงเทพ มหานคร
สามารถด าเนินการผํานเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ร๎อยละ 90 ของผู๎รับบริการมีความพึงพอใจในการเข๎ามาใช๎ บริการ
ศูนย์บริหารเงินออมครอบครัว  ประชาชนที่มาเข๎ารํวมกิจกรรมศูนย์สํงเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว 
และการแก๎ไขปัญหาหนี้สินที่ส านักพัฒนาสังคมจัดขึ้นจะได๎รับค าแนะน าเรื่องการบริหารเงินออมหรือแก๎ไข
ปัญหาหนี้สิน 
 สํงผลให๎การด าเนินการภายใต๎มิติที่ 3.1 ชุมชนสุขภาวะ เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนให๎ชุมชนสามารถ
พัฒนาตนเองให๎เข๎มแข็งได๎ด๎วยการมีสํวน รํวมของคนในชุมชนเอง ท าให๎ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
ภายใต๎พ้ืนฐานความสุขและความสามัคคีของคนในชุมชน  สํงเสริม การมีสํวนรํวมของประชาชนในชุมชน 
ในการวางแผนการพัฒนาชุมชนที่ผํานกระบวนการคิดและเห็นชอบรํวมกันของประชาชนในชุมชน ตลอดจน 
มีกระบวนการสร๎างสุขภาวะชุมชนในทุกๆ ด๎าน อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ทั้งด๎านการหารายได๎ สํงเสริม
แหลํงทุน การบริหารเงินออม และการแก๎ปัญหาหนี้สินครัวเรือน เพื่อสํงเสริมการพัฒนาชุมชนไปสูํความเป็น
ชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน  
 

มิติที่ 3.๒  เด็ก สตรี และครอบครัว  ประกอบด๎วย 4 เปูาประสงค์ คือ เปูาประสงค์ที่ ๓.2.๑  
เด็กและเยาวชนได๎รับการสร๎างเสริมประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู๎มีทักษะในการด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎  
อยํางปกติสุข ผําน 2 มาตรการขับเคลื่อน คือ 1) เปิดเวทีแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู๎ในเด็กและ
เยาวชน และ 2) จัดกิจกรรมสร๎างเสริมประสบการณ์และเพ่ิมพูนทักษะในเด็กและเยาวชน โดยก าหนดตัวชี้วัด 
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ผลการด าเนินงานหลักเชื่อมโยงกับเปูาประสงค์จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม  
มีความรู๎ที่ได๎จากการเข๎ารํวมกิจกรรมเพ่ิมข้ึนหรือถํายทอดได๎ และร๎อยละ 100 ของรายงานที่ได๎จาก  
การเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู๎ได๎รับการเผยแพรํ ซึ่งกรุงเทพมหานครได๎เปิดเวทีแสดง
ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู๎ในเด็กและเยาวชนโดยมีการประชุมสภาเยาวชน  รวมทั้งได๎จัดกิจกรรม  
สร๎างเสริมประสบการณ์และเพ่ิมพูนทักษะในเด็กและเยาวชน ซึ่งจะสํงผลให๎เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
ได๎รับการสร๎างเสริม ประสบการณ์ แลกเปลี่ยน เรียนรู๎ มีทักษะในการด ารงชีวิตและสามารถอยูํในสังคมได๎  
อยํางมีความสุข และด าเนินการผํานเกณฑ์ทั้ง 2 ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎  
 เปูาประสงค์ท่ี 3.2.2  เด็กท่ีครอบครัวประสบปัญหาเศรษฐกิจไมํมีก าลังทรัพย์เพียงพอได๎รับ  
การชํวยเหลือเกื้อกูลผําน 1 มาตรการขับเคลื่อน คือ จัดทุนการศึกษาและทุนประกอบอาชีพตามระเบียบกรุงเทพ-
มหานคร โดยก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักเชื่อมโยงกับเปูาประสงค์จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ ร๎อยละ 75 
ของผู๎ใช๎บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์มีความพึงพอใจผลของการรับบริการ ซึ่งกรุงเทพมหานคร
ด าเนินการผํานเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว ๎โดยร๎อยละ 96.92 ของผู๎ใช๎บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
มีความพึงพอใจผลของการรับบริการ ซึ่งกรุงเทพมหานครให๎การสงเคราะห์ชํวยเหลือกลุํมเด็กด๎อยโอกาส เด็ก
ในสภาพยากล าบาก เด็กพิการ เด็กเรํรํอน และเด็กยากจนในชุมชนในพ้ืนที่ 50 เขตของกรุงเทพมหานคร อาทิ 
ทุนการศึกษา คํารักษาพยาบาล คําอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ ฯลฯ ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวําด๎วยคําใช๎จําย
ในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 โดยหนํวยงานได๎ด าเนินการลงพ้ืนที่เยี่ยมบ๎านผู๎ที่ประสบ
ปัญหาภาวะยากล าบากและตรวจสอบเอกสารค าร๎องของผู๎ประสบปัญหาความเดือดร๎อน เพื่อน าเสนอเข๎า  
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบปัญหาความเดือดร๎อนหรือด าเนินการอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข๎องกับการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ จ านวน 1,018 ราย  
 เปูาประสงค์ท่ี 3.2.3  เด็กทุกคนมีโอกาสได๎รับการดูแลเอาใจใสํและเตรียมความพร๎อมกํอนวัยเรียน
อยํางเหมาะสม ผําน 2 มาตรการขับเคลื่อน คือ 1) พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กกํอนวัยเรียนกรุงเทพมหานครให๎มี
คุณภาพได๎มาตรฐาน และ 2) พัฒนาเด็กกํอนวัยเรียน โดยก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักเชื่อมโยง  
กับเปูาประสงค์จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ ร๎อยละ 85 ของศูนย์พัฒนาเด็กกํอนวัยเรียนที่ผํานเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครด าเนินการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กกํอนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 
จากศูนย์พัฒนาเด็กกํอนวัยเรียนทั้งหมด 307 แหํง ผํานเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร จ านวน 305 แหงํ 
คิดเป็นร๎อยละ 99.35 ของศูนย์พัฒนาเด็กกํอนวัยเรียนที่ผํานเกณฑ์มาตรฐานของ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเกณฑ์
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กกํอนวัยเรียนของกรุงเทพมหานครดังกลําวเป็นการก าหนดให๎สอดคล๎องกับเกณฑ์
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแหํงชาติและการเตรียมความพร๎อมสูํการประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานการจัด
การศึกษา เพื่อให๎เด็กได๎รับการพัฒนาในทุกด๎านและต๎องพัฒนาอาสาสมัครผู๎ดูแลเด็ก ต ลอดจนเจ๎าหน๎าที่
ผู๎เกี่ยวข๎องให๎สามารถยกระดับและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กกํอนวัยเรียนให๎มีคุณภาพได๎  
 เปูาประสงค์ท่ี 3.2.4  สร๎างสัมพันธภาพที่ดีและลดการใช๎ความรุนแรงในครอบครัว ผําน 1 มาตรการ 
ขับเคลื่อน คือ พัฒนาศักยภาพแกนน าและผู๎ปฏิบัติงาน โดยก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก เชื่อมโยง
กับเปูาประสงค์จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ ร๎อยละ 75 ของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมครอบครัวมีความรู๎ ความเข๎าใจ 
ในการสร๎างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว  ซึ่งกรุงเทพมหานครด าเนินการผํานเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎ โดย  
ในปีงบประมาณ 2560 กรงุเทพมหานครก าหนดกลุํมเปูาหมายผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมครอบครัวจ านวน 1,400 คน 
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เข๎าทดสอบความรู๎เรื่องสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวและผํานเกณฑ์การทดสอบ จ านวน 1,372 ราย คิดเป็น
ร๎อยละ 98.05 ของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมครอบครัวมีความรู๎ความเข๎าใจในการสร๎างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 
และด าเนินการพัฒนาศักยภาพแกนน าและผู๎ปฏิบัติงานด๎านการปูองกันและแก๎ไขการใช๎ความรุนแรงในครอบครัว 
โดยสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจด๎านกฎหมายและมาตรการที่เก่ียวข๎องกับการปูองกันและการใช๎ความรุนแรงและ
การละเมิดสิทธิเพ่ือให๎แกนน าและผู๎ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครเกิดความตระหนักและรํวมกันหาแนวทาง
ปูองกันมิให๎เกิดความรุนแรงในครอบครัว 

สํงผลให๎การด าเนินการภายใต๎มิติท่ี 3.2 เด็ก สตรี และครอบครัว  มีจุดมุํงหมายส าคัญ คือ การจัด
สวัสดิการและการสงเคราะห์ให๎กับกลุํมเปูาหมายให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยูํในสังคมได๎อยํางปกติสุข ภาพรวม
การด าเนินงานของกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ 2560 ได๎มุํงเน๎นการจัดสวัสดิการในเรื่องการสงเคราะห์
ด๎านการเงิน เครื่องอุปโภคบริโภคแกํกลุํมเปูาหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร๎อน ยากจน ฯลฯ  ตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ .ศ. 2541 และการให๎ค าปรึกษา
แนะน าแกํกลุํมเปูาหมาย ทั้งเด็ก สตรีและครอบครัวให๎เข๎าถึงสวัสดิการตํางๆที่กรุงเทพมหานครจัดให๎ รวมถึง
การสร๎างสัมพันธภาพที่ดีและลดการใช๎ความรุนแรงในครอบครัว และด าเนินการผํานเกณฑ์ท้ัง 5 ตัวชี้วัด 
ที่ก าหนดไว๎ 
 

มิติที่ 3.3  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  ประกอบด๎วย 5 เปูาประสงค์ คือ  
เปูาประสงค์ท่ี 3.3.1  ผู๎สูงอายุมีรายได๎และหลักประกันในการด ารงชีวิต ผําน 2 มาตรการขับเคลื่อน 

คือ 1) จัดสวัสดิการและสังเคราะห์ผู๎สูงอายุ และ 2) สร๎างหลักประกันรายได๎แกํผู๎สูงอายุ โดยก าหนดตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงานหลักเชื่อมโยงกับเปูาประสงค์ จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ ร๎อยละ 100 ของผู๎สูงอายุที่ลงทะเบียนได๎รับ
จัดสรรเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ ซึ่งกรุงเทพมหานครด าเนินการผํานเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎ โดยผู๎สูงอายุที่ลงทะเบียน
เพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดส าหรับผู๎สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2560 ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ 
จ านวน 710,798 คน และได๎รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุทุกคน จ านวน 710,798 คน 

เปูาประสงค์ท่ี 3.3.2  เปิดโอกาสให๎ผู๎สูงอายุคืนสูํสังคม ผําน 3 มาตรการขับเคลื่อน คือ 1) ฝึกอาชีพ
ส าหรับผู๎สูงอายุ 2) จัดกิจกรรมให๎ผู๎สูงอายุตามความสนใจ และ 3) เชิดชูเกียรติ “ภูมิปัญญาผู๎สูงอายุกรุงเทพมหานคร” 
โดยไมํได๎ด าเนินการ 1 มาตรการที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ .ศ. 2560 คือ 
มาตรการที่ 3 คือ ส ารวจความต๎องการและประสานการใหบ๎ริการแกํผู๎สูงอายุในชุมชน ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก
เชื่อมโยงกับเปูาประสงค์ จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพให๎กับผู๎สูงอายุ 
หรือผู๎เกษียณอายุราชการ เปูาหมาย 24 ครั้ง/ปี และความพึงพอใจของผู๎สูงอายุที่มีตํอการให๎บริการจัดฝึกอบรม
วิชาชีพของส านักพัฒนาสังคม เปูาหมายร๎อยละ 90 โดยได๎จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพให๎กับผู๎ สูงอายุหรือ  
ผู๎เกษียณอายุราชการ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักพัฒนาสังคม จ านวน 5 แหํง ประกอบด๎วย 
ศูนย์ฝึกอาชีพตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง 2) ศูนย์ฝึกอาชีพอาคารโกลด์ มาร์เก็ต ศูนย์ฝึกอาชีพศูนย์การค๎า 
ไอทสีแควร์ ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว และศูนย์ฝึกอาชีพวัดดําน และด าเนินการจัดฝึกอาชีพระยะสั้นสัญจรให๎กับ
ผู๎สูงอายุในชุมชนพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สมาชิกชมรมผู๎สูงอายุสังกัดโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข
ของกรุงเทพมหานคร และหนํวยงานอื่นๆ ประกอบด๎วยวิชาศิลปะประดิษฐ์ ศิลปะประยุกต์ แปรรูปสมุนไพร 
อาหารและโภชนาการ วิชาซํอมคอมพิวเตอร์ วิชาตัดเย็บเสื้อผ๎าสตรี ซํอมโทรศัพท์มือถือ ซํอมคอมพิวเตอร์ เบเกอรี่ 
คอมพิวเตอร์เบื้องต๎น อ-ีคอมเมิร์ช อาหารไทย-ขนมไทย รวมทั้งสิ้น 118 ครั้ง มีผู๎สูงอายุเข๎ารับการฝึกอาชีพ 
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ทุกหลักสูตร จ านวน 10,099 คน และได๎ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู๎สูงอายุที่มีตํอการให๎บริการ 
จัดฝึกอบรมวิชาชีพของส านักพัฒนาสังคม โดยสุํมกลุํมอยําง จ านวน 1,500 คน พบวําร๎อยละ  90.16  
ของผู๎สูงอายุที่เข๎ารับบริการฝึกอบรมวิชาชีพมีความพึงพอใจอยูํในระดับมากถึงมากที่สุด ถือวํากรุงเทพมหานคร
ด าเนินการผํานเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎ทั้งหมด 

เปูาประสงค์ท่ี 3.3.3  จัดสิ่งอ านวยความสะดวกให๎แกํคนพิการและผู๎สูงอายุ ผําน 5 มาตรการขับเคลื่อน 
คือ 1) จัดบริการรถรับ- สํงผู๎บริการและผู๎สูงอายุ 2) ติดตั้งอุปกรณ์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการข๎ามถนน  
ได๎อยํางปลอดภัย 3) ปรับปรุงสถานที่ของหนํวยงานกรุงเทพมหานครให๎เอ้ือตํอผู๎พิการและผู๎สูงอายุ 4) จัดให๎ 
มีพ้ืนที่ออกก าลังกายที่เพียงพอและเหมาะสมปลอดภัยแกํผู๎สูงอายุในสวนสาธารณะ และ 5) สนับสนุนให๎
สถานที่สาธารณะของภาครัฐและเอกชนมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกท่ีใช๎ได๎จริง ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก
เชื่อมโยงกับเปูาประสงค์จ านวน 3 ตัวชี้วัด คือ ความพึงพอใจของผู๎สูงอายุและผู๎พิการที่ใช๎บริการ  เปูาหมาย 
ร๎อยละ 75  จ านวนรถแท็กซี่ที่เพ่ิมข้ึน เปูาหมายจ านวน 10 คัน  ร๎อยละ 80 ของอุปกรณ์อ านวยความสะดวก
เพ่ือความปลอดภัยที่ได๎รับการติดตั้ง และขอเพ่ิมเติม 1 ตัวชี้วัด คือ ร๎อยละของโรงพยาบาลที่จัดให๎มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกแกํผู๎พิการ ผู๎สูงอายุ  และผู๎ด๎อยโอกาส  ซึ่งกรุงเทพมหานครด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎  
รายละเอียดดังนี้ 

1)  ในการส ารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการโครงการรถบริการส าหรับผู๎พิการและผู๎สูงอายุ 
ที่ใช๎รถเข็น  พบวําความพึงพอใจในภาพรวมของผู๎ใช๎บริการอยูํในเกณฑ์ของระดับความพึงพอใจระดับมาก   
โดยมีคะแนนคําเฉลี่ยอยูํที่ร๎อยละ 82.84 ซึ่งกรุงเทพมหานครสามารถน าผลการส ารวจมาปรับปรุงการให๎บริการ
ให๎เป็นไปตามมาตรฐานการให๎บริการ  

2)  การด าเนินการจ านวนรถแท็กซี่ยังไมํสามารถด าเนินการได๎ตามเปูาหมาย เนื่องจาก  
ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครได๎เห็นชอบมอบหมายให๎บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด เป็นผู๎บริหารจัดการ
โครงการรถบริการส าหรับผู๎พิการและผู๎สู งอายุที่ใช๎รถเข็น ระยะเวลา ๕ ปี เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม 25๕๙  
ตามหนังสือส านักงานกฎหมายและคดี ที่ กท ๐๔๐๕/๖๒๙๐ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม 25๕๙ และผู๎วําราชการ
กรุงเทพมหานครได๎ลงนามบันทึกข๎อตกลงเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน 25๕๙ มอบให๎บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด 
ด าเนินการบริหารจัดการให๎มีการเดินรถให๎ครบ 30 คัน โดยต๎องท ารายงานผลการด าเนินงานแจ๎งกรุงเทพ- 
มหานครทราบ  

3)  ร๎อยละ 80 ของอุปกรณ์อ านวยความสะดวกเพ่ือความปลอดภัยที่ได๎รับการติดตั้ง   
ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยส านักการจราจรและขนสํงด าเนินการติดตั้งดวงโคมพร๎อมอุปกรณ์เ สียงประกอบ  
ทางข๎ามส าหรับผู๎พิการ ก าหนดเปูาหมายไว๎ 100 จุด ด าเนินการได๎ครบถ๎วนตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ คิดเป็น
ร๎อยละ 100 รวมทั้งด าเนินการจัดท าทางลาดเพ่ือผู๎พิการและผู๎สูงอายุบนทางเท๎าอยํางตํอเนื่องทุกปี มีผลงาน
จ านวน 278 แหํง จากเปูาหมาย 200 แหํง โดยมีเปูาหมายเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล๎อม จัดให๎มีอุปกรณ์  
สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ โดยถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดลักษณะหรือการจัดให๎มี สิ่งอ านวย
ความสะดวก เพื่อให๎ ผู๎พิการสามารถเข๎าถึงและใช๎ประโยชน์ได๎เข๎าถึงการบริการภาครัฐได๎สะดวกเทําเทียมกับ
คนปกติ  

เปูาประสงค์ท่ี ๓.๓.๔  ผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการชํวยเหลือเกื้อกูล ผําน 2 มาตรการขับเคลื่อน  
คือ 1) สงเคราะห์คํายังชีพตามระเบียบ และ 2) จัดที่พักพิงชั่วคราวให๎ผู๎เรํรํอน ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก
เชื่อมโยงกับเปูาประสงค์จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ ร๎อยละ 100 ของคนพิการที่ลงทะเบียนได๎รับการจัดสรรเบี้ย 
ยังชีพความพิการ และร๎อยละ 75 ของผู๎ใช๎บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์มีความพึงพอใจผล  
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ของการรับบริการ ซึ่งกรุงเทพมหานครสามารถด าเนินการผํานเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎ทั้งหมด โดยสามารถ
จัดสรรเบี้ยยังชีพความพิการให๎แกํผู๎พิการที่ลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการทั้งสิ้น 72,579 ราย  (คิดเป็น 
ร๎อยละ 100) และการด าเนินการใหส๎วัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหแ์กํประชาชนผู๎ใช๎บริการสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์จากบ๎านอ่ิมใจ ซึ่งด าเนินการคัดกรองชํวยเหลือและแก๎ไขปัญหาผู๎รับบริการ ได๎แกํ คนไร๎บ๎าน 
บุคคลหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร๎อน หรือได๎รับผลกระทบจากปัญหาครอบครัว มีผู๎ลงทะเบียน
คัดกรองทั้งหมด จ านวน 1,704 ราย ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากกลุํมตัวอยําง จ านวน 1,346 คน  
มีคําเฉลี่ยความพึงพอใจร๎อยละ 84.35 

เปูาประสงค์ท่ี ๓.๓.5  ผู๎ได๎รับผลกระทบจากปัญหาทางสุขภาพได๎รับการชํวยเหลือให๎มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีข้ึน ผําน 1 มาตรการขับเคลื่อน  คือ ให๎ยืมอุปกรณ์ชํวยเหลือทางการเคลื่อนไหว ซึ่งไมํมีการด าเนินการ  
สํงผลให๎ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักเชื่อมโยงกับเปูาประสงค์ที่ก าหนดไว๎ คือ สัดสํวนของผู๎สูงอายุ คนพิการ 
และผู๎ด๎อยโอกาสที่เข๎าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน เปูาหมายร๎อยละ 100 ไมํสามารถบรรลุผลส าเร็จ แตํกรุงเทพ-
มหานคร โดยส านักอนามัยได๎ด าเนินการจัดสวัสดิการด๎านอุปกรณ์ชํวยเหลือทางการเคลื่อนไหวแกํคนพิการ 
ผู๎สูงอายุ และผู๎ด๎อยโอกาส  โดยมุํงให๎ กลุํมเปูาหมายเข๎าถึงสวัสดิการด๎านการสงเคราะห์ทางสาธารณสุข  
ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน คือ  สัดสํวนของผู๎สูงอายุ คนพิการ และผู๎ด๎อยโอกาสที่เข๎าถึงสวัสดิการ  
ด๎านการสงเคราะห์ทางสาธารณสุข  คําเปูาหมายร๎อยละ 25 ซึ่งผลการด าเนินการจากการรวบรวมรายงาน
สังคมสงเคราะห ์โดยนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย ทั้ง 68 แหํง พบวํา ปี 2560  
มีจ านวนผู๎สูงอายุ คนพิการ และผู๎ด๎อยโอกาสที่ขึ้นทะเบียน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 17,774 คน โดยมี
จ านวนผู๎ที่ได๎รับสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑ์ที่ส านักอนามัยก าหนด 7,034 คน คิดเป็นร๎อยละ 39.57  

สํงผลให๎การด าเนินการภายใต๎มิติที่ 3.3 ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาส เพ่ือให๎จัดสวัสดิการและ  
การสงเคราะห์ให๎กับกลุํมเปูาหมาย ดูแลและเกื้อกูลผู๎สูงอายุ ผู๎พิ การ และผู๎ด๎อยโอกาสให๎มีรายได๎และ
หลักประกันในการด ารงชีวิต โดยแจกจํายเบี้ยยังชีพฯ แกํผู๎สูงอายุและผู๎พิการได๎ได๎ครบถ๎วน รวมถึงการจัดหา
อุปกรณ์ชํวยเหลือทางการเคลื่อนไหว และสิ่งอ านวยความสะดวกในการสัญจรส าหรับผู๎พิการและผู๎สูงอายุ  
ให๎เข๎าถึงและใช๎ประโยชน์ได๎เข๎า ถึงการบริการภาครัฐได๎สะดวก เทําเทียมกับคนปกติ ด าเนินการผํานเกณฑ์
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักเชื่อมโยงเปูาประสงค์ได๎ 9 ตัวชี้วัด และด าเนินการไมํบรรลุผลจ านวน 1 ตัวชี้วัด 
คือ ตัวชี้วัดสัดสํวนของผู๎สูงอายุ คนพิการ และผู๎ด๎อยโอกาสที่เข๎าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน เปูาหมายร๎อยละ 100 
เนื่องจากกรุงเทพมหานคร โดยส านักการอนามัยได๎ด าเนินการแตํระบุเปูาหมายการสงเคราะห์เฉพาะการสงเคราะห์
ทางสาธารณสุขเทํานั้น มีผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ร๎อยละ 39.57 และไมํได๎ครอบคลุมทั้งสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน
ทั้งหมด และไมํได๎ด าเนินการ 1 ตัวชี้วัด คือ จ านวนรถแท็กซี่ที่เพ่ิมข้ึน เปูาหมายจ านวน 10 คัน เนื่องจาก  
ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครได๎เห็นชอบมอบหมายให๎บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด เป็นผู๎บริหารจัดการโครงการ 
รถบริการส าหรับผู๎พิการและผู๎สูงอายุที่ใช๎รถเข็น ตามหนังสือส านักงานกฎหมายและคดี ที่ กท ๐๔๐๕/๖๒๙๐ 
ลงวันที่ ๒ สิงหาคม 25๕๙  
 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไปในระดับด้าน   

ปัญหาและอุปสรรค  
มิติที่ 3.1  ชุมชนสุขภาวะ   แม๎วํากรุงเทพมหานครโดยส านักพัฒนาสังคมจะไมํได๎รับการจัดสรร

งบประมาณในการด าเนินงานโครงการคําใช๎จํายชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน แตหํนํวยงานจะได๎ด าเนินการติดตาม 
ผลชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน เพื่อให๎ชุมชนในพ้ืนที่เขตมีการพัฒนาและ/หรือคงไว๎ซึ่งการเป็นชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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มิติที่ 3.2  เด็ก สตรีและครอบครัว  จากผลส ารวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

ของส านักงานต ารวจแหํงชาติ สะท๎อนให๎เห็นวําสังคมของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีกรุงเทพฯ ก าลังมีปัญหา  
เรื่องเพศ การใช๎ความรุนแรง รวมถึงเรื่องอบายมุขเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งปัจจัยที่ท าให๎เด็กตกอยูํในภาวะเสี่ยงเชํนนี้  
สํวนหนึ่งเป็นเพราะเด็กและเยาวชนไมํได๎อยูํกับครอบครัว ท าให๎ขาดท่ีพ่ึงทางใจ เมื่อเกิดปัญหาจึงไมํสามารถ
ปรึกษาใครได๎ จนเป็นเหตุให๎เกิดปัญหาอีกมากมายตามมาในภายหลัง ดังนั้นกรุงเทพมหานครควรก าหนด
นโยบายเรื่องครอบครัวให๎มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร๎างความเขม๎แข็งในครอบครัว ขณะที่ทางโรงเรียน
ก็ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงการจัดให๎มีครูที่สามารถเป็นผู๎คอยให๎ค าปรึกษาแกํเด็กนักเรียนได๎ในทุกเรื่อง 
การจัดสวัสดิการควรครอบคลุมการชํวยเหลือเด็กและเยาวชน ให๎ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ไมํหมกมํุนอยูํกับ
การเลํนเกม เปิดพืน้ที่สาธารณะเพ่ือสร๎างเป็นลานกิจกรรมให๎เยาวชนได๎เข๎าใช๎บริการและแสดงออกอยํางสร๎างสรรค์ 
ปกปูองคุ๎มครอง และพิทักษ์สิทธิ รํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐเพื่อแก๎ไขปัญหามิให๎เด็กตกอยูํในภาวะ
ยากล าบาก  

มิติที่ 3.3  ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาส  แม๎วําการด าเนินงานของหนํวยงานจะสํงผลตํอการจัด
สวัสดิการให๎แกผํู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาส  แตํกรุงเทพมหานครยังไมํสามารถประเมินความส าเร็จได๎วํา  
มีการจัดสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู๎สูงอายุและคนพิการอยํางท่ัวถึง เนื่องจากในปี  
พ.ศ. 2560 เริ่มมีการส ารวจเพื่อจัดท าระบบฐานข๎อมูลผู๎สูงอายุ คนพิการ และผู๎ด๎อยโอกาสที่สามารถเข๎าถึง
สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน ในสํวนที่ด าเนินการแล๎วเสร็จมีเพียงการด าเนินการเรื่อง
ฐานข๎อมูลการจํายเบี้ยยังชีพแกํผู๎สูงอายุและคนพิการ และระบบฐานข๎อมูลการจํายเบี้ยยังชีพยังขาด  
การเชื่อมโยงของระบบจากทั่วประเทศ ท าให๎ประชากรแฝงในกรุงเทพมหานครไมํสามารถรับเบี้ยยังชีพได๎  
ในสํวนของสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู๎สูงอายุ คนพิการ และผู๎ด๎อยโอกาส กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวย
ความสะดวกในอาคารส าหรับผู๎พิการหรื อทุพพลภาพและคนชรา พ .ศ. 2548 มีผลบังคับใช๎เฉพาะสถานที่  
ที่มีพ้ืนที่เกิน 300 ตารางเมตร โดยไมํมีผลบังคับย๎อนหลังและไมํมีบทลงโทษ การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับผู๎สูงอายุและคนพิการ ซึ่งได๎แกํ ทางลาด ห๎องน้ า ปูายสัญลักษณ์ ที่จอดรถ บริการข๎อมูล และอ่ืน  ๆ  
จึงยังไมํครบถ๎วนและไมํครอบคลุมสถานที่ทุกแหํง  นอกจากนั้นปัญหาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์ยังมีในสํวนของงบประมาณการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ในสํวนของเงินอุดหนุนรัฐบาล  
ต๎องรอรับเงินโอน ท าให๎การด าเนินงานลําช๎า กรงุเทพมหานครมีประชากรแฝงจ านวนมากไมํทราบจ านวน 
ทีแ่นํนอน ท าให๎เป็นอุปสรรคตํอการวางแผนการจัดสวัสดิการสังคม  
 

ข้อเสนอแนะ  (ระบุในภาพรวมมิติ)   
มิติที่ 3.1  ชุมชนสุขภาวะ   จากการก าหนดกลุํมเปูาหมายของชุมชนสุขภาวะ คือ ชุมชนที่จัดตั้ง  

ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร วําด๎วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕ แบํงออกเป็น ๓ กลุํม คือ กลุํม A 
ชุมชนต๎นแบบ ๕๐ ชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความพร๎อมสูงเพื่อจะพัฒนาเป็นชุมชนสุขภาวะ และชุมชนระดับดี 
(กลุํม B) ชุมชน ๑๐๐ ชุมชน ขอถอนตัวออก 3 ชุมชน คงเหลือ 97 ชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความพร๎อม  
ปานกลาง และชุมชนระดับปานกลาง (กลุํม C) จ านวน 1,911 ชุมชน ถือวําเป็นชุมชนที่มีความพร๎อมน๎อย  
ซึ่งกรุงเทพมหานครควรมุํงพัฒนาชุมชนตามลักษณะการประเมินผล ไมํควรด าเนินการด๎วยวิธีการเดียวกัน  
ในการพัฒนาและคงไว๎ซึ่งชุมชนสุขภาวะ  และอาจด าเนินการถอดบทเรียนชุมชนต๎นแบบทั้ ง 50 ชุมชน   
เพ่ือให๎ชุมชนอ่ืนใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเอง สํงเสริมให๎ผู๎น าชุมชน และประชาชนในชุมชน  
มีการวางแผนพัฒนาพื้นในชุมชนของตนเองที่ชัดเจน โดยให๎ชุมชนเขียนแผนพัฒนาชุมชน และหนํวยงานเข๎าไป
ชํวยสนับสนุนการด าเนินงานหรือสนับสนุนเรื่องงบประมาณหากจ าเป็น  
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มิติที่ 3.2  เด็ก สตรี และครอบครัว  ควรมีการด าเนินการดังนี้ 

1. หนํวยงานควรเน๎นการปกปูองคุ๎มครอง และพิทักษ์สิทธิ รํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐ
เพ่ือแก๎ไขปัญหามิให๎เด็กตกอยูํในภาวะยากล าบาก 

2. จัดกิจกรรมเสริมสร๎างทักษะชีวิตให๎แกํเด็กและเยาวชน  
3. ให๎ความรู๎แกํเด็กด๎านการปูองกันตนเองจากปัญหาเฉพาะด๎าน  
4. ท างานรํวมกับสารวัตรนักเรียน ในการรํวมตรวจตราเด็กที่มีปัญหาในชํวงเวลากลางวัน  
5. สร๎างเครือขํายเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในโรงเรียนผํานสภาเด็กและเยาวชน  
6. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของเครือขํายศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนในการเฝูาระวังปัญหา

ยาเสพติดในครอบครัว   
7. สร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํกลไกระดับชุมชนและระดับเขตซึ่งมีอ านาจหน๎าที่เก่ียวข๎อง  

ทั้งพระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว พ .ศ. 2550 และพระราชบัญญัติคุ๎มครอง 
เด็ก พ.ศ. 2546 

8. สํงเสริมกิจกรรมสร๎างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน ให๎ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ 
ไมํหมกมุํนอยูํกับการเลํนเกม เปิดพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือสร๎างเป็นลานกิจกรรมให๎เยาวชนได๎เข๎าใช๎บริการ  
และแสดงออกอยํางสร๎างสรรค์  

มิติที่ 3.3  ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาส  ควรมีการด าเนินการดังนี ้
1. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์การให๎บริการของหนํวยงานแกํประชาชนอยํางท่ัวถึง 
2. เพ่ิมศูนย์บริการผู๎สูงอายุให๎สามารถให๎บริการประชาชนในพื้นท่ีเขตรอบนอกได๎ หรือบูรณาการ

การท างานรํวมกับส านัก วัฒนธรรม กีฬา และการทํองเที่ยว โดยปรับการให๎บริการของศูนย์เยาวชนและ
ศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานครในชํวงเช๎าให๎รองรับผู๎สูงอายุได๎มากขึ้น  

3. ส านักการโยธาจัดเก็บข๎อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู๎สูงอายุและผู๎พิการในสถานที่
ตํางๆ เพ่ือน ามาใช๎เป็นฐานข๎อมูลในการวางแผนพัฒนาการด าเนินงานและเป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จตัวชี้วัด 

4. ส านักพัฒนาสังคมจัดท าระบบฐานข๎อมูลด๎านสวัสดิการสังคมให๎ครอบคลุมทุกกลุํมบริการ 
เพ่ือเป็นฐานข๎อมูลในการวางแผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมให๎ตรงกลุํมเปูาหมาย 

5. ผู๎สูงอายุที่ลงทะเบียนและมีสิทธ์รับเบี้ยยังชีพ จ านวน 710,798 คน จากประชากร
สูงอายุตามทะเบียนบ๎าน จ านวน 936,865 คน ท าให๎เห็นวํายังมีประชากรอีกจ านวนหนึ่งที่ไมํได๎ลงทะเบียน
ขอรับเบี้ยยังชีพ ซึ่งประชากรเหลํานี้อาจเป็นกลุํมผู๎มีฐานะดีไมํมีความจ าเป็นต๎องรับเบี้ยยังชีพ กลุํมผู๎ที่มีชื่อ  
ในทะเบียนบ๎านแตํอาศัยอยูํที่อ่ืน หรือกลุํมผู๎มีฐานะยากจนแตํไมํสามารถเข๎าถึงสวัสดิการดังกลําวได๎ ซึ่งประชากร
เหลํานี้หากเป็นกลุํมผู๎มีฐานะยากจนแตํไมํสามารถเข๎าถึงสวัสดิการดังกลําวได๎ หนํวยงานควรประสาน  
ส านักงานเขตลงพื้นท่ีเพ่ือค๎นหาสาเหตุ จ านวนที่แนํนอน และให๎บริการเชิงรุก ประชาสัมพันธ์ให๎กลุํมเปูาหมาย
ทราบถึงสวัสดิการตําง ๆ ที่รัฐจัดให๎ 
 

คาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไป 
มิติที่ 3.1 ชุมชนสุขภาวะ  หากมีการสนับสนุนการด าเนินงานอยํางตํอเนื่องของชุมชนและมีการติดตาม

ผลการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง กรุงเทพมหานครจะมีชุมชนที่มีความเข๎มแข็งและเป็นฐานรากให๎สังคม  
มีความเข๎มแข็งในอนาคต 
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มิติที่ 3.2  เด็ก สตรีและครอบครัว  จากสถานการณ์และสภาวะแวดล๎อมของโลกท่ีจะเปลี่ยนแปลงไป 

สํงผลให๎กรุงเทพมหานครประสบปัญหาทั้งเรื่องสภาพแวดล๎อม ความเหลื่อมล้ าในสังคม สังคมครอบครัวที่เคย
เข๎มแข็งในอดีตต๎องเปลี่ยนสภาพเป็นสังคมที่ขาดความเอ้ืออาทรตํอกัน  พํอแมํใช๎เวลาทั้งหมดไปกับการท างาน
เพ่ือหารายได๎ ไมํมีเวลาใกล๎ชิดและอบรมบุตรหลาน อีกท้ังเยาวชนสํวนใหญํยังไมํให๎ความส าคัญกับการใช๎เวลา
วํางให๎เกิดประโยชน์อยํางสร๎างสรรค์   

กรุงเทพมหานครต๎องเรํงรัดด าเนินการจัดบริการที่ตอบสนองพัฒนาการของเด็กตามความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน
ในลักษณะองค์รวมคือ เด็ก ครอบครัว และชุมชนที่มีความรํวมมือระหวํางภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพ่ือให๎
เกิดผลอยํางเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอยํางยิ่งบทบาทความรับผิดชอบในการสงเคราะห์และพัฒนาเด็กในพ้ืนที่
รับผิดชอบ เพ่ือให๎เด็กได๎รับการคุ๎มครอง ดูแล และพัฒนาที่เหมาะสม การจัดสวัสดิการส าหรับเด็ก สตร ีและ
ครอบครัวเป็นการด าเนินการเพื่อให๎ประชาชนที่ประสบปัญหาด๎านตํางๆ เชํน เศรษฐกิจ ครอบครัว การปรับตัว 
รวมทั้งปัญหาด๎านอารมณ์และจิตใจที่สํงผลกระทบตํอการด ารงชีวิต เพ่ือให๎ได๎รับบริการสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน 
โดยมีเปูาหมายเพื่อให๎ประชาชนมีสภาพความเป็นอยูํที่ดี แตํการด าเนินงานในชํวงที่ผํานมาหนํวยงานดังกลําว 
ยังไมํได๎มีการด าเนินการในเชิงรุกเพ่ือแก๎ไขปัญหาดังกลําว และการด าเนินการถูกจ ากัดอยูํภายใต๎กรอบภารกิจ
ของหนํวยงานเจ๎าภาพหลัก คือ ส านักพัฒนาสังคม และโครงการสํวนใหญํเป็นโครงการประจ าตามภารกิจพ้ืนฐาน
ของหนํวยงาน ท าให๎มาตรการตําง ๆ และโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดขึ้นไมํสามารถแก๎ไขปัญหาได๎อยํางครอบคลุม
และตรงจุดและขาดแรงขับเคลื่อนในการแก๎ไขปัญหาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

มิติที่ 3.3  ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาส  จากโครงสร๎างทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให๎ผู๎สูงอายุ 
คนพิการ และผู๎ด๎อยโอกาสอาจได๎รับบริการการจัดสวัสดิการตํางๆ ไมํทั่วถึง  กรุงเทพมหานครจึงควรเตรียมการ
เสริมสร๎างหลักประกันชีวิตของผู๎สูงอายุ คนพิการ และผู๎ด๎อยโอกาสในเรื่องสุขภาพ รายได๎ ที่อยูํอาศัย ผู๎ดูแล 
สภาพแวดล๎อมและความมั่นคง รวมทั้งความรู๎และการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร การจัดสวัสดิการต๎องเตรียมการ
ระยะยาว โดยให๎ครอบครัวและชุมชนเป็นองค์กรหลักในการดูแลและเก้ือกูลผู๎สูงอายุ คนพิการ และผู๎ด๎อยโอกาส 
และต๎องท าในเชิงบูรณาการโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในสังคม มีการรองรับปัญหาดังกลําว เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม เพื่อให๎ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรี  และมีความเป็น
มนุษย์ที่เทําเทียมกับทุกคนในสังคม  
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ด้านที่ 4  เมืองที่เติบโตอย่างเป็นระบบ การเดินทางสะดวก 
 

กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศมาอยํางยาวนาน ท าให๎การพัฒนาเมืองมีลักษณะผสมผสาน
ระหวํางความทันสมัยกับความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ ซึ่งการมีพ้ืนฐานทางเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมและ
การพัฒนาไปสูํความเป็นเมืองสมัยใหมํนีเ้องท าให๎ในการก าหนดกรอบและการวางแผนพัฒนาเมืองจ าเป็นที่จะต๎องค านึงถึง
ปัจจัยที่เก่ียวข๎องหลายประการ ประกอบกับที่ผํานมาเอกชนมีสํวนส าคัญในการเป็นผู๎ก าหนดทิศทางการพัฒนาเมือง 
ท าให๎การเติบโตของเมืองขาดทิศทางท่ีชัดเจน ด๎วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่งท่ีจะต๎องมีการจัดท าผังเมืองรวม
เพ่ือให๎มีกรอบการพัฒนาเมืองในเชิงนโยบายและเชิงกายภาพท่ีชัดเจน ทั้งนี้กรอบดังกลําวต๎องเป็นกรอบที่มีการปรับปรุง
และสามารถด าเนินการให๎ทันตํอเหตุการณ์ โดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตของประชากรเป็นหลัก ซึ่งต๎องมีการวางมาตรการ
และออกกฎหมายเพื่อควบคุมให๎เป็นไปตามผังที่ได๎ด าเนินการไว๎ โดยต๎องมีการประเมินผลการใช๎ผังเมืองรวมและ
ตรวจสอบการใช๎ประโยชน์ที่ดินและอาคารอยํางตํอเนื่อง รวมถึงมีการปรับปรุงฟื้นฟูพ้ืนที่ในบริเวณท่ีมีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์และปรับภูมิทัศน์ของเมืองให๎มีความสะอาดเรียบร๎อยและสวยงามเป็นที่นําประทับใจแกํคนกรุงเทพมหานคร
และผู๎ที่มาเยือน อีกท้ังการที่กรุงเทพมหานครเป็นมหานครขนาดใหญํ ซึ่งนอกจากจะเป็นที่อยูํอาศัยแล๎วยังเป็น
ศูนย์กลางด๎านเศรษฐกิจ การค๎า และการลงทุน ท าให๎เป็นเมืองที่ประกอบไปด๎วยอาคารสูงและอาคารขนาดใหญํ
จ านวนมาก  โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชั้นในที่มีประชากรอาศัยอยูํอยํางหนาแนํน กรุงเทพมหานครจึงต๎องมีความเข๎มงวด
และสํงเสริมความปลอดภัยในอาคารเพ่ือลดอุบัติภัยและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู๎ใช๎อาคารเพื่อสร๎างความปลอดภัย
และความม่ันใจให๎กับผู๎ใช๎อาคารและลดผลกระทบที่อาจเกิดกับผู๎อยูํอาศัยบริเวณโดยรอบ ยิ่งไปกวํานั้น การที่จะท าให๎
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เติบโตอยํางเป็นระบบ มีการเดินทางที่สะดวก จ าเป็นที่จะต๎องมีการพัฒนาและปรับปรุง
โครงขํายถนน ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนและรองรับการขยายตัวของเมือง ประกอบกับควรมีการด าเนินการซํอมแซม บ ารุงรักษา
โครงขํายถนนสายหลักให๎อยูํในสภาพที่ดี มีการจัดการจราจรที่ดี โดยให๎ความส าคัญกับการดูแลระบบการจราจร 
เครื่องหมาย สัญญาณ และอุปกรณ์จราจรให๎อยูํในสภาพดี พร๎อมใช๎งานอยูํเสมอเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให๎กับผู๎ใช๎ถนน
และประชาชนที่สัญจรไปมาซึ่งจะเป็นการชํวยลดอุบัติภัยในการสัญจร รวมถึงมีการพัฒนาการจัดระบบขนสํงมวลชน
ระบบรางและระบบล๎อ และปรับปรุงระบบขนสํงสาธารณะเพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการเดินทางให๎กับประชาชน เป็นต๎น 
 

ตารางสรุประดับมิติ ประกอบด๎วย 6 มิติ  20 เปูาประสงค์ 39 ตัวชี้วัดผลงานหลักเชื่อมโยงกับเปูาประสงค์  
 

  จ านวนตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานหลัก
เชื่อมโยงกับมิต ิ

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

มิต ิ จ านวน
เป้าประสงค์ 

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
 บรรลุผลตาม

ตัวชี้วัด 
ไม่บรรลุผล
ตามตัวชี้วัด ตามแผน เพ่ิมเติม 

4.1  การขยายตัวตามผังเมืองรวม 6 - 
(ไมํได๎

ก าหนด) 

8 8 
 

- - 

4.2  การฟื้นฟูเมือง บูรณะเมือง 
และจัดภูมิทัศน์เมือง 

2 - 
(ไมํได๎

ก าหนด) 

7 3 
 
 
 

4 
*ปัญหาปัจจัย
ภายนอก 1 
*ชะลอ  3 

 

4.3  การขออนุญาตกํอสร๎างและ
ควบคุมการกํอสร๎าง 

1 1 - 1 
 

- - 
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  จ านวนตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงานหลัก
เชื่อมโยงกับมิต ิ

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

มิติ 

จ านวน
เป้าประสงค์ 

ด าเนินการ 

ไม่ได้ด าเนินการ บรรลุผล
ตามตัวชี้วัด 

ไม่บรรลุผล
ตามตัวชี้วัด ตามแผน เพ่ิมเติม 

4.4  การพัฒนาและปรับปรุง
โครงขํายถนน 

3 2 10 12 
 

- - 

4.5  การจัดการจราจร 4 10  
 

1 11 
 

- - 

4.6  การพัฒนาและปรังปรุง
ระบบขนสํงสาธารณะและ
ทางเลือกในการเดินทาง 

4 10 - 6 
 

- 4 
(ไมํได๎รับ

งบประมาณ) 
                        รวมท้ังสิ้น 20 23 26 41 4 4 

49 
                    คิดเป็นร้อยละ 100 100 83.66 8.16 8.16 
 
สรุปวิเคราะห์ผลด าเนินการ  

ด๎านที่ 4  เมืองที่เติบโตอยํางเป็นระบบ การเดินทางสะดวก  ประกอบด๎วย 6 มิติ คือ มิติ 4.1 การขยายตัว
ตามผังเมืองรวม โดยมีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักท่ีเชื่อมโยงกับมิติจ านวน 8 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่หนํวยงาน
ก าหนดเพ่ิมเติมตามภารกิจที่สอดคล๎องตามเปูาประสงค์และมาตรการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 และหนํวยงานสามารถด าเนินการได๎ตามเปูาหมายทั้ง 8 ตัวชี้วัด ทั้งนี้เนื่องจากในแผนฯ  
เป็นเพียงการน าเปูาประสงค์มาก าหนดไว๎เป็นตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักและไมํได๎ก าหนดคําเปูาหมาย ดังนั้น
จึงต๎องมีการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมเพ่ือติดตามประเมินผลการท างานตามเปูาประสงค์  มิติที่ 4.2 การฟ้ืนฟูเมือง 
บูรณะเมือง และจัดภูมิทัศน์เมือง  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักท่ีเชื่อมโยงกับมิติจ านวน 7 ตัวชี้วัด ซึ่ง
หนํวยงานก าหนดเพิ่มเติมตามภารกิจเพ่ือให๎บรรลุมิติดังกลําวเนื่องจากแผนฯ ไมํได๎ก าหนดตัวชี้วัดและ  
คําเปูาหมายเชํนเดียวกับมิติที่ 4.1 ซึ่งผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด 3 ตัวชี้วัด ด าเนินการ  
ไมํบรรลุผล 1 ตัวชี้วัด เพราะมีความลําช๎าเนื่องจากปัจจัยภายนอก และขอชะลอ 3 ตัวชี้วัด เนื่องจากติดปัญหา 
การขอใช๎พื้นที่จากหนํวยงานภายนอก  มิติที่ 4.3 การขออนุญาตก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้าง มีตัวชี้วัดผล 
การด าเนินการหลักท่ีเชื่อมโยงกับมิติจ านวน 1 ตัวชี้วัด สามารถด าเนินการได๎บรรลุผล  มิติที่ 4.4 การพัฒนา 
และปรับปรุงโครงข่ายถนน มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักท่ีเชื่อมโยงกับมิติจ านวน 2 ตัวชี้วัด สามารถด าเนินการ
ได๎บรรลุผลทั้ง 2 ตัวชี้วัด และหนํวยงานก าหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมตามภารกิจอีก 10 ตัวชี้วัด ซึ่งบรรลุผลทั้งหมด  
มิติที่ 4.5 การจัดการจราจร  มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักท่ีเชื่อมโยงกับมิติจ านวน 11 ตัวชี้วัด แบํงเป็น  
10 ตัวชี้วัดตามแผนฯ และ 1 ตัวชี้วัดที่หนํวยงานก าหนดเพิ่มเติม ซึ่งผลการด าเนินงานสามารถบรรลุผลส าเร็จ
ทุกตัวชี้วัด  และมิติที่ 4.6 การพัฒนาและปรังปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางเลือกในการเดินทาง มีตัวชี้วัด
ผลการด าเนินงานหลักท่ีเชื่อมโยงกับมิติจ านวน 10 ตัวชี้วัด สามารถด าเนินการบรรลุผลส าเร็จ 6 ตัวชี้วัด  
และไมํได๎ด าเนินการ 4 ตัวชี้วัด เนื่องจากไมํได๎รับงบประมาณ   
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 โดยสรุปด๎านที่ 4 ประกอบด๎วยเปูาประสงค์ท้ังสิ้น 20 เปูาประสงค์ และมีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก
เชื่อมโยงกับมิตจิ านวน 48 ตัวชี้วัด 134 โครงการ/กิจกรรม โดยเป็นโครงการที่ใช๎งบประมาณ 119 โครงการ/
กิจกรรม และไมํใช๎งบประมาณ 15 โครงการ/กิจกรรม โดยได๎รับงบประมาณท้ังสิ้น 8,486.351 ล๎านบาท 
และงบประมาณท่ีใช๎ไป 3,436.444 ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ 40.494 

โดยแบํงเป็นงบประมาณที่ได๎รับการจัดสรรและการใช๎จํายงบประมาณแตํละมิติ ดังนี้ 
มิติที่ 4.1  มีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดภายใต๎มิติมีทั้งสิ้น 8 โครงการ/กิจกรรม (ได๎รับการจัดสรรงบประมาณ 

3 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการโดยไมํใช๎งบประมาณ 5 โครงการ/กิจกรรม) ได๎รับงบประมาณ 29.426 ล๎านบาท 
งบประมาณท่ีใช๎ไป 24.253 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 82.42 

มิติที่ 4.2  มีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดภายใต๎มิติมีทั้งสิ้น 8 โครงการ/กิจกรรม (ได๎รับการจัดสรรงบประมาณ 
6 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการโดยไมํใช๎งบประมาณ 2 โครงการ/กิจกรรม) ได๎รับงบประมาณ 121.442 ล๎านบาท 
งบประมาณท่ีใช๎ไป 14.657 ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ 12.06 

มิติที่ 4.3  มีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดภายใต๎มิติมีทั้งสิ้น 6 โครงการ/กิจกรรม (ได๎รับการจัดสรรงบประมาณ 
1 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการโดยไมํใช๎งบประมาณ 5 โครงการ/กิจกรรม) ได๎รับงบประมาณ 1 ล๎านบาท 
งบประมาณท่ีใช๎ไป 1 ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ 100 

มิติ 4.4  มีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดภายใต๎มิติมีทั้งสิ้น 43 โครงการ/กิจกรรม (ขอจัดสรรงบประมาณ 
70 โครงการ/กิจกรรม ได๎รับการจัดสรรงบประมาณ 43 โครงการ/กิจกรรม) ได๎รับงบประมาณ 5,427.4925 ล๎านบาท 
งบประมาณท่ีใช๎ไป 3,411.4121  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ 62.85 

มิติ 4.5  มีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดภายใต๎มิติมีทั้งสิ้น 58 โครงการ/กิจกรรม (ขอจัดสรรงบประมาณ 
58 โครงการ/กิจกรรม ได๎รับการจัดสรรงบประมาณ 58 โครงการ/กิจกรรม) ได๎รับงบประมาณ 341.445 ล๎านบาท 
งบประมาณท่ีใช๎ไป 22.682  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ 6.64 

มิติ 4.6  มีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดภายใต๎มิติมีทั้งสิ้น 11 โครงการ/กิจกรรม (ขอจัดสรรงบประมาณ  
8 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการโดยไมํใช๎งบประมาณ 3 โครงการ/กิจกรรม) ได๎รับงบประมาณ 2,565.545 ล๎านบาท 
งบประมาณท่ีใช๎ไป 0.690  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ 0.03 

 ซึ่งสามารถวิเคราะห์ภาพรวมของผลการด าเนินการในภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได๎ดังนี้  
เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นมหานครขนาดใหญํ มีการเจริญเติบโตของเมืองคํอนข๎างสูง ซึ่งหากไมํควบคุมอาจท าให๎
เกิดการเติบโตอยํางไร๎ระเบียบ กลไกและมาตรการทางผังเมืองในการควบคุมและก ากับการใช๎ประโยชน์ที่ดิน  
จะท าให๎กรุงเทพมหานครเติบโตอยํางเป็นระบบและมีระเบียบ ไมํเกิดภาวะการพัฒนาแบบไร๎ระเบียบและแออัด 
ซึ่งการวางผังคมนาคมและขนสํงก็ควรให๎สัมพันธ์กับการใช๎ประโยชน์ที่ดินในอนาคต  นอกจากนี้ต๎องมีการพัฒนา
และปรับปรุงโครงขํายถนนเพื่อสนับสนุนและรองรับการขยายตัวของเมือง ทั้งนี้กลไกและมาตรการทางผังเมือง
ต๎องสามารถควบคุมและก ากับการใช๎ประโยชน์ที่ดินอยํางมีประสิทธิภาพเพียงพอเพ่ือรักษาสัดสํวนการใช๎ที่ดิน
แบบผสมผสานทั้งแนวราบและแนวตั้งให๎เมืองคงสภาพแวดล๎อมที่ดี  ไมํเกิดภาวะการพัฒนาแบบไร๎ระเบียบและแออัด 
โดยผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด ารงรักษา
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครในด๎านการใช๎ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนสํง การสาธารณูปโภค บริการ
สาธารณะและรักษาสภาพแวดล๎อม  เพ่ือให๎กรุงเทพมหานครเป็นเมืองนําอยูํ  โดยสํงเสริมการบริการทางสังคม  
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยํางเพียงพอและได๎มาตรฐาน สํงเสริมความสมดุลของที่อยูํอาศัยและแหลํงงาน 
เพ่ือลดการเดินทางด๎วยการปรับปรุงฟื้นฟูยํานที่พักอาศัยในเขตเมืองชั้นใน และพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมือง  
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ซ่ึงสอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ภาคประชาชนที่ต๎องการเห็นกรุงเทพมหานครในระยะ 20 ปีข๎างหน๎าเป็น “มหานคร
กะทัดรัด” ที่มีการเติบโตแบบกระชับโดยสร๎างความสมดุลระหวํางที่พักอาศัยและแหลํงงานเพื่อเพ่ิมความหนาแนํน
ในเขตเมือง ปรับปรุงระบบขนสํงมวลชนภายในเมืองและเชื่อมโยงไปยังเมืองเครือขํายโดยรอบท่ีได๎รับการพัฒนา 
ให๎เป็นศูนย์กลางการให๎บริการพ้ืนฐาน มีแหลํงงาน แหลํงพักอาศัยและยํานการค๎า ซึ่งผังเมืองรวมฉบับปัจจุบัน 
มีการบังคับใช๎ผํานมาระยะหนึ่งแล๎ว จากการประเมินผลผังเมืองรวมและสภาพแวดล๎อมของเมืองที่เปลี่ยนแปลง
ไปอยํางรวดเร็วอันเป็นผลมาจากการพัฒนาระบบคมนาคมขนสํง ท าให๎ผังเมืองรวมไมํเหมาะสมที่จะรองรับ  
การพัฒนาอีกตํ อไป ดังนั้น เพ่ือให๎เมืองขยายตัวตามผังเมืองรวมและเติบโตแบบกระชับตามความต๎องการ  
ของประชาชน ส านักผังเมืองจึงได๎ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4)  
เพ่ือเป็นเครื่องมือหลักในการก าหนดกรอบการพัฒนาเมืองและการวางแผนงานโครงการตําง ๆ ให๎เมืองเ ติบโต 
ไปตามเปูาหมายที่ก าหนด ซึ่งการวางและจัดท าผังเมืองรวมฉบับใหมํและประกาศกฎกระทรวงเพ่ือการบังคับ ใช๎  
ใช๎เวลาด าเนินการ 3 ปี โดยในปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ก าหนดความก๎าวหน๎าไว๎ที่ร๎อยละ 60 และผลการด าเนินงาน
เป็นไปตามเปูาหมาย  
 นอกจากการปรับปรุงผังเมืองรวมให๎ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงของเมืองแล๎ว ยังมีการติดตามตรวจสอบ
เพ่ือควบคุมการใช๎ประโยชน์ที่ดินและอาคารให๎เป็นไปตามผังเมืองรวม โดยบูรณาการความรํวมมือระหวํางส านักงานเขต
และส านักการโยธาในการรายงานข๎อมูลการอนุญาตกํอสร๎างอาคารและการออกเลขรหัสประจ าบ๎าน และส านัก
ผังเมืองตรวจสอบข๎อมูลน ามาจัดท าเป็นแผนที่การใช๎ประโยชน์ที่ดินและอาคารในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ตั้งแตํตุลาคม 2559-กันยายน  2560 มีการขออนุญาตกํอสร๎างอาคาร 10,505 ราย และออกเลขรหัส  
ประจ าบ๎าน 8,841 ราย และส านักผังเมืองได๎ปรับปรุงแผนที่การใช๎ประโยชน์ที่ดินและอาคารคิดเป็นร๎อยละ 59.55 
จากข๎อมูลการรายงานที่ได๎รับจากส านักงานเขตและส านักการโยธา  ส าหรับภารกิจอ่ืนที่ด าเนินการเพ่ือควบคุม 
และตรวจสอบการพัฒนาให๎เป็นไปตามผังเมืองรวม ได๎แกํ การตรวจสอบการใช๎ประโยชน์ที่ดินของผู๎ประกอบการ 
ที่ขอใชม๎าตรการเชิงบวก เพ่ือเพ่ิมอัตราสํวนพื้นที่อาคารรวมตํอพ้ืนที่ดิน (FAR Bonus) กรณีผู๎ประกอบการ
จัดให๎มี พ้ืนที่รับน้ าในแปลงที่ดินที่ขออนุญาต 25 ราย การตรวจสอบข๎อหารือในขอบขํายของการวางผังเมือง
เพ่ือให๎โครงการตําง ๆ ของภาครัฐและเอกชนเป็นไปตามผังเมืองรวม 22 ราย และการตรวจสอบการขออนุญาต
กํอสร๎างสิ่งลํวงล้ าล าน้ าเพ่ือไมํให๎มีการกํอสร๎างที่ขัดตํอแผนพัฒนาของกรุงเทพมหานครและผังเมืองรวม 16 ราย  
 ภารกิจอีกด๎านท่ีกรุงเทพมหานครด าเนินการเพื่อสํงเสริมให๎เกิดความสมดุลของที่อยูํอาศัยและแหลํงงาน 
และเพ่ิมความหนาแนํนในพื้นที่เขตชั้นในและเขตชั้นกลางซึ่งมีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่รองรับอยํางเพียงพอ 
โดยพัฒนาพ้ืนที่ที่ถูกปิดล๎อมให๎เกิดการเชื่อมตํอกับพ้ืนที่โดยรอบด๎วยการวางผังจัดรูปที่ดินใหม ํและปรับปรุงหรือ
จัดสร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน โดยเจ๎าของที่ดินรํวมรับภาระและกระจายผลตอบแทนอยํางเป็นธรรม การจัดรูปที่ดิน 
ที่ประสบผลส าเร็จแหํงแรก คือ พื้นที่บริเวณสวนหลวง ร.9 ซ่ึงเริ่มตั้งแตํปี พ.ศ.2543 เสร็จสิ้นโครงการในปี 
พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ ที่ผํานมาได๎มีการศึกษาและส ารวจแปลงที่ดินที่ถูกปิดล๎อมเพ่ือน ามาพัฒนาด๎วยการจัดรูปที่ดิน
อยํางตํอเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
ได๎ประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดพ้ืนที่เปูาหมายในการจัดรูปที่ดิน ได๎แกํ พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟูา และได๎จัด
สัมมนาระดมความคิดเห็นจากข๎าราชการ นักพัฒนาที่ดิน และสมาคมวิชาชีพที่เก่ียวข๎อง เพ่ือสร๎างการมีสวํนรํวม
ในการพัฒนาพื้นท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟูาระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยผู๎เข๎าสัมมนามีความรู๎
ความเข๎าใจในเรื่องการจัดรูปที่ดินเพ่ิมข้ึนมากกวําร๎อยละ 80 รวมถึงได๎มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช๎  
ในการส ารวจข๎อมูลตําง ๆ เพ่ือใช๎ประกอบการวางผังเมือง เชํน การปรับปรุงแผนที่ฐานเชิงเลข (Digital Map)  
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ของกรุงเทพมหานคร มาตราสํวน 1 : 4,000 ให๎เป็นปัจจุบัน โดยใช๎ข๎อมูลที่ได๎จากการแปลผลภาพถํายดาวเทียม
ของ GISTDA รวมทั้งมีการส ารวจและก าหนดแนวเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากแนวแบํงเขต การปกครอง
ระหวํางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดข๎างเคียงไมํชัดเจน เกิดปัญหาด๎านการบริหารงานปกครองและการให๎บริการ
ตําง ๆ แกํประชาชน  จึงต๎องท าการส ารวจรังวัดต าแหนํงพิกัดทางภูมิศาสตร์เพื่อปักหลัก  เครื่องหมายแนวเขต
ให๎รอบพ้ืนที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีความยาวกวํา 267 กิโลเมตร โดยในปี พ.ศ. 2560 มีเปูาหมายด าเนินการ
เป็นระยะทาง 23 กิโลเมตร ซึ่งสามารถด าเนินการได๎ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎  ทั้งนี้ ข๎อมูลแนวเขตกรุงเทพมหานคร
ที่ส ารวจไว๎ก็ถูกน ามาใช๎ในการปรับปรุงแผนที่เชิงเลขฯ มาตราสํวน 1 : 4,000 ดังกลําวด๎วย ซึ่งผลการด าเนินการ
ปรับปรุงแผนที่เชิงเลขฯ สามารถปรับปรุงได๎ 175 ระวางจาก 219 ระวาง คิดเป็นร๎อยละ 80 ตามเปูาหมาย 
ที่ก าหนด  ซึ่งนอกจากการปรับปรุงผังเมืองรวมให๎ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงของเมือง และการติดตาม
ตรวจสอบเพื่อควบคุมการใช๎ประโยชน์ที่ดินและอาคารให๎เป็นไปตามผังเมืองรวมต๎องมีการวางมาตรการและ
ออกกฎหมายเพื่อควบคุมให๎เป็นไปตามผังที่ได๎ด าเนินการไว๎แล๎ว การที่จะบรรลุการเป็นเมืองที่เติบโตอยํางเป็น
ระบบและมีการเดินทางที่สะดวกได๎นั้น ต๎องไมํละเลยการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง รวมถึงการบูรณะเมืองในบริเวณ 
ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และจัดภูมิทัศน์ของเมืองให๎มีความสะอาดเรียบร๎อยและสวยงามเป็นที่นําประทับใจ
แกํคนกรุงเทพมหานครและผู๎ที่มาเยือน ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีดังนี้ (1) การซํอมแซม
โบราณสถานให๎ อยูํในสภาพดี มีการด าเนินโครงการปรับปรุงโบราณสถาน (เสาชิงช๎า ) ซึ่งได๎รับอนุญาตจาก  
กรมศิลปากรเรียบร๎อยแล๎ว  (2) การปรับปรุง ฟ้ืนฟู บูรณะเมือง มีการด าเนินโครงการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองโดย
กระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยได๎จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น
ประชาชน ตลอดจนมีการลงพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือรับฟังข๎อเสนอแนะและได๎จัดท าผังแมํบทการฟื้นฟูยํานเมืองเกํา
จ านวน 1 ฉบับ  (3) การด าเนินงานด๎านการจัดภูมิทัศน์เมืองสวยงามเป็นที่นําประทับใจแกํ คนกรุงเทพฯ 
และผู๎มาเยือน ด๎วยการประดับไฟอาคาร สถานที่ และแมํน้ า มีการติดตั้งไฟฟูาแสงสวํางในบริเวณท่ีมีการน า  
สายสาธารณูปโภคลงใต๎ดินบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และมีกิจกรรมความรํวมมือระหวํางการไฟฟูานครหลวง
กับกรุงเทพมหานคร เรื่องการติดตั้งไฟฟูาแสงสวํางสาธารณะในพ้ืนที่โครงการเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นระบบ
สายใต๎ดินเพ่ือรองรับการเป็นมหานครแหํงอาเซียน โดยมีการประชุมรํวมกันระหวํางส านักการโยธาและการไฟฟูา-
นครหลวง จ านวน 13 ครั้ง เพื่อเป็นการรํวมวางแผนการด าเนินงานในแตํละเส๎นทางและติดตามความก๎าวหน๎า
ผลการด าเนินงาน  (4) การน าสายสาธารณูปโภคลงดิน มีการด าเนินการติดตามข๎อมูลความก๎าวหน๎าของการน า 
สายสาธารณูปโภคลงใต๎ดินตามแผนที่ก าหนดของการไฟฟูานครหลวง เพื่อรํวมกันแก๎ไขในการปฏิบัติงานรํวมกัน 
โดยการประชุมรํวมกันระหวํางกรุงเทพมหานครกับการไฟฟูานครหลวง จ านวน 13 ครั้ง และ (5) การปรับปรุง
ภูมิทัศน์เมือง ซึ่งประกอบด๎วยโครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ทางเดินริมน้ ายํานกะดีจีนและโครงการกํอสร๎างศูนย์ข๎อมูล
ทํองเที่ยวทางน้ า- จักรยาน บริเวณใต๎สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ ทั้ง 2 โครงการ ไมํสามารถด าเนินการได๎
เนื่องจากอยูํระหวํางขออนุญาตจากกรมเจ๎าทําซึ่งเป็นผู๎รับผิดชอบพื้นท่ี จึงช ะลอโครงการไว๎กํอน รวมทั้ง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร๎างสะพานข๎ามแมํน้ าเจ๎าพระยาบริเวณชํองกลางสะพานพระปกเกล๎า 
ไมํสามารถด าเนินการได๎ เนื่องจากมีขออนุมัติปรับเนื้องานและเพ่ิมวงเงินงบประมาณ จึงขอชะลอโครงการไว๎กํอน 
ดังนั้น สรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ .ศ.2560 ในภาพรวมการด าเนินการ ยังไมํสามารถเป็นไป
ตามเปูาหมายโครงการที่ก าหนด รวมทั้งปัญหาอุปสรรคตําง ๆ ที่ท าให๎การด าเนินงาน ไมํแล๎วเสร็จตามแผนที่
ก าหนด 1 โครงการ และขอชะลอโครงการ 3 โครงการ โดยทั้ง 4 โครงการ เป็นโครงการส าคัญสํงผลตํ อ
เปูาประสงค์ดังกลําว ท าให๎ผลการด าเนินการยังไมํสามารถสํงผลตํอการฟื้นฟูเมือง บูรณะเมือง และจัดภูมิทัศน์
เมืองได๎อยํางเป็นรูปธรรม 
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นอกจากนี้การที่กรุงเทพมหานครเป็นมหานครขนาดใหญํซึ่งประกอบด๎วยอาคารสูงและอาคารขนาดใหญํ

จ านวนมาก โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชั้นในที่มีประชากรอาศัยอยูํอยํางหนาแนํน ซึ่งนอกจากจะเป็นที่อยูํอาศัยแล๎ว 
กรุงเทพมหานครยังเป็นศูนย์กลางด๎านเศรษฐกิจ การค๎า และการลงทุน ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 พบวํา เรื่องการอนุญาตกํอสร๎างและการควบคุมการกํอสร๎างนั้นมีการควบคุมดูแลอยํางเข๎มงวด  
มีการสํงเสริมและตรวจสอบให๎อาคารที่เข๎าขํายต๎องได๎รับการตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท ด าเนินการตรวจสอบ
มาตรการปูองกันภัยในการกํอสร๎าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ซึ่งเป็นการเข๎มงวดและสนับสนุนให๎อาคารที่อยูํ  
ในระหวํางกํอสร๎างด าเนินตามแผนและข๎อบังคับด๎านความปลอดภัยระหวํางการกํอสร๎าง ยิ่งไปกวํานั้นยังมีมาตรการ
เข๎มงวดการใช๎อาคารที่มีความเสี่ยง ทั้งนี้มีจุดมุํงหมายเพ่ือปูองกันอันตรายและลดผลกระทบตํอความปลอดภัย
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู๎ใช๎อาคารและผู๎อยูํอาศัยบริเวณโดยรอบอาคาร ซึ่ง การด าเนินการดังกลําวสามารถบรรลุ
เปูาประสงค์การปูองกันอุบัติภัยที่เกิดจากอาคารได๎ โดยสามารถลดอันตรายและความเสี่ยงอาคารและลด
ผลกระทบที่อาจเกิดจากความไมํปลอดภัยของผู๎ใช๎อาคาร ทั้งจากการออกแบบ การกํอสร๎าง การใช๎งาน  
การเสื่อมสภาพตามกาลเวลา อีกท้ังยังชํวยสร๎างความปลอดภัยและความม่ันใจให๎กับผู๎ใช๎อาคารได๎มากขึ้นอีกด๎วย 

ยิ่งไปกวํานั้น การที่จะท าให๎กรุงเทพมหานครจะบรรลุเปูาหมายการเป็นเมืองที่เติบโตอยํางเป็นระบบ   
มีการเดินทางที่สะดวกได๎นั้น จ าเป็นที่จะต๎องมีการพัฒนาและปรับปรุงโครงขํายถนน ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนและรองรับ
การขยายตัวของเมือง ซึ่งต๎องมีการด าเนินการขยายและเสริมสร๎างประสิทธิภาพของโครงขํายถนนสายหลัก  
สายรอง เพ่ิมประสิทธิภาพจุดตัดทางแยก โดยเฉพาะบริเวณคอขวด จุดตัด และทางแยกตําง ๆ อุโมงค์ลอด  
ใต๎ทางแยก สะพานข๎ามแยก ทางยกระดับ ตลอดจนการเชื่อม การเพ่ิม การขยายผิวจราจร เพ่ือรองรับ  
การขยายตัวของชุมชน ซํอมแซมบ ารุงรักษาโครงขํายถนนสายหลักให๎อยูํในสภาพดี และบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล 
อยูํในสภาพดีและพร๎อมใช๎ ซึ่งผลการด าเนินการที่ผํานมามีโครงการด าเนินการจ านวน 43 โครงการ ยกเลิก 
2 โครงการ เนื่องจากเป็นโครงการทับซ๎อนกับส านักงานเขต และอีก 1 โครงการ ยกเลิกเนื่องจากไมํสามารถ
ด าเนินการได๎ทันตามระยะเวลาของการกันเงินเหลื่อมปี  สรุปเป็นโครงการที่ด าเนินการจริง จ านวน 41 
โครงการ  ด าเนินการแล๎วเสร็จทุกโครงการ 

นอกจากนี้สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่จะท าใ ห๎กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่มีการเดินทางสะดวก  
การจราจรคลํองตัวคือ การให๎ความส าคัญกับการดูแลระบบการจราจร เครื่องหมาย สัญญาณ และอุปกรณ์
จราจรให๎อยูํในสภาพดี พร๎อมใช๎งานอยูํเสมอเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให๎กับผู๎ใช๎ถนนและประชาชนที่สัญจรไปมา 
ซึ่งจะเป็นการชํวยลดอุบัติภัยในการสัญจร และการพัฒนาการจัดระบบขนสํงมวลชนระบบรางและระบบล๎อ  
รวมถึงปรับปรุงระบบขนสํงสาธารณะเพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการเดินทางให๎กับประชาชนอีกด๎วย โดยผลการด าเนินการ 
ที่ผํานมาพบวํา ได๎ด าเนินโครงการติดตั้งปูายจราจร บ ารุงรักษาปูายหรือเครื่องหมายจราจร จ านวน 28 โครงการ 
ด าเนินงานแล๎วเสร็จทุกโครงการ คิดเป็นผลการด าเนินงานร๎อยละ 100  นอกจากนี้ยังได๎ด าเนินโครงการติดตั้ง
หรือปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร จ านวน 24 โครงการ ด าเนินงานแล๎วเสร็จทุกโครงการ คิดเป็นผล  
การด าเนินงานร๎อยละ 100  นอกจากนี้ในเรื่องศูนย์สํงเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ าได๎มีการวัดระดับ
ความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของประชาชนตํอศูนย์สํงเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ า ซึ่งผลการด าเนินงาน
หนํวยงานได๎มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนเรียบร๎อยแล๎ว ในเรื่องของการเพ่ิมกล๎องโทรทัศนว์งจรปิด 
(CCTV)  และการบ ารุงรักษาระบบเครือขํายสื่อสาร ผลการด าเนินการขณะนี้อยูํระหวํางด าเนินการตรวจซํอม 
แก๎ไข บ ารุงรักษา กล๎องโทรทัศน์วงจรปิด  โดยมีโครงการรองรับ 3 โครงการ เป็นโครงการลักษณะติดตั้ง / 
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บ ารุงรักษากล๎องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพ่ือการจราจร โดยมีความก๎าวหน๎าโครงการร๎อยละ 100  
ในสํวนของโครงการ บ ารุงรักษาระบบเครือขํายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร  ผลการด าเนินงานคือด าเนินการ
ตรวจซํอม แก๎ไข บ ารุงรักษา ระบบเครือขํายสื่อสารแล๎วเสร็จ คิดเป็นร๎อยละ 100 นอกจากนี้ยังได๎มีการบริหาร-
จัดการรถโดยสารประจ าทางดํวนพิเศษ (BRT) รวมถึงมีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนการใช๎
จักรยาน รณรงค์ให๎ประชาชนลด การใช๎รถยนต์สํวนบุคคลในการเดินทาง และกํอสร๎างปรับปรุงทางเดิน
และทางข๎ามให๎ประชาชนสัญจร แตํในเรื่องของการบ ารุงรักษาและซํอมแซมทําเทียบเรือ การเพ่ิมและปรับปรุง
เส๎นทางจักรยาน และการพัฒนาระบบจุดหยุดรับสํงผู๎โดยสารแท็กซี่รูปแบบใหมํ ยังไมํได๎ด าเนินงานเนื่องจาก 
ไมํได๎รับงบประมาณ  
 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไปในระดับด้าน 
ปัญหาและอุปสรรค   
มิติที่ 4.1  การขยายตัวตามผังเมืองรวม 

 ด้านบุคลากร  
ส านักผังเมืองซึ่งเป็นหนํวยงานวางและจัดท าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  ต๎องจัดท าข๎อมูล

ภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเมือง ซึ่งเป็นข๎อมูลสารสนเทศท่ีมีขนาดใหญํและมีจ านวนมาก แตํไมํมีบุคลากร
ด๎านคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการระบบข๎อมูลและระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์   
 

 ด้านบริหารจัดการ  
1. การวางและจัดท าผังเมืองรวมและการศึกษาเพ่ือก าหนดมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสม 

มีกระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานมาก ต๎องประสานงานกับหลายหนํวยงานและภาคสํวนที่มีสํวนได๎สํวนเสีย
ซ่ึงอาจท าให๎เกิดความลําช๎าไมํเป็นไปตามกรอบเวลา นอกจากนี้ การบริหารจัดการให๎เมืองเติบโตและขยายตัว
ตามผังเมืองรวมมีอุปสรรคส าคัญ คือ ขาดการมีสํวนรํวมจากภาคเอกชนและประชาชน ทั้งนี้ การวางผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์ใช๎เป็นเครื่องมือบริหารการใช๎ประโยชน์ที่ดินในกรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเสริมสร๎างสิ่งแวดล๎อมให๎ดีข้ึน ซ่ึงจะต๎องเกิดจากการมีสํวนรํวมของภาครัฐ เอกชน ประชาชน  
และนักวิชาการ เพื่อรํวมกันประสานระหวํางประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชน แตํการวางผังเมือง
ให๎บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปได๎ยาก  เพราะเจ๎าของกรรมสิทธิ์ ที่ดินตํางก็มีวัตถุประสงค์ในการใช๎ที่ดินของตน  
เพ่ือผลตอบแทนสูงสุด ถึงแม๎จะมีกฎหมายบังคับใช๎ผังเมืองรวมแตํสภาพการเติบโตของเมืองก็ยังคงไร๎ระเบียบ 
ตราบใดที่รัฐ  เอกชน  และประชาชน ยังไมํสามารถประสานประโยชน์และรํวมมือรํวมใจกันในการวาง ผัง 
และใช๎ผังนั้นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร๎างสิ่งแวดล๎อมให๎ดีข้ึนอยํางจริงจัง 

2. การจัดรูปที่ดินเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช๎พัฒนาที่ดินตาบอดที่ไมํสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ 
ได๎เต็มประสิทธิภาพ  แตํการจัดรูปที่ดินยังไมํได๎รับความรํวมมือจากประชาชนเทําที่ควร เนื่องจากขาดความรู๎
ความเข๎าใจหลักการจัดรูปที่ดิน ไมํเชื่อม่ันในการจัดสรรผลประโยชน์วําเป็นธรรม และไมํต๎องการเสียสละพ้ืนที่
สํวนกลางเพ่ือสาธารณะเนื่องจากมูลคําของที่ดินมีราคาแพง ตลอดจนขาดการสนับสนุนจากหนํวยงานภาครัฐ 
ที่เก่ียวข๎อง   

3. หนํวยงานสังกัดกรุงเทพมหานครทุกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องยังขาดการบูรณาการแผนงาน/
โครงการภายใต๎กรอบการพัฒนาที่ผังเมืองรวมก าหนดไว๎ และนอกจากการบูรณาการภายในหนํวยงานแล๎ว  
จะต๎องมีการประสานแผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะตําง ๆ  
กับหนํวยงานภายนอกด๎วย  
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 ด้านกฎหมาย  

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีไมํได๎มีอ านาจตามกฎหมายในการควบคุม
ระบบสาธารณูปโภคใดๆ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการสํงเสริมการพัฒนาที่ดิน ท าให๎แนวคิดการวางผังเมืองเพ่ือแก๎ไข
ปัญหาการใช๎ ประโยชน์ที่ดินและการวางผังเมือง เพ่ือสร๎างเมืองที่เติบโตเป็นระเบียบและสะดวกสบายท าได๎  
ในขอบเขตที่จ ากัด  
 

 ด้านทรัพยากร  
ส านักผังเมืองซึ่งเป็นหนํวยงานวางและจัดท าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ต๎องจัดท าข๎อมูล  

ภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเมือง ซึ่งเป็นข๎อมูลสารสนเทศท่ีมีขนาดใหญํและมีจ านวนมาก แตํไมํมี  
บุคลากรด๎านคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการระบบข๎อมูลและระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์  
 

มิติที่ 4.2  การฟื้นฟูเมือง บูรณะเมือง และจัดภูมิทัศน์เมือง  

 ด้านบริหารจัดการ  
การด าเนินการโครงการเป็นโครงการที่สํงผลตํอเปูาประสงค์ ซึ่งหลายโครงการไมํสามารถด าเนินการได๎  

เนื่องจากติดปัญหาอุปสรรคจากปัจจัยที่ไมํสามารถควบคุมได๎  และยังต๎องมีการด าเนินการที่มีความเก่ียวข๎องกับ
หนํวยงานภายนอกกรุงเทพมหานคร   
 

มิติที่ 4.3  การขออนุญาตก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้าง 

 ด้านบริหารจัดการ 
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนั้นเกิดมาจากเงื่อนไขความเป็นเมือง ได๎แกํ  

ความหนาแนํนของอาคารสิ่งปลูกสร๎าง ความชุกของกิจกรรมและการใช๎สอยพ้ืนที่ ตลอดจนความประมาท  
ของประชาชนและการด าเนินกิจกรรมตํางๆ ประจ าวันในพื้นท่ีเมือง โดยที่ผํานมามักจะเน๎นในเรื่องมาตรการ 
การปูองกันและแก๎ไขเป็นหลัก โดยที่ผํานมายังไมํเคยมีการจัดท าแผนปฏิบัติการที่มีความครอบคลุมปัญหา 
รวมถึงไมํมีความเข๎าใจอยํางถํองแท๎ในระบบปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง ความปลอดภัย และการก าหนด
มาตรฐานของอาคาร สิ่งปลูกสร๎าง และโครงสร๎างพ้ืนฐานอยํางตํอเนื่อง ตลอดจนคว ามเข๎าใจตํอพันธกิจ  
ของหนํวยงานตํางๆ ที่มีสํวนสนับสนุนด๎านความปลอดภัย ทั้งในมิติด๎านการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยง
อาคาร สิ่งปลูกสร๎าง และโครงสร๎างพื้นฐาน  
 

มิติ 4.4  การพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายถนน 

 ด้านบริหารจัดการ 
การด าเนินการโครงการขนาดใหญํข้ันตอนด าเนินการมีจ านวนมาก และปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจาก

การรื้อย๎ายสาธารณูปโภค ปัญหาพื้นทีข่องหนํวยงานภายนอกกรุงเทพมหานครหรือทับซ๎อนกับโครงการขนาดใหญํ
ของรัฐบาลที่ท าให๎ไมํสามารถด าเนินการได๎ตามเปูาหมาย 
 

มิติ 4.5  การจัดการจราจร 

 ด้านกฎหมาย  
    กรุงเทพมหานครได๎ติดตั้งเครื่องหมาย สัญญาณ และอุปกรณ์จราจรอยูํในสภาพดีใช๎งาน  

ได๎ตามปกติ เพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในการสัญจรในบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย แตํปัญหาสํวนใหญํ  
เกิดจากการที่ผู๎ขับข่ีไมํปฏิบัติตามเครื่องหมาย สัญญาณ และอุปกรณ์จราจร  
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มิติ 4.6  การพัฒนาและปรังปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางเลือกในการเดินทาง 

 ด้านบริหารจัดการ    
1. การจัดท าระบบขนสํงมวลชนระบบราง ต๎องใช๎ระยะเวลาและการลงทุน ซึ่งสํวนใหญํ 

เป็นการด าเนินการของรัฐบาล  
2. การเพ่ิมทางเลือกในการเดินทางทางน้ า ต๎องมีการไลํรื้อบ๎านเรือนของประชาชนที่รุกล้ า 

ล าคลองตําง ๆ ท าให๎การสํงเสริมการเดินทางทางน้ าไมํได๎ผลเทําท่ีควร และการทิ้งขยะลงคลองของประชาชน 
เป็นปัญหาในการเดินเรือ  

3. การเพ่ิมเส๎นทางจักรยานเพื่อการสัญจรไมํได๎รับการสนับสนุนจากประชาชน เนื่องจาก
เส๎นทางจักรยานยังไมํมีความปลอดภัยในการใช๎เดินทาง   
 

ข้อเสนอแนะ   
มิติที่ 4.1  การขยายตัวตามผังเมืองรวม 

 ด้านบริหารจัดการ  
1. เพ่ือสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการใช๎ประโยชน์ที่ดินให๎เต็มประสิทธิภาพ  

และเป็นไปตามผังเมืองรวม ส านักผังเมืองต๎องเพ่ิมการสื่อสารความรู๎ ความเข๎าใจเรื่องผังเมืองทั้งในแงํการเพิ่ม
ชํองทางการเข๎าถึงประชาชน และการปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบให๎เข๎าใจงําย โดยเฉพาะเรื่องการจัดรูปที่ดิน
ซึ่งเป็นการเข๎าถึงประชาชนเฉพาะกลุํมและเฉพาะพ้ืนที่ ต๎องค านึงถึงความสะดวกสบายและเป็นกันเอง  
ลดความเป็นทางการเพื่อให๎ประชาชนเข๎ารํวมโครงการ และต๎องประชาสัมพันธ์ข๎อมูลเชิงวิชาการและข๎อมูล  
ที่ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียต๎องเข๎าใจและยอมรับตรงกัน เพื่อสร๎างการมีสํวนรํวมประสานประโยชน์สาธารณะและ
ประโยชน์สํวนตน  

2. ส านักผังเมืองควรเป็นผู๎ประสานให๎เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และบริการสังคมตําง ๆ ตามกรอบผังเมืองรวมซึ่งเป็นกรอบชี้น าและก ากับการพัฒนาเพื่อให๎
กรุงเทพมหานครเติบโตอยํางมีระเบียบโดยรักษาสภาพแวดล๎อมที่ด ี
 

มิติที่ 4.2  การฟื้นฟูเมือง บูรณะเมือง และจัดภูมิทัศน์เมือง  

 ด้านบริหารจัดการ  
ควรมีการศึกษาระเบียบ หรือพ้ืนที่ที่จะด าเนินการ และประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  

ที่เป็นหนํวยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครให๎เรียบร๎อยกํอน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเตรียมความพร๎อมกํอน  
ขอจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ 
 

มิติที่ 4.3  การขออนุญาตก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้าง 

 ด้านบริหารจัดการ  
ควรน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการท างานตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงภัยเพื่อชํวย 

ลดและปูองกันอุบัติภัยที่เกิดจากอาคาร 
 

 ด้านกฎหมาย  
1. ควรมีมาตรการสํงเสริมให๎ภาคประชาชนเห็นความส าคัญของความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของตัวเองและสํวนรวม โดยอาศัยความรํวมมือจากประชาชนให๎ชํวยกันเฝูาระวังอาคาร ที่อยูํอาศัย 
ดูแลพื้นที่ชุมชนและลดพฤติกรรมที่ก๎อให๎เกิดความเสี่ยงทางด๎านอาคารและสิ่งกํอสร๎าง  
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2. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการตรวจสอบและควบคุมอาคารที่มีอยูํให๎มีการบังคับใช๎  

อยํางเข๎มงวดและมีบทลงโทษสูงสุด เชํน กฎหมายรื้อถอนอาคารเรํงดํวนส าหรับอาคารที่มีความเสี่ยงภัย  
 

มิติ 4.4  การพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายถนน 

 บริหารจัดการ  
กํอนการขอจัดสรรงบประมาณด าเนินการโครงการ ควรมีการศึกษารายละเอียดพื้นที่  

ที่จะด าเนินการโครงการ การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฯลฯ กํอนขอจัดสรรงบประมาณ เพื่อให๎สามารถขจัดปัญหา
อุปสรรคตําง ๆ ให๎เรียบร๎อยกํอนที่จะด าเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการ  

 

มิติ 4.5  การจัดการจราจร 

 ด้านบริหารจัดการ  
ควรก าหนดนโยบายในการปูองกนัและลดอุบัติเหตทุางถนนเพือ่ยกระดบัความปลอดภยัทางถนน

และจัดท า แผนปฏิบัติการ  แผนงาน โครงการ ในการ จัดการจราจรและ ปูองกัน อุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่  
 

มิติ 4.6 การพัฒนาและปรังปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางเลือกในการเดินทาง 

 ด้านบริหารจัดการ 
      กรุงเทพมหานครควรรํวมกับภาครัฐบาลในหาจุดจอดแล๎วจรตามเส๎นทางรถไฟฟูา และ  
ควรเพิ่มความหลากหลายในการเดินทางและอ านวยความสะดวกในการเข๎าถึงระบบขนสํงมวลชนขนาดใหญํ  
เชํน การพัฒนาเส๎นทางจักรยาน ทางเท๎า ทางเดินยกระดับ (Sky Walk) สร๎างระบบรับสํงมายังสถานีระบบขนสํง-
มวลชนขนาดใหญํ พัฒนาทําเรือรองรับระบบขนสํงทางเรือ และสร๎างทางเชื่อมตํอกับระบบขนสํงมวลชนขนาดใหญํ  
 

คาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไป 
มิติที่ 4.1  การขยายตัวตามผังเมืองรวม 
แนวโน๎มการใช๎ประโยชน์ที่ดินในอนาคตจะเป็นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกาะตัวตามแนว

เครือขํายรถไฟฟูา ซึ่งจะเป็นในลักษณะการใช๎ที่ดินแบบผสมผสานโครงการที่อยูํอาศัย ศูนย์การค๎า อาคารพาณิชย์ 
อาคารส านักงานตําง ๆ  โดยเฉพาะสถานีที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาโครงการแบบผสมผสาน (Mixed Use) 
จะเป็นสถานีที่เป็นจุดตัดของรถไฟฟูาตั้งแตํ 2 สายขึ้นไป  ซึ่งโครงการขนาดใหญํเชํนนี้จ าเป็นที่ต๎องมีผัง เมือง
ที่ดีเข๎ามาควบคุม และก ากับ การพัฒนา  และมีข๎อก าหนด วําผู๎พัฒนาโครงการจะต๎องสร๎างประโยชน์ใ ห๎กับ
สาธารณะ เชํน เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวมากขึ้น เพิ่มพ้ืนที่จอดรถตํอสํวนรวมมากข้ึน เพ่ิมพ้ืนที่รองรับน้ ามากข้ึน  
ซึ่งจะชํวยให๎เกิดการเพ่ิมความหนาแนํนในการอยูํอาศัยรอบสถานีรถไฟเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงกระบวนการจัดรูปที่ดิน
สามารถน ามาใช๎ในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟูาและพ้ืนที่ปิดล๎อมในรัศมีที่สามารถเข๎าถึงสถานี
รถไฟฟูาได๎ 
  จากแนวโน๎มดังกลําวจะสํงผลให๎คนจะย๎ายเข๎ามาอยูํอาศัยในเมืองชั้นในและชั้นกลางมากขึ้น โดยเป็น  
ที่อยูํอาศัยแนวสูง คือ คอนโดมิเนียม  ขณะเดียวกันก็จะเห็นภาพการพัฒนาที่ดินในสถานีรถไฟฟูาปลายทาง  
บริเวณเมืองชั้นนอก โดยจะเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให๎เกิดเมืองเครือขํายได๎ ซึ่งจะท าให๎เกิดการเปิด
พ้ืนที่หรือท าเลในการพัฒนาโครงการใหมํ ๆ โดยจะเป็นโครงการแนวสูงตามสถานีรถไฟฟูาและโครงการแนวราบ 
ในพื้นที่ถัดจากแนวเส๎นทางเข๎าไปด๎านใน ทั้งนี้กลไกและมาตรการทางผังเมืองต๎องสามารถควบคุมและก ากับ
การใช๎ประโยชน์ที่ดินอยํางมีประสิทธิภาพเพียงพอเพ่ือรักษาสัดสํวนการใช๎ที่ดินแบบผสมผสานทั้งแนวราบ  
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และแนวตั้งให๎เมืองคงสภาพแวดล๎อมที่ดี ไมํเกิดสภาพการพัฒนาแบบไร๎ระเบียบและแออัด รวมถึงหนํวยงาน  
ที่เก่ียวข๎องจะต๎องมีการวางระบบเชื่อมโยงเส๎นทางถนนสายรอง ตรอก ซอย ทางจักรยาน ทางเดินเท๎า รวมทั้ง  
ระบบที่จอดรถและระบบรถ Feeder เพ่ือให๎ผู๎อยูํอาศัยบริเวณพ้ืนที่ด๎านในที่ได๎รับการพัฒนาสามารถเดินทาง  
ออกมาใช๎บริการระบบรางได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ไมํเกิดปัญหารถยนต์สํวนบุคคลที่วิ่งออกจากพ้ืนที่ด๎านในเพ่ิม
เข๎าสูํระบบจราจรหลัก  

ดังนั้นหนํวยงานหลักท่ีเกี่ยวข๎อง นอกจากส านักผังเมืองแล๎ว ส านักท่ีมีภารกิจด๎านการพัฒนาโครงสร๎าง
พ้ืนฐานทั้งส านักการโยธา ส านักการจราจรและขนสํง ส านักสิ่งแวดล๎อม รวมถึงส านักงานเขตจ าเป็นจะต๎องมี
การก าหนดแผนการพัฒนาโครงการตํางๆ ให๎สอดรับกับแนวโน๎มดังกลําว 
 

มิติที่ 4.2  การฟื้นฟูเมือง บูรณะเมือง และจัดภูมิทัศน์เมือง 
การด าเนินโครงการปรับภูมิทัศน์เมืองที่มีการชะลอโครงการเนื่องจากไมํสามารถเข๎าพ้ืนที่ด าเนินการ

กํอสร๎างได๎ จ าเป็นต๎องพิจารณาความจ าเป็นของโครงการเนื่องจากมีความลําช๎าติดตํอกันเกินกวํา 2 ปีงบประมาณ 
สภาพแวดล๎อมตํางๆ มีการปรับเปลี่ยนอาจต๎องส ารวจพื้นที่และน าข๎อมูลมาปรับปรุงรูปแบบโครงการใหมํ  
นอกจากนั้น การด าเนินโครงการในพื้นท่ีที่อยูํในความรับผิดชอบของหนํวยงานอื่นจ าเป็นต๎องน าบทเรียนหรือ
ปัจจัยภายนอกที่สํงผลกระทบตํอโครงการมาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเป็นไปของ 
การด าเนินงานกํอนที่จะบรรจุโครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณ โดยอาจขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือการส ารวจ 
ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได๎ในเบื้องต๎น แล๎วจึงขอจัดสรรงบลงทุนในระยะตํอไป  
 

มิติที่ 4.3  การขออนุญาตก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้าง 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) มีเปูาหมายให๎กรุงเทพมหานครเป็นเมือง
ที่มีความปลอดภัยตํอการใช๎งานอาคารสาธารณะ โดยตั้งเปูาหมายไว๎วําในปี พ.ศ.2575 วําอุบัติภัยจากสิ่งปลูกสร๎าง
ต๎องเป็นศูนย์ (Zero Incidence) เพ่ือให๎ประชาชนรู๎สึกมีความเชื่อมั่นในด๎านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ในขณะที่อยูํในอาคารหรือการด าเนินกิจกรรมตํางๆ ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร อาคาร ถนน และสะพาน มีการติดตาม
ตรวจสอบอาคารสาธารณะและโครงสร๎างพ้ืนฐานและมีแผนการซํอมแซมและบ ารุงรักษาอยํางชัดเจนและเป็น
รูปธรรม แตํเนื่องจากในกรุงเทพมหานครมีอาคารสูง อาคารขนาดใหญํ และสิ่งกํอสร๎างสาธารณะเป็นจ านวนมาก 
ประกอบกับมีเจ๎าหน๎าที่จ านวนน๎อยท าให๎ดูแลไมํท่ัวถึง จึงมีผลให๎ปัญหาการเกิดอุบัติภัยในอาคารหรือเนื่องมาจาก
อาคาร สิ่งกํอสร๎างในปริมาณสูง จ าเป็นต๎องมีการตรวจสอบถึงความเสี่ยงภัยของอาคาร สิ่งกํอสร๎าง รวมถึง  
ความปลอดภัยของระบบและอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยในอาคารให๎เป็นไปตามกฎหมายก าหนด รวมทั้งต๎องอาศัย
ความรํวมมือจากประชาชนชํวยกันเฝูาระวัง ดูแลพื้นที่ชุมชนและลดพฤติกรรมที่กํอให๎เกิดความเสี่ยงทางด๎านอาคาร
และสิ่งกํอสร๎างที่มีผลกระทบตํอความปลอดภัยตํอชีวิตและทรัพย์สินของตัวเอง  โดยมีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช๎ในการท าแผนการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงภัย วางระบบฐานข๎อมูลอาคารและ
โครงสร๎างพื้นฐานทัง้กรุงเทพมหานคร รวมถึงมีการบูรณาการข๎อมูลกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งการจัดท าฐานข๎อมูล 
จะชํวยให๎หนํวยงานสามารถวางแผนการตรวจจับอาคารที่ยังไมํผํานการตรวจประเมินหรือเป็นอาคารที่ละเมิด
กฎหมาย และจัดท าแผนประเมินความเสี่ยงภัยอาคารได๎ รวมถึงเปิดชํองทาง เชํน เว็บไซต์ เพื่อให๎ประชาชน
สามารถแจ๎งขําวการกํอสร๎างหรือตํอเติมอาคารที่ผิดกฎหมาย เพ่ือให๎เจ๎าหน๎าที่หรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ด าเนินการตํอไป นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนและสํงเสริมให๎อาคารในกรุงเทพมหานครสามารถต๎านภัยพิบัติ 
โดยอาคารที่กํอสร๎างใหมํจะต๎องออกแบบและกํอสร๎างตามกฎกระทรวงก าหนดรับน้ าหนักความต๎านทานของ 
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อาคารและพ้ืนดินที่รองรับอาคารในการต๎านทานแรงสั่นสะเทือนของแผํนดินไหว กรณีอาคารเกําอาจใช๎วิธีอาศัย
ความรํวมมือจากเจ๎าของอาคารในการเสริมก าลังโครงสร๎างอาคารให๎สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจาก  
แผํนดินไหวได๎ รวมถึงผลักดันให๎มีการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการตรวจสอบและควบคุมอาคารที่มีอยูํให๎มี  
การบังคับใช๎อยํางเข๎มงวดมีบทลงโทษสูงสุด เชํน กฎหมายรื้อถอนอาคารเรํงดํวนส าหรับอาคารที่มีความเสี่ยงภัย
และให๎อ านาจการบังคับใช๎กฎหมายอยํางเข๎มงวดควบคูํไปกับการเตรียมความพร๎อมด๎านบุคลากรโดยฝึกอบรม 
ให๎เจ๎าหน๎าที่มีความรู๎ความสามารถในด๎านตํางๆ รวมถึงด๎านเทคโนโลยีการตรวจสอบอาคาร กฎหมายควบคุม 
และทักษะการใช๎โปรแกรมท่ีชํวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน 

 

มิติ 4.4  การพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายถนน 

ผลงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น หลายโครงการยังไมํเป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนด คือ  
มีผลงานลําช๎ากวําแผน ท าให๎ต๎องเรํงด าเนินการโครงการที่ด าเนินการอยูํให๎เป็นไปตามเปูาหมาย และเรํงแก๎ไข
ปัญหาอุปสรรคตําง ๆ เพ่ือให๎สามารถด าเนินงานได๎ตํอไป ซึ่งการด าเนินการกํอสร๎างปรับปรุงถนนเพ่ือเชื่อมโยง
โครงขํายยังเป็นภารกิจที่ยังต๎องด าเนินการอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งซํอมแซม บ ารุงรักษา จัดหาเครื่องมือหนัก  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให๎ถนน สะพาน ฯลฯ สามารถอยูํในสภาพที่ใช๎งานได๎อยํางสม่ าเสมอ 
 

มิติ 4.5  การจัดการจราจร 

1. สํงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให๎กับประชาชน โดยเพิ่มการรณรงค์ประชาสัมพันธ์  
ทุกชํองทาง รวมทั้งขับเคลื่อนผลักดันให๎เป็นหลักสูตรของนักเรียน นักศึกษาอยํางเป็นรูปธรรม  

2. ปรับพฤติกรรมของผู๎ขับขี่ยานพาหนะให๎ใช๎ความเร็วตามท่ีกฎหมายก าหนด 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานครให๎มีประสิทธิภาพ โดยดึงภาคี 

เครือขํายภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเข๎ามามีสํวนรํวมเพ่ิมมากข้ึนในการปูองกันและลดอุบัติเหต ุทางถนน 
 

มิติ 4.6  การพัฒนาและปรังปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางเลือกในการเดินทาง 

ปัจจุบันรัฐบาลและกรุงเทพมหานครได๎พยายามจัดท าระบบขนสํงมวลชนและขยายเส๎นทางระบบ
ขนสํงมวลชน แตํระบบขนสํงมวลชนที่มีอยูํยังไมํสามารถให๎บริการครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งตาม
แผนการพัฒนาระบบขนสํงมวลชนกรุงเทพมหานครจะมีรถไฟฟูา-รถไฟฟูาใต๎ดินเชื่อมโยงทุกพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร
ควรด าเนินการสนับสนุนและสํงเสริมให๎ประชาชนหันมาใช๎ระบบขนสํงมวลชน โดยการเพ่ิมเส๎นทางรถไฟฟูา 
พร๎อมปรับปรุงจุดเชื่อมตํอระบบขนสํงมวลชนและกํอสร๎างทางเดินยกระดับ เพ่ิมทางเลือกในการเดินทาง  
เพ่ือสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให๎กับผู๎ใช๎ระบบขนสํงมวลชน 
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ด้านที่ 5  เมืองที่มีศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
 

 การพัฒนาเศรษฐกิจถือวําเป็นสํวนหนึ่งที่มีความส าคัญตํอการพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานครจึงต๎อง
เตรียมความพร๎อม สํงเสริม และพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ ทั้งในเรื่องของการทํองเที่ยว ธุรกิจ การเกษตร การลงทุน  
และฝีมือแรงงาน เพื่อให๎บรรลุวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานครในการเป็นมหานครแหํงเอเชีย  
 การทํองเที่ยวถือวํามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะมีแหลํงทํองเที่ยว
มากมายทั้งในกรุงเทพมหานคร และตํางจังหวัดที่สามารถดึงดูดนักทํองเที่ยวจากตํางประเทศได๎ แตํหากไมํมี 
การพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางตํอเนื่อง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันให๎มากขึ้น อาจถูกประเทศอ่ืน ๆ  
ที่มีความพร๎อมมากกวําชํวงชิงสํวนแบํงตลาดทํองเที่ยวโลกไปได๎ และท าให๎ประเทศไทยมีรายได๎จากการทํองเที่ยว
ลดลง 
 นอกจากการทํองเที่ยวแล๎ว ด๎านธุรกิจ การค๎า การเกษตร และการลงทุนก็เป็นสิ่งส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ อีกทั้งประเทศไทยได๎เข๎าสูํประชาคมอาเซียน จึงท าให๎มีการแขํงขันทางธุรกิจ และการลงทุนสูงขึ้น  
สํงผลให๎ผู๎ผลิต ผู๎ประกอบการ และแรงงานต๎องปรับตัวให๎ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร  
จึงต๎องมีการสนับสนุน สํงเสริมธุรกิจ การค๎า การเกษตร การลงทุน และยกระดับฝีมือแรงงานให๎มีความสามารถ 
ในการประกอบอาชีพให๎มากขึ้น เพื่อให๎กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการแขํงขันทางเศรษฐกิจ  
  

ตารางสรุประดับด้าน  ประกอบด๎วย 3 มิติ 8 เปูาประสงค ์11 ตัวชี้วดัผลงานหลักเชื่อมโยงกับเปูาประสงค์ 
 

   ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด 

มิติ 
จ านวน จ านวนตัวชี้วัดผล ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

เป้าประสงค์ การด าเนินงานหลัก บรรลุผล ไม่บรรลุผล  
  เชื่อมโยงกับมิต ิ ตามตัวชี้วัด ตามตัวชี้วัด  
5.1  สํงเสริมการทํองเที่ยว 4 4 4  -  -    
5.2  สํงเสริมอาชีพและฝีมือแรงงาน   2 3 3  -  -   
5.3  สํงเสริมธุรกิจ การค๎า 
การเกษตร และการลงทุน 

2 4 4  -  -   

                           รวม 8 11 11 - - 
                 คิดเป็นร๎อยละ  100.00 100.00  - - 
 

สรุปวิเคราะหผ์ลด าเนินการ   
 ด๎านที่ 5  เมืองที่มีศักยภาพในการแขํงขันทางเศรษฐกิจ ประกอบด๎วย 3 มิติ 8 เปูาประสงค ์11 ตัวชี้วัด 
29 มาตรการ  มีการด าเนินการตามมาตรการ 27 มาตรการ บรรลุตามตัวชี้วัด 11 ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม
ที่ได๎ด าเนินการทั้งหมด 73 โครงการ /กิจกรรม แบํงเป็นโครงการ /กิจกรรมที่ใช๎งบประ มาณ 49 โครงการ /
กิจกรรม และไมํใช๎งบประมาณ 24 โครงการ/กิจกรรม ได๎รับงบประมาณทั้งหมด 47,553,600 บาท ใช๎ไป 
36,838,530 บาท เนื่องจากมีการยกเลิกโครงการ จึงคืนงบประมาณ 4,590,000 บาท ส าหรับผล  
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น พบวํา โครงการสํวนใหญํที่หนํวยงานด าเนินการเป็นโครงการ
เกี่ยวกับการสํงเสริมศักยภาพของผู๎ประกอบการและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนเศรษฐกิจ
ของกรุงเทพมหานคร แตํยังไมํสามารถสํงผลโดยตรงที่จะท าให๎กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีศักยภาพ  
ในการแขํงขันทางเศรษฐกิจ 
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 ด๎านการสํงเสริมการทํองเที่ยว มีการด าเนินการหลัก ๆ ดังนี้  1) การประชาสัมพันธ์และเผยแพรํข๎อมูล
สถานที่และแหลํงทํองเที่ยว ได๎มีการจัดท าแผนที่ให๎บริการข๎อมูลการทํองเที่ยวกรุงเทพมหานคร 4 ภาษา ได๎แกํ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศ ส  ภาษาจีน และภาษาญี่ปุุน ปรับปรุงเว็บไซต์ประชา สัมพันธ์การทํองเที่ยว  
ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือให๎นักทํองเที่ยวสามารถใช๎เป็นข๎อมูลในการเดินทางได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว  2) การสํงเสริม
การทํองเที่ยวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได๎ท าการตลาดสํงเสริมการทํองเที่ยวในประเทศเทํานั้น ด๎วยการจัด
กิจกรรมตามวัฒนธรรม เทศกาลและประเพณีตําง ๆ ของประเทศไทย เชํน เทศกาลมหาสงกรานต์ การจัด
กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการทํองเที่ยว ศึกษาเรียนรู๎ในชุมชนยํานตําง ๆ โดยการเดินเท๎าและลํองเรือชมวิถี
ชาวบ๎าน เข๎ารํวมเป็นเจ๎าภาพจัดงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ” เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวใน  50 เขต   
ของกรุงเทพมหานคร 3) การพัฒนาคุณภาพการบริการ ได๎ด าเนินการจัดอบรมให๎ความรู๎ด๎านภาษาและด๎าน
การทํองเที่ยวให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการการทํองเที่ยวของกรุงเทพมหานคร 4) การสํงเสริม  
การจัดประชุม การจัดงาน และการทํองเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจูงใจ (MICE)  โดยการสนับสนุนเอกสารประชาสัมพันธ์
การทํองเที่ยวของกรุงเทพมหานครเพ่ือน าไปประชาสัมพันธ์ ในงาน Thailand M.I.C.E. Road show Myanmar 
ณ กรุงยํางก๎ุง  สํงเจ๎าหน๎าที่เป็นผู๎แทนเข๎ารํวมงาน  “Thailand M.I.C.E Road Show Cambodia 2017”      
ณ กรุงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชา เพ่ือประชาสัมพันธ์ถึงความพร๎อมและศักยภาพของกรุงเทพมหานคร 
ในด๎านอุตสาหกรรมไมซ์และการทํองเที่ยว กิจกรรมสนับสนุนส านักงานสํงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ    
(สสปน.) โดยการเข๎ารํวมเป็นเจ๎าภาพการจัดงาน Bangkok Entertainment Fest 2017 

ด๎านการสํงเสริมอาชีพและฝีมือแรงงาน  ได๎ด าเนินการพัฒนาทักษะ ความรู๎ ความสามารถ  
ในการประกอบอาชีพให๎แกํประชาชนกลุํมตําง ๆ ให๎สามารถน าความรู๎ไปประกอบอาชีพ สร๎างรายได๎เสริม  
เพ่ิมความม่ันคงให๎ชีวิต โดยเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 6 ประเภทวิชา คือ 1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
2) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 3) ประเภทวิชาคหกรรม 4) ประเภทวิชาศิลปกรรม 5) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ทํองเที่ยว 6) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แหํง และจัดฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้น ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสังกัดส านักพัฒนาสังคม 5 แหํง รวมทั้งจัดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นสัญจร 
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให๎การบริการครอบคลุมความต๎องการของประชาชนที่อยูํในพื้นท่ีเขตตําง  ๆ  
อีกท้ังยังได๎เปิดโอกาสให๎ผู๎ต๎องขังได๎เรียนรู๎หลักสูตรวิชาชีพที่สามารถน าไปใช๎ในการประกอบอาชีพได๎ภายหลัง
พ๎นโทษ โดยได๎ประสานกรมราชทัณฑ์ เพื่อเข๎าไปด าเนินการจัดการเรียนการสอน  ณ เรือนจ า /ทัณฑสถาน 
จ านวน 7 แหํง และได๎จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพตําง ๆ เชํน วิชาแปรรูปสมุนไพร (การท ายาหมํองน้ า) วิชาชีพ
เสริมสวย  เป็นต๎น  ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีประชาชนได๎รับการฝึกอบรมอาชีพ  
จ านวน 62,906 คน และจากการติดตามผลการน าความรู๎ไปใช๎ในการประกอบอาชีพหรือสร๎างรายได๎เสริม  
ของผู๎จบการอบรมหลักสูตรวิชาชีพจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จ านวน 13,697 คน พบวํามีผู๎น า
ความรู๎ไปใช๎ในการประกอบอาชีพหรือสร๎างรายได๎เสริม จ านวน 9,731 คน คิดเป็นร๎อยละ 71.04 และผู๎ที่ 
ผํานการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรตํอเนื่องจากศูนย์ฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานคร จ านวน 425 คน สามารถ 
น าความรู๎ไปใช๎ในการประกอบอาชีพหรือสร๎างรายได๎เสริม จ านวน 128 คน คิดเป็นร๎อยละ 30.12 นอกจากนี้ 
กรุงเทพมหานครมีความพยายามในการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให๎สูงขึ้นเพื่อให๎สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของตลาดแรงงาน  เพ่ือให๎ผู๎มาเรียนวิชาชีพกับกรุงเทพมหานครมีความรู๎ความสามารถในทางปฏิบัติและมี
สมรรถนะ จนสามารถน าไปประกอบอาชีพได๎จริง การด าเนินงานที่ส าคัญ ได๎แกํ การปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นของโรงเรียนฝึกอาชีพ 
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กรุงเทพมหานครเป็นหลักสูตรระยะสั้นแบบฐานสมรรถนะ จ านวน 5 ประเภทวิชา ประกอบด๎วย ประเภท 
วิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม และประเภท  
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยพัฒนาหลักสูตรรํวมกับสถานประกอบการให๎มีความทันสมัย สอดคล๎องกับ
ตลาดแรงงาน โดยหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฯ ที่ได๎รับการปรับปรุงใหมํเป็นหลักสูตรแกนกลางเพื่อให๎โรงเรียน
ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง 10 แหํง มีมาตรฐานเดียวกันในการเรียนการสอนวิชาชีพ การจัดท าระบบประกัน
คุณภาพในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เพื่อการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  การติดตามและ  
การตรวจสอบคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จ านวน 10 แหํง  
อยํางตํอเนื่องเป็นประจ าทุกปี การจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให๎กับ  ผู๎ที่จบการฝึกอบรมวิชาชีพ  
จากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เพื่อให๎ผู๎ส าเร็จการศึกษามีฝีมือแรงงานที่ได๎มาตรฐานตามพระราชบัญญัติ
สํงเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
 ด๎านการสํงเสริมธุรกิจ การค๎า การเกษตร และการลงทุน การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ได๎เน๎นกลุํมเปูาหมาย 2 กลุํม คือ 1) กลุํมผู๎ผลิตผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand)/ผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP) โดยมีการจัดอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการบริหารกิจการในรูปแบบธุรกิจให๎แกํผู๎ประกอบการ  
หรือประชาชนทั่วไป บริการข๎อมูลขําวสารด๎านเศรษฐกิจ โอกาสทางการลงทุน นโยบาย และกฎระเบียบตําง ๆ  
ที่เอ้ืออ านวยตํอการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจแกํประชาชนผํานทางเว็บไซต์ศูนย์ข๎อมูลเศรษฐกิจการคลัง 
จัดหาพื้นที/่ตลาดเพื่อเป็นแหลํงจ าหนํายและจัดแสดงสินค๎า การจัดงานมหกรรม/งานแสดงสินค๎าเพ่ือแสดง
ความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ เชํน โครงการตลาดชานกรุงในพ้ืนที่เขตชั้นนอกกรุงเทพมหานคร  โครงการ
มหกรรมของดีกลุํมกรุงธนใต๎  เป็นต๎น สนับสนุนการจัดจ าหนํายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 
ในระบบร๎านค๎าออนไลน์ (www.pantipmarket.com/mall/bangkokbrand) นอกจากนี้ได๎มีการตรวจเยี่ยม 
ให๎ค าปรึกษา แนะน าการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การรักษาผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาธุรกิจแกํผู๎ผลิตและ
ผู๎ประกอบการอีกด๎วย  2) กลุํมเกษตรกร ได๎ เน๎นการสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํเกษตรกร  เพ่ือให๎เกษตรกร
สามารถลดต๎นทุนการผลิต และเพ่ิมคุณภาพของผลผลิต โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให๎ความรู๎ทางวิชาการ 
และเทคโนโลยีการเกษตรใหมํๆ แกํเกษตรกร โดยมุํงเน๎นการท าเกษตรปลอดสารพิษ และปรับปรุงคุณภาพ 
ดินในพื้นท่ีเกษตรมุํงสูํการเป็นเกษตรอินทรีย์ จัดหาพื้นที่จ าหนํายสินค๎าเกษตรอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ  
ภายใต๎ตรา “กรุงเทพกรีน” ซึ่งได๎คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร สํงเสริมการท าเกษตรทฤษฎี
ใหมํตามแนวพระราชด าริ นอกจากนี้ยังมีโครงการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร เพื่อให๎
ความชํวยเหลือ แก๎ไขปัญหาแกํเกษตรกรที่ประสบปัญหาด๎านการเกษตรในพื้นที่หํางไกล  
 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไปในระดับด้าน   

ปัญหาและอุปสรรค   
ในด๎านการทํองเที่ยวของกรุงเทพมหานครนั้น ยังคงมีปัญหาหลายอยํางท่ียังไมํได๎รับการแก๎ไข เชํน 

ทางด๎านการดูแลความปลอดภัยของนักทํองเที่ยว ขาดโครงสร๎างพื้นฐานเพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับกลุํม 
คนพิการและผู๎สูงอายุ และไมํมีห๎องน้ าสาธารณะส าหรับบริการนักทํองเที่ยว เป็นต๎น เนื่องจากแหลํงทํองเที่ยว 
สํวนใหญํไมํได๎อยูํในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครโดยตรงและกรุงเทพมหานครไมํมีอ านาจตามกฎหมาย
ในการด าเนินการด๎านการทํองเที่ยว 
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สํวนทางด๎านของการสํงเสริมอาชีพและฝีมือแรงงาน พบวํา โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร  

และศูนย์ฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานครไมํสามารถเปิดสอนวิชาชีพ/หลักสูตรใหมํ ๆ ได๎ทันตํอความต๎องการ 
ของผู๎เรียนและตลาดแรงงาน เนื่องจากระเบียบการด าเนินงานมีหลายขั้นตอน ทั้งในเรื่องการอนุมัติหลักสูตร 
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การอนุมัติงบประมาณ ฯลฯ วิชาชีพที่เปิดสอนสํวนใหญํเปิดตามความพร๎อม  
ของโรงเรียนฝึกอาชีพแตํละแหํง  อีกท้ังยังขาดระบบการประเมินมาตรฐานทักษะความสามารถของวิทยากร
สํงเสริมอาชีพ นอกจากนี้ ในสํวนของข๎อมูลการจัดฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานครยังขาดความสมบูรณ์ และไมํเป็น
ระบบโดยเฉพาะเรื่องการติดตามผลเรื่องการน าความรู๎ไปใช๎ในการประกอบอาชีพหรือสร๎างรายได๎เสริมของผู๎ที่ผําน
การฝึกอบรมอาชีพ  

ด๎านสํงเสริมธุรกิจ การค๎า การเกษตร และการลงทุน   ผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร  
(Bangkok Brand) บางสํวนขาดศักยภาพในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ เนื่องจากขาดความรู๎ความเข๎าใจ
ในระบบการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งความรู๎ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการจ าหนํายสินค๎าผํานระบบออนไลน์ ฯลฯ หนํวยงานของกรุงเทพมหานครขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ด๎านการสนับสนุนการประกอบธุรกิจและการลงทุน  และในสํวนของการเกษตร กรุงเทพมหานครยังขาดระบบ
การติดตาม ตรวจสอบ รับรองคุณภาพของผลผลิต/สินค๎าเกษตรให๎มีคุณภาพ ปลอดภัย ได๎มาตรฐาน  
 

ข้อเสนอแนะ   
ในเรื่องของการทํองเที่ยวควรมีการด าเนินการในลักษณะบูรณาการ และการประสานความรํวมมือกัน 

ระหวํางหนํวยงานทั้งหนํวยงานภายในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ต๎องด าเนินการรํวมกันระหวํางส านักวัฒนธรรม 
กีฬา และการทํองเที่ยว ส านักผังเมือง ส านักการโยธา ส านักเทศกิจ ส านักการจราจรและขนสํง และหนํวยงาน
ภายนอก ได๎แกํ ต ารวจทํองเที่ยว การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย ส านักงานสํงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(สสปน.) ควรเน๎นการแก๎ไขปัญหาด๎านการพัฒนาทรัพยากรการทํองเที่ยวทางกายภาพและทัศนียภาพ การพัฒนา
และปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกในแหลํงทํองเที่ยว รวมถึงด๎านความปลอดภัยของนักทํองเที่ยว เพ่ือเป็น 
การแก๎ไขจุดอํอนด๎านการทํองเที่ยวของกรุงเทพมหานคร 

ในการสํงเสริมอาชีพและฝีมือแรงงาน  ควรสร๎าง/พัฒนาระบบข๎อมูลการฝึกอาชีพ และระบบการติดตาม
ประเมินผลการน าความรู๎ไปใช๎ในการประกอบอาชีพภายหลังจบการฝึกอบรม  ระบบการประเมินมาตรฐาน
ทักษะความสามารถของวิทยากร สํงเสริมอาชีพให๎มีประสิทธิภาพ  ควรด าเนินการพัฒนาศักยภาพวิทยากร
สํงเสริมอาชีพของกรุงเทพมหานครอยํางตํอเนื่อง เพื่อคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  และผลักดัน  
ให๎เกิดกระบวนการสร๎างอาชีพแบบครบวงจรแกํผู๎ที่มาฝึกอบรมทักษะอาชีพกับกรุงเทพมหานคร 

ด๎านสํงเสริมธุรกิจ การค๎า การเกษตร และการลงทุน  กรุงเทพมหานครต๎องให๎การสํงเสริม และสนับสนุน
อยํางตํอเนื่องเพ่ือให๎ผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถยกระดับการผลิตสินค๎าให๎มีคุณภาพและมาตรฐาน  
เพ่ือให๎เป็นที่รู๎จักและยอมรับมากยิ่งขึ้น และหนํวยงานในสังกัดของกรุงเทพมหานครควรประสานความรํวมมือ
กับหนํวยงานที่เกี่ยว ข๎อง เชํน กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ส านักงานสํงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (สสว.) นักวิชาการ ผู๎เชี่ยวชาญจากภาคสํวนตําง ๆ ฯลฯ เพื่อการพัฒนางาน
ให๎มีประสิทธิภาพ 
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คาดการณ์แนวโน้ม   

 การคาดการณ์ในในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในด๎านการทํองเที่ยว มเีปูาหมายให๎กรุงเทพมหานคร
เป็นเมืองนําทํองเที่ยวระดับโลก และเป็นเมืองแหํงการจัดประชุมและนิทรรศการในอันดับแรกของภูมิภาค
อาเซียน ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงต๎องเรํงด าเนินในภารกิจตํางๆ เพื่อดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎เข๎ามาเท่ียว
กรุงเทพมหานคร เชํน การด าเนินงานในเรื่องความปลอดภัยของนักทํองเที่ยว การจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก 
ให๎นักทํองเที่ยวในทุกกลุํมไมํเน๎นเฉพาะในผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาสเทํานั้น พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับด๎าน  
การทํองเที่ยวให๎พร๎อมเพ่ือรองรับนักทํองเที่ยวรวมทั้งการประชาสัมพันธ์เพื่อสํงเสริมก ารตลาดทํองเที่ยว  
ในทุกรูปแบบ ให๎การสนับสนุนส านักงานสํงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ซึ่งกรุงเทพมหานคร 
ได๎มีข๎อตกลงความรํวมมือระหวําง ส านักงานสํงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  (องค์กรมหาชน ) และ
กรุงเทพมหานคร ในการด าเนินงานสํงเสริมอุตสาหกรรม MICE ของกรุงเทพมหานคร 
 ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในชํวงปี 2560 - 2564 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจ 
ไปสูํ “Value – Based Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร๎างสรรค์ 
โดยมีฐานคิดหลักคือเปลี่ยนจากการผลิตสินค๎าโภคภัณฑ์ไปสูํ “สินค๎าเชิงนวัตกรรม” มุํงหวังให๎ผู๎ประกอบการ
สามารถสร๎าง น าเอา หรือใช๎เทคโนโลยี  หรือนวัตกรรมเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎สินค๎าและบริการของตนได๎  
ดังนั้นแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานครในปี 2562จึงปรับให๎สอดคล๎องกับทิศทางของประเทศ ภายใต๎
หลักการพัฒนาบนฐานภูมิปัญญาที่เกิดจากการใช๎ความรู๎ มุํงเน๎นการสร๎างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคําผลิตภัณฑ์  
และการสร๎างความรํวมมือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการให๎องค์ความรู๎แกํผู๎ประกอบการ สํวนข๎อบํงชี้ความเป็น
สินค๎าเชิงนวัตกรรมของกรุงเทพมหานครนั้น อาจเป็นการประยุกต์ พัฒนา สร๎างมูลคําเพ่ิมจากเดิม ให๎สามารถ
ใช๎ได๎ในชีวิตประจ าวัน ด๎วยการแปรรูป การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ และการออกแบบสินค๎า 
ฯลฯ ซึ่งกรุงเทพมหานครจะมีการก าหนดความเหมาะสมตํอไป และประเด็นส าคัญที่ต๎องด าเนินการพัฒนา
ควบคูํกันไปคือการผลักดันให๎ผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถใช๎ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจได๎ 
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ด้านที่ 6  เมืองแห่งพหุวัฒนธรรม นันทนาการ และการกีฬา   
 

 เมืองแหํงพหุวัฒนธรรม นันทนาการ และการกีฬา  ถือเป็นเรื่องส าคัญที่สุดในการพัฒนาคนให๎มี 
ความสมบูรณ์ทั้งรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีความรับผิดชอบ รักษาระเบียบวินัย สามัคคี  
มีคุณธรรม และกล๎าแสดงออกในเชิงสร๎างสรรค์ท่ีเหมาะสมแกํวัย เสริมสร๎างประสบการณ์ชีวิต กรุงเทพมหานคร
เป็นเมืองมีความหลากหลา ยของประชากร สังคม วัฒนธรรม รูปแบบการใช๎ชีวิตระหวํางคนที่มาจากพ้ืนที่  
นอกกรุงเทพมหานครมหานครกับคนเมืองกรุงเทพมหานคร มีความแตกตํางกัน สถานการณ์และสภาวะ
แวดล๎อมโลกท่ีเจริญขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว  โครงสร๎างประชากร และสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
ตามอยํางรวดเร็ว เชํนกัน จากสังคม ประเพณี หรือวัฒนธรรม ที่เคยมีความเอ้ืออาทรตํอกัน เปลี่ยนสภาพ  
เป็นสังคมที่ขาดความเอ้ืออาทร ทุกคนใช๎เวลาทั้งหมดไปกับการท างานเพ่ือหารายได๎ไมํมีเวลาในการอบรม  
สั่งสอนบุตรหลานสํงผลให๎สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยม กรุงเทพมหานครจึงจ าเป็นต๎องสํงเสริม ให๎ประชาชน 
เยาวชน เรียนรู๎วัฒนธรรมผํานกิจกรรมตํางๆ รวมทั้งสํงเสริมให๎ประชาชน เยาวชน ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ 
เชํน การท ากิจกรรมตํางๆ ที่จะสํงผลให๎เกิดการพัฒนาทั้งทางรํางกายและจิตใจ  สุขภาพกาย ใจที่เข๎มแข็ง   
มีความรู๎ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการเข๎าสังคม และสามารถด ารงชีวิตได๎อยํางมีความสุข 
  

(2)  ตารางสรุประดับด้าน  ประกอบด๎วย 2 มิติ 6 เปูาประสงค ์11 ตัวชี้วัดผลงานหลักเชื่อมโยงกับเปูาประสงค์ 
 

  จ านวนตัวชี้วัด ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด 

มิติ จ านวน
เป้าประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการ  
หลักเชื่อมโยง บรรลุผล ไม่บรรลุผล ไม่ได้ด าเนินการ 

  กับมิติ ตามตัวชี้วัด ตามตัวชี้วัด  

6.1 ศิลปะและวัฒนธรรม 2 3 3 - - 
๖.๒ กีฬาและนันทนาการ 4 8 8 - - 
                              รวมทั้งสิ้น 6 11 11 - - 
                          คิดเป็นร๎อยละ 100 100 100 - - 

 

สรุปวิเคราะห์ผลด าเนินการระดับด้าน    
 ด๎านที่ 6 เมืองแหํงพหุวัฒนธรรม นันทนาการ และการกีฬา   มีมิติในการด าเนินงาน 2 มิติ ได๎แกํ   
มิตศิิลปะและวัฒนธรรมและมิติกีฬาและนันนาการ มี 6 เปูาประสงค์  22 มาตรการ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 
11 ตัวชี้วัด คือ 1) จ านวนพื้นที่เพ่ือการแสดงตัวของกลุํมคนทางด๎านศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 2) ชาวกรุงเทพฯ 
มีกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู๎ด๎านศิลปะ วัฒนธรรมในรูปแบบตําง ๆ 3) ความพึงพอใจตํอแนวทางการด าเนินงาน 
ด๎านวัฒนธรรมของกลุํมเครือขํายตําง ๆ 4) ร๎อยละของประชาชนที่อบรมเพ่ือเรียนรู๎และพัฒนาทักษะทางกีฬา
และนันทนาการมีทักษะทางกีฬาและนันทนาการ  5) ร๎อยละของสถานบริการด๎านกีฬาและนันทนาการ  
ของกรุงเทพมหานครอยูํในเกณฑ์มาตรฐาน 6) ร๎อยละของผู๎ใช๎บริการในสถานบริการด๎านกีฬาและนันทนาการ 
ของกรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐาน 7) จ านวนรางวัลชนะเลิศท่ีกรุงเทพมหานคร
ได๎รับจากการแขํงขันกีฬาในระดับตําง ๆ 8) จ านวนครั้งของความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนกีฬาและ
นันทนาการในระดับนานาชาต/ิปี 9) จ านวนทุนการศึกษาท่ี กทม. มีให๎กับผู๎ที่มคีวามสามารถโดดเดํนด๎านกีฬาและ
นันทนาการ 10) จ านวนประชาชนที่เข๎ารํวมกิจกรรมนันทนาการที่จัดโดยกรุงเทพมหานคร /ปี 11) จ านวน 
สารของการให๎บริการด๎าน การกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานคร/ที่ได๎ประชาสัมพันธ์ผํานสื่อ ประเภท 
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ตํางๆ /ป ีหนํวยงานสามารถด าเนินการได๎ 11 ตัว คิดเป็นร๎อยละ 100 โดยด าเนินงานสํงเสริมและสืบสาน
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม เพ่ือมุํงสํงเสริมและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลาย ผํานกิจกรรม
ตํางๆ เชํน กิจกรรมครอบครัวสุขสันต์ทํองวัฒนธรรมวันหยุดในพ้ืนที่เขต 6 กลุํมโซน สํงเสริมศิลปวัฒนธรรม
เนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งเปิดพื้นท่ีสาธารณะเพ่ือน าเสนอกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
สนับสนุนการจัดกิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ท๎องถิ่นกรุงเทพมหานคร วัฒนธรรม และได๎ด าเนินการส ารวจ 
ความพึงพอใจผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมและผู๎ใช๎บริการพิพิธภัณฑ์ท๎องถิ่นกรุงเทพมหานครและหอศิลปวัฒนธรรม  
แหํงกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจในระดับ 4.4 
 นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได๎เปิดอบรมเพ่ือสอนให๎ประชาชนได๎เรียนรู๎และพัฒนาทักษะทางกีฬา 
และนันทนาการตามความสนใจ โดยเปิดสอนกีฬาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์กีฬากรุงเทพมหานครและเปิดสอน 
และจัดประกวดกิจกรรมพื้นฐานทางนันทนาการที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ซ่ึงกรุงเทพมหานครได๎จัด 
เตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับเลํนกีฬาและประกอบกิจกรรมนันทนาการที่ได๎
มาตรฐาน ทั้งในศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร และบางสํวนของลานกีฬา 
กรุงเทพมหานคร รวมถึงจัดให๎มีกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานแกํผู๎มาใช๎บริการ 
ในสถานบริการกีฬาและนันทนาการของ กรุงเทพมหานคร  นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ยังมีนักกีฬาที่มี
ความสามารถเป็นตัวแทนเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาในระดับตําง  ๆ แล๎วได๎รางวัลชนะเลิศหลายรายการ อาทิ 
การแขํงขันกีฬาแหํงชาติ ครั้งที่ 45 ระดับชาติ  การแขํงขันกีฬาคนพิการแหํงชาติ ครั้งที่ 35 ระดับชาติ    
การแขํงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหํงชาติ ครั้งที่ 38 การแขํงขันกีฬาเยาวชนแหํงชาติ ครั้งที่ 33 ระดับชาติ 
การแขํงขัน โรงเรียนกีฬาแหํงประเทศไทย ครั้งที่ 20 การแขํงขันกีฬายุวชนโลก ครั้งที่ 51 การแขํงขันเรือใบ 
รายการ Top of The Gulf Regatta 2017 การแขํงขันฟุตซอลลีกอาชีพประเทศไทย 2560 “FUSAL 
THAILAND  PREMIER LEAGUE 2017” และกรุงเทพมหานครไดม๎อบรางวัล/ทุนการศึกษาให๎กับผู๎ที่มี
ความสามารถโดดเดํนด๎านกีฬาและนันทนาการและสร๎างผลงานอันเป็นเกียรติที่นําชื่นชมให๎กับกรุงเทพมหานคร
เพ่ือเป็นก าลังใจ ทั้งนี้ยังได๎ท าการประชาสัมพันธเ์กี่ยวกับการให๎บริการด๎านกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานคร
ไปยังประชาชนกลุํมตําง ๆ โดยผํานสื่อประเภทตําง ๆ อยํางหลากหลาย  
 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไปในระดับด้าน   
ปัญหาและอุปสรรค  (ระบุเป็นภาพรวมของมิติ)   
1. ชาวกรุงเทพมหานครยังขาดความตระหนักในการมีสํวนรํวมด๎านการอนุรักษ์สํงเสริมและสืบสาน

ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามให๎ด ารงอยูํสืบไป  
2. สังคมในปัจจุบันขาดความเอ้ืออาทรตํอกัน พํอแมํไมํมีเวลาใกล๎ชิดบุตรหลาน ท าให๎เด็กขาด  

ความอบอุํน มั่วสุมติดยาเสพติดและเกมส์ 
3. เกิดโรคคนเมือง เชํน โรคอ๎วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เกิดความเครียดสะสม จากการใช๎ชีวิต 

ที่ต๎องมีการแขํงขันกันอยํางสูง เป็นต๎น 
4. ผู๎สูงอายุต๎องการให๎เปิดสถานบริการชํวงเวลาเช๎า 

 

ข้อเสนอแนะ    
1. การอนุรักษ์สํงเสริมและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให๎ด ารงอยูํสืบไปจ าเป็นต๎องอาศัย 

ความรํวมมือจากทุกภาคสํวน  ทั้งนี้ประการแรกที่ควรเรํงด าเนินการ คือรํวมมือกันรวบรวมข๎อมูลวัฒนธรรม 
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และประเพณีอันดีงามตําง ๆ จากคนในชุมชนและเอกสารที่ได๎มีการบนัทึกไว๎ เพ่ือน ามาศึกษาวิจัยให๎เข๎าใจถึง
แกํนแท๎ เอกลักษณ์ และคุณประโยชน์ของวัฒนธรรมและประเพณนีั้น ๆ ซึ่งจะชํวยให๎คนรุํนใหมํเกิดการยอมรับ 
และสามารถน าไปปรับใช๎กับชีวิตในยุคปัจจุบันได๎ อีกทั้งสํงเสริมให๎เยาวชนเห็นคุณคําของประเพณีไทย
โดยเฉพาะประเพณีในท๎องถิ่นให๎ตระหนักถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งจะท าให๎เกิดความม่ันใจและสามารถ
ปรับตัวเข๎ากับความเปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่จะเข๎ามาในประเทศไทยได๎  

2. ควรเพิ่มและรักษาพ้ืนที่เพ่ือการแสดงออกอยํางสร๎างสรรค์  
3. สํงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่ตอบสนองความต๎องการได๎อยําง

หลากหลายและน าไปสูํการด ารงชีวิตอยูํได๎อยํางมีความสุข 
4. พัฒนาการบริหารจัดการด๎านการกีฬาและนันทนาการให๎มีประสิทธิภาพ 
 

คาดการณ์แนวโน้ม   
 แนวโน๎มการพัฒนาในระยะตํอไปที่ส าคัญ  
1. กรุงเทพมหานครจ าเป็นต๎องปลูกฝังคํานิยม วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามตั้งแตํเด็กโดยจัดวิชา 

ที่เก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีไว๎เป็นหลักสูตรทุกระดับชั้น เพ่ือเป็นการปลูกฝังและสั่งสมความรู๎และประสบการณ์
ตั้งแตํเด็ก  นอกจากนีก้รุงเทพมหานครต๎องสนับสนุนกิจกรรมทีส่ํงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทยให๎เป็นที่รู๎จัก 
ทั้งชาวไทยและตํางประเทศ 
 2. การบริหารจัดการด๎านกีฬามีความส าคัญมากเนื่องจากเก่ียวข๎องกับการพัฒนาในเรื่องทรัพยากร
ทางการกีฬาในสํวนของบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  งบประมาณ  ระบบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับ  
การด าเนินการทางการกีฬาเพ่ือให๎การด าเนินงานบรรลุเปูาหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการสร๎างเครือขําย
ความรํวมมือภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน นับได๎วําเป็นทางที่ดีอยํางหนึ่งในการที่จะท าให๎กีฬาและ
นันทนาการเป็นสํวนหนึ่งในวิถีชีวิตประจ าวันของชาวกรุงเทพมหานคร เชํน ก ารท าข๎อตกลงความรํวมมือ  
กับมหาวิทยาลัยตําง ๆ ในอันที่จะน านักศึกษาท่ีเรียนมาทางด๎านพลศึกษา โดยเฉพาะศาสตร์ในเรื่องของ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาใช๎ในการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ซึ่งจะชํวยในการพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถของนักกีฬาให๎ก๎าวไปสูํความพรั่งพร๎อม และมีสมรรถภาพสูงสุดสามารถสร๎างความเป็นเลิศ
ให๎แกํประเทศชาติ รวมทั้งพัฒนาสุขภาพและพลานามัยของประชาชนไปพร๎อมกัน  เป็นต๎น และผลกระทบ 
ในเชิงบวกท่ีจะเกิดตามมาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน คือ ความสมบูรณ์ทั้งรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา มีความรับผิดชอบ รักษาระเบียบวินัย สามัคคี มีคุณธรรม และกล๎าแสดงออกในเชิงสร๎างสรรค ์
ที่เหมาะสมแกํวัย เสริมสร๎างประสบการณ์ชีวิต อันจะน าไปสูํการเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพสามารถ 
ด ารงตนอยูํในสังคมได๎อยํางเป็นสุข และพร๎อมจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  
ให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไป 
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ด้านที่ 7  เมืองที่ให้โอกาสทางการศึกษาส าหรับทุกคน 
 

ด๎านที่ 7 เมืองที่ให๎โอกาสทางการศึกษาส าหรับทุกคน เป็นเรื่องที่กรุงเทพมหานครตระหนักถึงส าคัญ
ในการจัดการศึกษา มีความมํุงมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พัฒนาให๎เด็กในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพ
ครบทั้งด๎านสติปัญญา จิตใจ และทักษะในการด ารงชีวิต โดยให๎ความส าคัญกับการพัฒนาใน ๒ มิติ คือ  
๑) การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับผลการเรียนในกลุํมสาระที่ส าคัญ สนับสนุนครูในการจัดการเรียนการสอน 
การสนับสนุนนักเรียน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหารการศึกษาและการบริหารโรงเรียน 
และ ๒) การศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนให๎ประชาชนเกิดการเรียนรู๎ไดทุกที่ทุกเวลาจากแหลํงเรียนรู
ที่อยูํรอบตัว  การศึกษาที่เกิดขึ้นตามวิถีชีวิตที่เป็นการเรียนรู๎จากประสบการณ์ จากการท า งานจากบุคคล  
จากครอบครัว จากชุมชน จากแหลํงความรู๎ตํางๆ เพื่อเพ่ิมพูนความรู๎ ทักษะ ความบันเทิง และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 

 ตารางสรุประดับด้าน ประกอบด๎วย 2 มิติ 18 เปูาประสงค ์9 ตัวชี้วัดผลงานหลักเชื่อมโยงกับเปูาประสงค์ 
 

   ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด 

มิติ 
จ านวน จ านวนตัวชี้วัดผล ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

เป้าประสงค์ การด าเนินงานหลัก บรรลุผล ไม่บรรลุผล  
  เชื่อมโยงกับมิต ิ ตามตัวชี้วัด ตามตัวชี้วัด  
7.1  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 3 2 1  -    
7.2  การศึกษาตามอัธยาศัย 3 6 6  -    -   
                           รวม 18 9  8  - - 
                 คิดเป็นร้อยละ  100  88.89  11.11 - 

 

สรุปวิเคราะหผ์ลด าเนินการ    
 ด๎านที่ 7 เมืองที่ให๎โอกาสทางการศึกษาส าหรับทุกคน มีการด าเนินงาน 2 มิติ ได๎แกํ มิติการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและมิติการศึกษาตามอัธยาศัย  มีตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี 
2560 จ านวน 9 ตัว  ซึ่งมีผลการด าเนินงานในภาพรวมดังนี้ 

มิติการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ตัวช้ีวัดที่ 1 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีคะแนนการทดสอบระดับชาติสูงกวําคะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศใน 5 วิชา ได๎แกํ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
เปูาหมาย คะแนนเฉลี่ยสูงกวําระดับประเทศ ๕ วิชา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สามารถด าเนินการได๎ 

โดยมคีะแนนเฉลี่ยสูงกวําระดับประเทศ ๒ วิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ไมํสามารถด าเนินการได ๎
ตามเปูาหมาย ทั้ง ๕ วิชา 
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ตารางสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐) 
 

สาระการเรียนรู ๎
ประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ระดับ กทม. ระดับประเทศ ระดับ กทม. ระดับประเทศ ระดับ กทม. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย  53.86 52.98 44.66 46.36 47.24 52.29 
คณิตศาสตร์  40.41 40.47 25.51 29.31 20.18 24.88 
วิทยาศาสตร์  41.13 41.22 33.49 34.99 28.71 31.62 
สังคมศึกษา  47.95 46.68 47.20 49.00 33.41 35.89 
ภาษาอังกฤษ 34.04 34.59 28.64 31.80 24.24 27.76 

 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๔๓๑ โรงเรียน เมื่อเปรียบเทียบ
กับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ปรากฏวําคะแนนเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร  สูงกวําระดับประเทศ ๒ วิชา ได๎แกํ 
ภาษาไทย และสังคมศึกษา ต่ ากวําระดับประเทศ ๓ วิชา ได๎แกํ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๑๐๘ โรงเรียน เมื่อเปรียบเทียบ
กับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ปรากฏวําคะแนนเฉลี่ยของกรุงเทพมหานครต่ ากวําระดับประเทศทุกรายวิชา   

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๙ โรงเรียน เมื่อเปรียบเทียบ
กับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ปรากฏวําคะแนนเฉลี่ยของกรุงเทพมหานครต่ ากวําระดับประเทศทุกรายวิชา  

ตัวช้ีวัดที่ ๒ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต๎องการพิเศษ  
เปูาหมาย จ านวน ๑๒๕ โรงเรียน ด าเนินการไดจ๎ านวน ๑๒๘ โรงเรียน สูงกวําคําเปูาหมายจ านวน ๓ 

โรงเรียน จากฐานข๎อมูลปี ๒๕๕๙ (ปีการศึกษา ๕๘) จ านวน ๑๒๑ โรงเรียน โดยปี ๒๕๖๐ (ปีการศึกษา ๕๙)  
มีโรงเรียนเปิดการศึกษาพิเศษเพ่ิมข้ึนจ านวน ๗ โรงเรียน ดังนี้ ๑) โรงเรียนบ้านเจียรดับ ส านักงานเขตหนองจอก 
๒) โรงเรียนบ้านเกาะ ส านักงานเขตมีนบุรี ๓) โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ ส านักงานเขตบางกะปิ  
๔) โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ ส านักงานเขตบึงกุ่ม ๕) โรงเรียนวิจิตรวิทยา ส านักงานเขตวัฒนา  
๖) โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ ส านักงานเขตบางขุนเทียน ๗) โรงเรียนวัดแป้นทอง ส านักงานเขตคลองสามวา  

ตัวช้ีวัดที่ 3 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครศึกษาตํอในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น  
เปูาหมาย ร๎อยละ ๘๕ ด าเนินการได๎ร๎อยละ 89.65 สูงกวําคําเปูาหมายร๎อยละ ๔.๖๕ โดยนักเรียน

เข๎ารํวมโครงการทั้งหมด 10,352 คน ศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้น จ านวน 9,280 คน (เป็นนักเรียน ม.3 
จ านวน 9,496 คน ศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้น จ านวน 8,547 คน คิดเป็นร๎อยละ 90.01 เป็นนักเรียน ม.6 
จ านวน 856 คน ศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้น จ านวน 733 คน คิดเป็นร๎อยละ 85.63) 

มิติการศึกษาตามอัธยาศัย  
ตัวชี้วัดที ่4 ระดับความพึงพอใจของประชาชนได๎เรียนรู๎ตามความสนใจ ความถนัด และศักยภาพ 

เปูาหมายระดับ 4  ด าเนินการได๎ระดับ 4.51 
ตัวช้ีวัดที ่5 จ านวนกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ตามอัธยาศัย  เปูาหมาย 10 กิจกรรม /แหํง/ปี  

ผลการด าเนินงาน 10 กิจกรรม /แหํง/ปี 
ตัวช้ีวัดที ่6 จ านวนสมาชิกผู๎ใช๎ห๎องสมุดเพ่ิมข้ึน เปูาหมายร๎อยละ 10 ด าเนินการไดร๎๎อยละ 10.71 

(หากรวมผู๎ใช๎บริหารหอสมุดเมือง เพิ่มขึ้นร๎อยละ 71.85) 
ตัวช้ีวัดที ่7 จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน เปูาหมาย 48 ครั้ง/ปี ด าเนินการ 

ได๎ 3,888 ครั้ง/ปี     
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ตัวช้ีวัดที่ 8 บุคลากรที่ปฏิบัติงานด๎านห๎องสมุดได๎รับการพัฒนา เปูาหมายร๎อยละ 8๐ ด าเนินการ 

ได๎ร๎อยละ 91.01 
ตัวช้ีวัดที่ 9 แหลํงเรียนรู/๎แหลํงค๎นคว๎าได๎รับการพัฒนาปรับปรุง เปูาหมาย 2 แหํง ด าเนินการได๎ 8 แหํง 

 

มิติการศึกษาขั้นพื้นฐานและมิตกิารศึกษาตามอัธยาศัย มีหนํวยงานที่รับผิดชอบ คือ ส านักการศึกษา 
ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการทํองเที่ยว และ ส านักงานเขต 50 ส านักงานเขต ผํานโครงการ/กิจกรรมตําง ๆ 
อาทิ มิติการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎แกํ โครงการโรงเรียนสองภาษา เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในโรงเรียนสองภาษา
หลักสูตรไทย-อังกฤษ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์เพ่ือพัฒนาทักษะ
การคิดค านวณ กิจกรรมการติดตามผลการประเมินการอํานของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
เพ่ือพัฒนาทักษะการอํานและการเขียนภาษาไทย โครงการพัฒนาการเรียนรํวมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
และกิจกรรมการเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนรํวม) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โครงการสอน
ภาษามลายู โครงการสอนภาษาอาหรับ และโครงการสอนภาษาญี่ปุุน โครงการเพิ่มโอกาสการศึกษาตํอระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้นของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โครงการสํงเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ มิติการศึกษาตามอัธยาศัย ได๎แกํ โครงการโรงเรียนหลักสูตรการดนตรี โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษามลายู เข๎าสูํประชาคมอาเซียน โครงการสํงเสริมการอํานห๎องสมุดเพ่ือการเรียนรู๎
ของ กทม. กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ตามอัตลักษณ์กับห๎องสมุดเพ่ือการเรียนรู๎ จัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานและ
กิจกรรมตํางๆ ผํานห๎องสมุดเพ่ือการเรียนรู๎ รถห๎องสมุดเคลื่อนที่ พิพิธภัณฑ์ท๎องถิ่น พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร 
ทั้งนีเ้พ่ือการยกระดับผลการเรียนในกลุํมสาระที่ส าคัญ การสนับสนุนครูในการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุน
นักเรียน การพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา การบริหารการศึกษาและการบริหารโรงเรียน และการเรียนรู๎
ตามอัธยาศัยของประชาชน และสํงผลให๎กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ให๎โอกาสทางการศึกษาส าหรับทุกคน
อยํางเป็นรูปธรรม 
 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไปในระดับด้าน   

ปัญหาและอุปสรรค   
 การวัดความส าเร็จของผลการด าเนินงานเป็นการวัดเชิงกระบวนการ ซึ่งไมํสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน 
 การบริหารจัดการความเหลื่อมของชํวงเวลา ระหวํางชํวงเวลาปีงบประมาณ ปีการศึกษา และปีปฏิทิน 

การด าเนินโครงการสํวนใหญํของหนํวยงานอยูํในชํวงเวลาของภาคเรียนที่ 2 เป็นชํวงเวลาที่แตํละโรงเรียน 
มีกิจกรรมตํางๆ ของโรงเรียน ท าให๎การเรียนของนักเรียนอาจไมํเต็มที่  

 แหลํงเรียนรู๎บางแหํงของกรุงเทพมหานครไมํเป็นที่รู๎จัก ขาดการประชาสัมพันธ์และแหลํงเรียนรู๎  
บางแหํงเข๎าถึงได๎ยาก ยังมีห๎องสมุดขนาดเล็กยังไมํได๎รับการพัฒนาให๎เป็นห๎องสมุดมิติใหมํ การจัดกิจกรรม
กลุํมเปูาหมายสํวนใหญํเป็นเด็กนักเรียน ยังไมํมีการสํงเสริมการเรียนรู๎ในกลุํมเปูาหมายอ่ืนๆ และการฝึกอาชีพ
หรือการจัดกิจกรรมตํางๆ สํวนมากทางหนํวยงานจะเป็นผู๎ก าหนดยังไมํมีการสอบถามความต๎องการของ
ประชาชนตลอดจนยังไมํมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎กับการสํงเสริมการเรียนรู๎มากนัก  
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ข้อเสนอแนะ   

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของทั้ง ๓ ระดับ 
(ประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖) มีคะแนนต่ ากวําร๎อยละ ๕๐ ดังนั้น กรุงเทพมหานคร
จ าเป็นต๎องพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยํางเรํงดํวน โดยเฉพาะในวิชาหลัก ได๎แกํ คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐานมากกวําร๎อยละ ๕๐ 

 ครูไมํมีเวลาเพียงพอในการสอน เนื่องจากครูต๎องใช๎เวลาไปกับการจัดเตรียมข๎อมูลเอกสารเพ่ือประกอบ 
การตรวจฯ อาทิ การตรวจเยี่ยมจากผู๎เกี่ยวข๎อง การตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
(SMART School) ฯลฯ และเพ่ือการประเมินให๎มีวิทยฐานะ ปัจจุบันมีครูได๎รับการเลื่อนวิทยฐานะจ านวนมาก 
แตํผลการเรียนของนักเรียนกลับไมํได๎เพ่ิมข้ึน รวมทั้งต๎องเข๎ารํวมการประชุม หรือเข๎ารํวมกิจกรรมฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพที่มีหลากหลาย และจัดขึ้นโดยไมํมีการวางแผนลํวงหน๎า ดังนั้น ควรน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช๎ อาทิ การฝึกอบรมผําน e-Learning System หรือผํานสื่อ Online นอกจากนั้น ปัญหาส าคัญอีกประการ
หนึ่ง คือการขาดแคลนครู เนื่องจากมีการบรรจุครูที่ไมํมีถิ่นฐานในกรุงเทพมหานคร เมื่อถึงเวลาก็จะมีการโยกย๎าย
ออกจากกรุงเทพมหานครไป ท าให๎กรุงเทพมหานครต๎องขาดแคลนครูและสูญเสียงบประมาณในการพัฒนาครู
เหลํานี้จ านวนมาก ดังนั้นอาจจะต๎องเน๎นการบรรจุครูที่มีถ่ินฐานในกรุงเทพมหานคร ในอนาคตกรุงเทพมหานคร
ควรมีการพิจารณาคัดเลือกเด็ก (เรียนดีและเกํง) ที่เรียนจบจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพ่ือให๎ทุนเรียนตํอ 
โดยท าสัญญาให๎เด็กกลับมาเป็นครูของกรุงเทพมหานคร 

 นักเรียนบางสํวนต๎องขาดเรียนเพื่อเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ ที่จัดขึ้นโดยสํวนกลาง การที่นักเรียนบางสํวน
ไมํสนใจการเรียนการสอน เพราะการสอนไมํนําสนใจ หรือสภาพสังคมสิ่งแวดล๎อม ซึ่งเป็นความท๎าทายท่ีครูผู๎สอน
จะต๎องใสํใจให๎ความรักตํอนักเรียน และหาเทคนิควิธีการสอน หรือนวัตกรรมใหมํ หรือสื่อสังคม Online มาใช๎
ในการสอน หรือพัฒนาการสอนให๎ทันตํอยุคสมัยในปัจจุบัน 

 มาตรการหนึ่งที่จะชํวยสํงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยให๎มีประสิทธิภาพคือ ท าให๎“แหลํงเรียนรู๎ที่เข๎าถึงได๎งําย 
แหลํงเรียนรู๎ตามอัธยาศัยของกรุงเทพมหานครในรูปแบบตําง ๆ เชํน พิพิธภัณฑ์ ห๎องสมุด หรือหอศิลป์ มีจ านวนมาก
และมีการบริการที่หลากหลาย ประชาชนควรเข๎าถึงได๎งําย รวมถึงการจัดกิจกรรมตํางๆ  เชํน การจัดท าเวบ็ไซต์ 
เอกสาร แผํนพับตํางๆ เกี่ยวกับแหลํงการศึกษาและเรียนรู๎ทั้งหมดไว๎อยํางเป็นระบบในที่เดียวกัน พร๎อมด๎วยแผนที่ที่ตั้ง
ของสถานที่ตํางๆ  เพื่อสร๎างความสะดวกสบายตํอผู๎ที่ต๎องการไปสถานที่ตํางๆ เหลํานั้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมตํางๆ 
ที่สํงเสริมการเรียนรู ๎

 ควรมีการส ารวจความต๎องการของประชาชนหรือกลุํมเปูาหมายวําต๎องการเรียนรู๎หรือความรู๎ 
ในเรื่องอะไรบ๎าง เพื่อที่จะจัดกิจกรรมได๎ตรงความต๎องการของประชาชน 
 

คาดการณ์แนวโน้ม   
 พัฒนาสํงเสริมการเรียนรู๎ตามอัธยาศัยให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชนทุกระดับ  เพราะ 

จะเห็นวํา การเรียนรู๎ตลอดชีวิตหรือการศึกษาตามอัธยาศัย มิใชํเป็นการศึกษาของคนรุํนใหมํที่มาพร๎อมกั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศให๎เทํานั้น แตํการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นความจ าเป็นของประชาชนที่ต๎องเข๎าใจ เข๎าถึง 
และใช๎ประโยชน์อยํางเต็มที่ สามารถเรียนรู๎ได๎ตลอดเวลาทุกที่ 
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ด้านที่ 8  เมืองแห่งสุขภาวะ 
 

แผนวิสัยทัศน์ของประชาชนเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี หรือวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ 
พ.ศ. 2575 ได๎ให๎ความหมายในประเด็นยุทธศาสตร์ 1 มหานครปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ยํอย 1.6 
ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยไว๎วํา “เมืองกรุงเทพมหานครเป็นมหานครปลอดโรคคนเมืองและมีอาหาร
ปลอดภัยส าหรับการบริโภค” 

ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย จึงมุํงให๎ความส าคัญกับการดูแลความปลอดภัยของการบริโภค
อาหารและลดความสูญเสียจากโรคคนเมืองทั้งโรคติดตํอและโรคไมํติดตํอที่ส าคัญ เพิ่มการเข๎าถึงบริการ  
ในการดูแลรักษาสุขภาพ สํงเสริมการสุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อม และอาชีวอนามัย  สนับสนุนการออกก าลังกาย  
และกิจกรรมนันทนาการเพ่ือปูองกันโรคคนเมือง เชํน โรคอ๎วน โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ ฯลฯ โดยด าเนินการ
ครอบคลุมการสํงเสริม เฝูาระวัง  การรักษา  ฟ้ืนฟูสุขภาพ แกํประชาชนจากโรคไมํติดตํอ เชํน โรคอ๎วน  
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็งเต๎านม โรคมะเร็งปากมดลูก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการด าเนินการ
เฝูาระวังควบคุม ด๎านโรคติดตํอ เชํน โรควัณโรค โรคไข๎เลือดออก โรคเอดส์ โรคพิษสุนัขบ๎า  ฯลฯ รวมทั้ง  
การสุขาภิบาลอาหาร มาตรฐานควา มสะอาดและสิ่งแวดล๎อมของอาคาร ตลอดจนสํงเสริมและสนับสนุน  
การด าเนินการสาธารณสุขมูลฐาน  เน๎นการมีสํวนรํวมของประชาชนเพื่อให๎สามารถดูแลสุขภาพตนเองได๎  
และมีสุขภาวะที่ดีตํอไป ผลการด าเนินการในภาพรวมสรุปได๎ดังนี้  

 

ตารางสรุประดับด้านตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2560  ประกอบด๎วย 8 มิติ  
32 เปูาประสงค์ 82 มาตรการ 64 ตัวชี้วัด (15 ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักเชื่อมโยงกับเปูาประสงค์ และ  
49 ตัวชี้วัดตามภารกิจของหนํวยงาน) 
 

   ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด 

มิติ 
จ านวน จ านวนตัวชี้วัดผล บรรลุผลตามตัวชี้วัด ไม่บรรลุผล ไม่ได้ด าเนินการ 

เป้าประสงค์ การด าเนินงานหลัก ตามแผน ตามแผน ตามตัวชี้วัด  
  เชื่อมโยงกับมิต ิ กทม. 60 หน่วยงาน 60   
8.1 การสร๎างเสริมสุขภาพ 
และปูองกันโรคไมํติดตํอ 

6 14  -  9 -  5  

8.2 การปูองกันและควบคุม
โรคติดตํอในเขตเมือง 

6 7 4 2 -    1   

8.3 การเข๎าถึงการรักษา 
พยาบาลระดับปฐมภูมิ 

4 10 - 9  -   1  

8.4 การบ าบัดรักษา 
และฟื้นฟูการติดยาเสพติด 
และสารเสพติด 

2 2  -  -  1   1   

8.5 สาธารณสุขมูลฐาน 
และเครือขํายสุขภาพ 
ภาคประชาชน 

2 6  -  4   - 2 
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   ผลการด าเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
จ านวน จ านวนตัวชี้วัดผล บรรลุผลตามตัวชี้วัด ไม่บรรลุผล ไม่ได้ด าเนินการ 

เป้าประสงค์ การด าเนินงานหลัก ตามแผน ตามแผน ตามตัวชี้วัด  
  เชื่อมโยงกับมิต ิ กทม. 60 หน่วยงาน 60   
8.6 การให๎บริการ
โรงพยาบาลและการแพทย์
ฉุกเฉิน 

5 12 - 12 - - 

8.7 อาหารปลอดภัย 3 6  - 6 - - 
8.8 สุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อม
และอาชีวอนามัย 

4 7 - 7 -   -   

                           รวม 32 64 4 49  1 10 
  6.25 76.56  1.56 15.62 
                 คิดเป็นร้อยละ 100 53  (82.81) 1 (1.56) 10  (15.62) 

 

จากการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2560 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2560 ของส านักการแพทย์และส านักอนามัย พบวํา มีตัวชี้วัดผลการด าเนิน
หลักเชื่อมโยงกับเปูาประสงค์ รวมจ านวน 64 ตัวชี้วัด โดยมีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานดังนี้ 
 

รายการ ส านักการแพทย์ ส านักอนามัย รวม 
1. โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการด าเนินงาน 

ด๎านที่ 8 เมืองแหํงสุขภาวะ ตามแผนปฏิบัติ-
ราชการประจ าปี พ.ศ. 2560 ของหนํวยงาน 

26 58 84 

2. โครงการ/กิจกรรมที่ใช๎งบประมาณ 9 37 46 
3. โครงการ/กิจกรรมที่ไมํใช๎งบประมาณ 17 21 38 
4. สถานะโครงการ/กิจกรรม1    

4.1 แล๎วเสร็จ 26 57 83 
4.2 ก าลังด าเนินการ - - - 
4.3 ยกเลิก - 1 1 

 

1. ผลการด าเนินงานภาพรวมตัวช้ีวัดระดับมิติ (8 มิติ 32 เป้าประสงค์)  
   (1)  ด้านโรคไม่ติดต่อ (Non-communicable disease) 
         มิติที่ 8.1  การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อ 
          การประเมินภาวะแทรกซ๎อนให๎กับประชาชนทั่วไป ผู๎ปุวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
ในสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานครเพ่ือลดอุบัติการณ์การเสียชีวิตด๎วยโรคดังกลําว พบวํา 

1. โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
   1.1  อัตราการตายของผู๎ปุวยโรคเบาหวาน (ผู๎ปุวยเบาหวานที่ไมํมีภาวะแทรกซ๎อน Ischemic 

Heart, CKD, Stroke) ที่เข๎ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ (ผลลัพธ)์ คําเปูาหมาย <ร๎อยละ 5 
 
1 ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
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   ผลการด าเนินงาน  อัตราการตายของผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่ไมํมีภาวะแทรกซ๎อน Ischemic Heart, 

CKD, Stroke ที่เข๎ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ คิดเป็นร๎อยละ 0.022 (คําเปูาหมาย 
<ร๎อยละ 5) โดยมีผู๎ปุวยโรคเบาหวานทั้งหมดจ านวน 144,661 ราย เสียชีวิตจ านวน 32 ราย  โดยอัตรา 
การตายของผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่ไมํมีภาวะแทรกซ๎อน Ischemic Heart, CKD, Stroke ยังไมํลดลง 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2559 (ร๎อยละ 0.011 ที่มา: ข๎อมูลเฉพาะโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์) 
 

ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2558 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2559  
ส านักการแพทย์:  
คําเปูาหมาย <ร๎อยละ 5 
ด าเนินการตามตัวชี้วัด  
อัตราการตายของผู๎ปุวยโรคเบาหวาน 
(ผู๎ปุวยเบาหวานที่ไมํมีภาวะแทรกซ๎อน 
Ischemic Heart, CKD, Stroke)    
ที่เข๎ารับการรักษาในโรงพยาบาล
สังกัดส านักการแพทย์  
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 0.036 
(ผู๎ปุวย 127,505 ราย/เสียชีวิต 
46 ราย) 

ส านักการแพทย์:  
คําเปูาหมาย <ร๎อยละ 5 
ด าเนินการตามตัวชี้วัด 
อัตราการตายของผู๎ปุวยโรคเบาหวาน 
(ผู๎ปุวยเบาหวานที่ไมํมีภาวะแทรกซ๎อน 
Ischemic Heart, CKD, Stroke)    
ที่เข๎ารับการรักษาในโรงพยาบาล
สังกัดส านักการแพทย์  
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 0.023 
(ผู๎ปุวย 129,943 ราย/เสียชีวิต  
30 ราย) 

ส านักการแพทย์:  
คําเปูาหมาย <ร๎อยละ 5 
ด าเนินการตามตัวชี้วัด 
อัตราการตายของผู๎ปุวยโรคเบาหวาน 
(ผู๎ปุวยเบาหวานที่ไมํมีภาวะแทรกซ๎อน 
Ischemic Heart, CKD, Stroke)    
ที่เข๎ารับการรักษาในโรงพยาบาล
สังกัดส านักการแพทย์  
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 0.011 
(ผู๎ปุวย 133,599 ราย/เสียชีวิต  
15 ราย) 

 

ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2560 
ส านักการแพทย์:  
คําเปูาหมาย <ร๎อยละ 5 ด าเนินการตามตัวชี้วัด อัตราการตายของผู๎ปุวยโรคเบาหวาน (ผู๎ปุวยเบาหวานที่ไมํมีภาวะ 
แทรกซ๎อน Ischemic Heart, CKD, Stroke) ที่เข๎ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์  
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 0.022 (ผู๎ปุวย 144,661 ราย/เสียชีวิต 32 ราย) 

 

   1.2  อัตราการตายของผู๎ปุวยโรคความดันโลหิตสูง (ผู๎ปุวยความดันโลหิตสูงที่เสียชีวิตด๎วย
Intracerebral Hemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke) (ผลลัพธ์) คําเปูาหมาย <ร๎อยละ 3.3 
   ผลการด าเนินงาน  อัตราการตายของผู๎ปุวยโรคความดันโลหิตสูงที่เสียชีวิตด๎วย Intracerebral 
Hemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke ที่เข๎ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ คิดเป็น 
ร๎อยละ 0.042 (คําเปูาหมาย <ร๎อยละ 3.3) โดยมีผู๎ปุวยโรคความดันโลหิตสูงทั้งหมด จ านวน 284,656 ราย 
เสียชีวิตจ านวน 119 ราย โดยอัตราการตายของผู๎ปุวยโรคความดันโลหิตสูงที่เสียชีวิตด๎วย Intracerebral 
Hemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke ยังไมํลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2559 (ร๎อยละ 0.040 
ที่มา: ข๎อมูลเฉพาะโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์)  
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ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2558 ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2559  
ส านักการแพทย์:  
คําเปูาหมาย <ร๎อยละ 3.3 
ด าเนินการตามตัวชี้วัด  
อัตราการตายของผู๎ปุวยโรคความดัน
โลหิตสูง (ผู๎ปุวยความดันโลหิตสูง 
ที่เสียชีวิตด๎วย Intracerebral 
Hemorrhage หรือ Hemorrhagic 
Stroke) 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 0.041 
(ผู๎ปุวย 238,417 ราย/เสียชีวิต 
97 ราย) 

ส านักการแพทย์:  
คําเปูาหมาย <ร๎อยละ 3.3 
ด าเนินการตามตัวชี้วัด  
อัตราการตายของผู๎ปุวยโรคความดัน
โลหิตสูง (ผู๎ปุวยความดันโลหิตสูง 
ที่เสียชีวิตด๎วย Intracerebral 
Hemorrhage หรือ Hemorrhagic 
Stroke) 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 0.047 
(ผู๎ปุวย 241,603 ราย/เสียชีวิต
114 ราย) 

ส านักการแพทย์:  
คําเปูาหมาย <ร๎อยละ 3.3 
ด าเนินการตามตัวชี้วัด  
อัตราการตายของผู๎ปุวยโรคความดัน
โลหิตสูง (ผู๎ปุวยความดันโลหิตสูง 
ที่เสียชีวิตด๎วย Intracerebral   
Hemorrhage หรือ Hemorrhagic  
Stroke) 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 0.040 
(ผู๎ปุวย 270,989 ราย/เสียชีวิต 
108 ราย) 

 

ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2560 
ส านักการแพทย์:  
คําเปูาหมาย <ร๎อยละ 3.30 ด าเนินการตามตัวชี้วัด อัตราการตายของผู๎ปุวยโรคความดันโลหิตสูง (ผู๎ปุวยความดัน
โลหิตสูงที่เสียชีวิตด๎วย Intracerebral Hemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke) 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 0.042 (ผู๎ปุวย 284,656 ราย/เสียชีวิต 119 ราย) 
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   1.3  ร๎อยละของผู๎ปุวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได๎รับการดูแลตามเกณฑ์ (ผลลัพธ์)  
คําเปูาหมายร๎อยละ 70 

ผลการด าเนินงาน การเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
เพ่ือสํงเสริมการลดอัตราตายของผู๎ปุวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ส านักอนามัยได๎ด าเนินโครงการ
ปูองกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดยศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แหํง ให๎บริการ
ดูแลและประเมินภาวะแทรกซ๎อนให๎กับประชาชนทั่วไป ผู๎ปุวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงให๎เป็นไป
ตามเกณฑ์การด าเนินงานปูองกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงตามเปูาหมายที่ก าหนด  
ในภาพรวมมีผู๎มารับบริการรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได๎รับการดูแลตามเกณฑ์ คิดเป็นร๎อยละ 
71.91 (คําเปูาหมายร๎อยละ 70) โดยแบํงเป็น (1) ผู๎มารับบริการรักษาโรคเบาหวานได๎รับการดูแลตามเกณฑ์ 
จ านวน 15,233 คน คิดเป็นร๎อยละ 70.67 (คําเปูาหมายร๎อยละ 70) ของผู๎มารับบริการรักษาโรคเบาหวาน
ทั้งหมด จ านวน 21,556 คน และ (2) ผู๎มารับบริการรักษาโรคความดันโลหิตสูงได๎รับการดูแลตามเกณฑ์ 
จ านวน 17,923 คน คิดเป็นร๎อยละ 73.15 (คําเปูาหมายร๎อยละ 70) ของผู๎มารับบริการรักษาโรคความดัน
โลหิตสูงทั้งหมด จ านวน 24,501 คน 
 

ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2558 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2559  
ส านักอนามัย:  
คําเปูาหมาย ร๎อยละ 70 
ด าเนินการตามตัวชี้วัด  
อัตราการตายด๎วยโรคความดันโลหิต 
โรคเบาหวานลดลง  
(ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาฯ 12 ปี) 
(1) โรคเบาหวาน 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 72.32 
ด าเนินการควบคุมน้ าตาลในเลือด 
ผู๎ปุวยโรคเบาหวานได๎ตามเกณฑ์ 
20,500 คน 
(2) โรคความดันโลหิตสูง 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 73.67  

ส านักอนามัย:  
คําเปูาหมาย ร๎อยละ 25 
ด าเนินการตามตัวชี้วัด 
ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัด
กรุงเทพมหานครให๎การดูแล รักษา
ผู๎ปุวยโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงที่อยูํในความรับผิดชอบ 
ตามเกณฑ์ 
(1) โรคเบาหวาน 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 50.76 
ด าเนินการควบคุมน้ าตาลในเลือด
ผู๎ปุวยโรคเบาหวานได๎ตามเกณฑ์  
9,612 คน จากผู๎ปุวยที่ได๎รับ 

ส านักอนามัย:  
คําเปูาหมาย ร๎อยละ 70 
ด าเนินการตามตัวชี้วัด 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แหํง  
ได๎ให๎บริการดูแลและประเมินภาวะ 
แทรกซ๎อนให๎กับประชาชนทั่วไป 
ผู๎ปุวยโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงตามเกณฑ์การด าเนินงาน 
การปูองกันและควบคุมโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง 
(1) โรคเบาหวาน 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 70.98 
ผู๎มารับบริการรักษาโรคเบาหวานได๎รับ 
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ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2558 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2559  

ด าเนินการควบคุมระดับความดัน
โลหิตผู๎ปุวยโรคความดันโลหิตสูง 
ได๎ตามเกณฑ์ 24,588 คน 
 

การดูแลตามเกณฑ์ 18,936 คน 
(2) โรคความดันโลหิตสูง 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 76.41 
ด าเนินการควบคุมระดับความดัน
โลหิตผู๎ปุวยโรคความดันโลหิตสูง 
ได๎ตามเกณฑ์ 16,485 คน จาก
ผู๎ปุวยที่ได๎รับการดูแลตามเกณฑ์ 
21,574 คน 

การดูแลตามเกณฑ์ 16,870 คน 
จากผู๎ปุวยทั้งหมด 23,767 คน 
(2) โรคความดันโลหิตสูง 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 70.45  
ผู๎มารับบริการรักษาโรคความดันโลหิตสูง
ได๎รับการดูแลตามเกณฑ ์19,545 คน 
จากผู๎ปุวยทั้งหมด 27,745 คน  

 

ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2560  
ส านักอนามัย:  
คําเปูาหมายร๎อยละ 70 ด าเนินการตามตัวชี้วัด ร๎อยละของผู๎ปุวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได๎รับการดูแล 
ตามเกณฑ์โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แหํง ได๎ให๎บริการดูแลและประเมินภาวะแทรกซ๎อนให๎กับประชาชนทั่วไป 
ผู๎ปุวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงตามเกณฑ์การด าเนินงานการปูองกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง 
(1) โรคเบาหวาน ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 70.67 
ผู๎มารับบริการรักษาโรคเบาหวานได๎รับการดูแลตามเกณฑ์ 15,233 คน จากผู๎ปุวยทั้งหมด 21,556 คน 
(2) โรคความดันโลหิตสูง ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 73.15  
ผู๎มารับบริการรักษาโรคความดันโลหิตสูงได๎รับการดูแลตามเกณฑ ์17,923 คน จากผู๎ปุวยทั้งหมด 24,501 คน 
 

แนวโน๎มของชาวกรุงเทพมหานครเป็น “โรคคนเมือง” สูงขึ้น เนื่องมาจากชีวิตที่แขํงขันกับเวลา  
เผชิญกับมลภาวะอยูํทุกวัน การกินอาหารที่ไมํเหมาะสม ขาดการออกก าลังกาย ตลอดจนการมีภาระคําใช๎จําย  
ที่สูง ฯลฯ สํงผลให๎คนเมืองเป็นโรคไมํติดตํอเรื้อรัง ได๎แกํ โรคอ๎วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 
โรคหลอดเลือดสมอง และปัญหาด๎านสุขภาพจิต เชํน ภาวะซึมเศร๎า  

ปัจจัยเสี่ยงด๎านพฤติกรรมสุขภาพมาจากการบริโภคท่ีไมํเหมาะสม การบริโภคผักและผลไมต่๎ ากวํา
เกณฑม์าตรฐาน ประชาชนในกลุํมอาย ุ15 ปีขึ้นไป มีการบริโภคผักและผลไมต่๎ ากวําเกณฑ์มาตรฐานและต่ ากวํา
ภาคอ่ืน ๆ ในขณะที่กลุํมเด็กกรุงเทพมหานคร อายุ 2-14 ปี มีการดื่มน้ าอัดลมและขนมกรุบกรอบสูงกวํา
ประชากรเด็กภาคอ่ืน  ดังนั้นกรุงเทพมหานครควรมีมาตรการในการสํงเสริม เฝูาระวังพฤติกรรมสุขภาพ 
ของประชาชนในรูปแบบตําง ๆ อาทิ 

1. ประชาสัมพันธ์สื่อสารหลายรูปแบบ/รณรงค์ให๎แกํอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) เรื่อง DPAC  
และโภชนาการ ลด อาหารหวาน มัน เค็ม แนะน าประชาชนบริโภคผักผลไม๎เพ่ิมข้ึน “บริโภคผักผลไม๎ครึ่งหนึ่ง  
อยํางอ่ืนครึ่งหนึ่ง” ด๎วยการบริโภคผักผลไม๎ปลอดสารพิษ 

2. รณรงค์ปลูกผักเพ่ือบริโภคเองในกระถาง บนหลังคาอาคารที่อยูํอาศัยหรือในที่รกร๎างวํางเปลํา 
ศึกษาดูงานเขตที่มีการปลูกผักบนอาคารได๎ผลดี เชํน ส านักงานเขตหลักสี่ ส านักงานเขตภาษีเจริญ ฯลฯ 

3. ประชาสัมพันธ์สื่อสารหลายรูปแบบ/รณรงค์ให๎พํอแมํ ผู๎ปกครอง ครูในโรงเรียนให๎ความสนใจ 
การบริโภคอาหารและการเลือกซื้ออาหารให๎ถูกหลักโภชนาการ ไมํสํงเสริมการดื่มน้ าอัดลมและขนมกรุบกรอบ 
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ในกลุํมเด็ก โรงเรียนควรมีนโยบายในการห๎ามไมํให๎มีการขายน้ าอัดลมและขนมกรุบกรอบในโรงเรียนและ
บริเวณหน๎าโรงเรียนสํงเสริมการบริโภคผลไม๎ไทยและผลไม๎ตามฤดูกาลแทน 

ในด๎านการออกก าลังกาย พบวํา คนกรุงเทพมหานครมีกิจกรรมทางกายหรือออกก าลังกายน๎อยกวํา
ภูมิภาคอ่ืนๆ ทุกภาค ดังนั้นควรมีมาตรการสํงเสริม สนับสนุนให๎มีกิจกรรมการออกก าลังกาย อาทิ 

1. สร๎างกระแสการออกก าลังกาย เชํน การรณรงค์ปั่นจักรยานอยํางตํอเนื่อง ประชาสัมพันธ์สื่อสาร
ทาง social media สร๎างแรงจูงใจในการออกก าลังกาย 

2. มุํงเน๎นค ากลําวที่วํา “Exercise is Medicine” และเผยแพรํการใช๎ชีวิต active life style มากขึ้น 
3. เพ่ิมสถานที่ส าหรับการออกก าลังกายให๎มากขึ้น  
4. จัดท าโครงการ “กรุงเทพมหานครเมืองแหํงการออกก าลังกาย” มีผู๎น าการออกก าลังกาย 

ทุกชุมชน เพ่ือสร๎างพฤติกรรมที่ดีชํวยลดกลุํมโรคไมํติดตํอ (NCD)2 

 

ทั้งนี้ ในด๎านพฤติกรรมสุขภาพโรคท่ีปูองกันได๎ควรสํงเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด๎านสุขภาพ 
อยํางเป็นองค์รวม โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เกิดจากการด ารงชีวิตเน๎นการสํงเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง  
เชํน การบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ลดการบริโภคน้ าตาล สํงเสริมการออกก าลังกาย โดยให๎มี 
กิจกรรมทางกายอยํางพอเพียงตามนโยบายรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. การคัดกรองมะเร็งเต๎านมและมะเร็งปากมดลูก 

2.1  จ านวนสตรีได๎รับบริการตรวจมะเร็งเต๎านมในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยไมํเสียคําใช๎จําย (ผลผลิต) คําเปูาหมาย 5,000 คน 

2.2  จ านวนสตรีได๎รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยไมํเสียคําใช๎จําย (ผลผลิต) คําเปูาหมาย 12,000 คน 

2.3  จ านวนสตรีได๎รับบริการตรวจมะเร็งเต๎านมและมะเร็งปากมดลูกในศูนย์บริการสาธารณสุข
หรือโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) คําเปูาหมาย (1) คัดกรองมะเร็งเต๎านม 17,000 คน 
(2) คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 17,000 คน 

ผลการด าเนินงาน  ในภาพรวมการให๎บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต๎านมและมะเร็งปาก
มดลูกจากสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร มีสตรีทีไ่ดร๎ับบริการตรวจคัดกรองฯ รวม 68,835 คน  
 

 
2 ที่มาข๎อมูล: รายงานเบื้องต๎นข๎อมูลด๎านสุขภาพคนกรุงเทพมหานคร รวบรวมโดยศูนย์เตือนภัยสุขภาพคนกรุงเทพมหานคร 
(Bangkok Health Awareness Center) ปี 2558 ฝุายวิชาการและวิจัย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
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โดยแบํงเป็น (1) สตรีทีไ่ดร๎ับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต๎านม จ านวน 29,904 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 
ของเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ จ านวน 22,000 คน3 และ (2) สตรีทีไ่ดร๎ับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
จ านวน 38,931 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 ของเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ จ านวน 29,000 คน4  
 

ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2558 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2559  
ส านักการแพทย์และส านักอนามัย:  
(1) บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง 
เต๎านม 28,590 คน 
(2) บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง 
ปากมดลูก 25,716 คน 
- สนพ. ด าเนินการตามตัวชี้วัด 
ร๎อยละของประชาชนที่โรงพยาบาล 
 รับผิดชอบได๎รับการคัดกรองโรค 
ที่ส าคัญ มีสตรีที่ได๎รับบริการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 14,988 
คน และมีสตรีที่ได๎รับบริการคัดกรอง
มะเร็งเต๎านม 5,006 คน 
- สนอ. มีสตรีที่ได๎รับบริการตรวจ 
คัดกรองมะเร็งเต๎านม 20,710 คน 
และมีสตรีที่ได๎รับบริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก 13,602 คน 

ส านักการแพทย์และส านักอนามัย:  
(1) บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง 
เต๎านม 31,813 คน 
- สนพ. มีสตรีที่ได๎รับบริการตรวจ
คัดกรองฯ 5,716 คน  
- สนอ. มีสตรีที่ได๎รับบริการตรวจ
คัดกรองฯ 26,097 คน เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ 26.01 จากปี พ.ศ. 2557 
(2) บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง 
ปากมดลูก 32,754 คน 
- สนพ. มีสตรีที่ได๎รับบริการตรวจ
คัดกรองฯ 16,158 คน  
- สนอ. มีสตรีที่ไดร๎ับบริการตรวจ
คัดกรองฯ 16,596 คน เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 22.01 จากปี พ.ศ. 2557 
 

ส านักการแพทย์และส านักอนามัย:  
(๑) บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง 
เต๎านม 26,658 คน 
(2) บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง 
ปากมดลูก 33,369 คน 
- สนพ. ก าหนดคําเปูาหมาย  
  1) จ านวนสตรีได๎รับบริการตรวจ 
มะเร็งเต๎านมในโรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานครโดยไมํเสียคําใช๎จําย 
5,000 คน/ปี  
ด าเนินการได๎ 7,544 คน  
คิดเป็นร๎อยละ 150.88  
  2) จ านวนสตรีได๎รับบริการตรวจ 
มะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานครโดยไมํเสียคําใช๎จําย      
12,000 คน/ปี 

 
 
3 การให๎บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต๎านมในโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ท้ัง 9 แหํง มีสตรอีายุ 35 ขึ้นไป ได๎รับบริการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต๎านมโดยไมํเสียคําใช๎จําย จ านวน 5,281 ราย คิดเป็นร๎อยละ 100 ของเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ จ านวน 
5,000 คน และพบวํา ผิดปกต ิจ านวน 886 ราย คิดเป็นร๎อยละ 16.77 ของสตรีที่ได๎รับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต๎านม 
โดยในรายที่พบมีความผิดปกติจะได๎รับการสํงตรวจเพิ่มเติมเพื่อการรักษาตํอเนื่องตํอไป ในสํวนส านักอนามัย มีการออกหนํวย
คัดกรองเชิงรุกในชุมชนของศูนย์บริการสาธารณสุขแตํละแหํง และรถคัดกรองมะเร็งเคลื่อนที่ มีสตรีที่ได๎รับบริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต๎านม จ านวน 24,623 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 ของเปูาหมายที่ก าหนดไว ๎จ านวน 17,000 คน  
4 การให๎บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ท้ัง 8 แหํง มีสตรไีด๎รับบริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก โดยการท าแพปเสมียร์ (Pap smear) ตามเกณฑ์ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แหํงประเทศไทย จ านวน 20,512 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 100 ของเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ จ านวน 12,000 คน และพบวํา ผิดปกต ิจ านวน 426 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.08 
ของสตรีที่ได๎รับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยในรายทีพ่บมีความผิดปกติจะได๎รับการรักษาอยํางตํอเนื่องตํอไป  
ในสํวนส านักอนามัยมีการด าเนินกิจกรรมรณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกท่ีศูนย์บริการสาธารณสุขท้ัง 68 แหํง รวมทั้ง 
มีการออกหนํวยคัดกรองเชิงรุกในชุมชนของศูนย์บริการสาธารณสุขแตํละแหํง และรถคัดกรองมะเร็งเคลื่อนที่ มีสตรีที่ได๎รับ
บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จ านวน 18,419 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 ของเปูาหมายที่ก าหนดไว ๎จ านวน 17,000 คน  
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ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2558 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2559  

  
  

   ด าเนินการได๎ 16,075 คน  
คิดเป็นร๎อยละ 133.96 
- สนอ. ก าหนดคําเปูาหมายเพ่ิมข้ึน
ร๎อยละ 20 ของเปูาหมายในปีที่ผํานมา  
  1) จ านวนสตรีได๎รับบริการตรวจ 
คัดกรองมะเร็งเต๎านม 14,143 คน  
ด าเนินการได๎ 19,114 คน  
คิดเป็นร๎อยละ 135.15 
  2) จ านวนสตรีได๎รับบริการตรวจ 
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 17,284 คน 
ด าเนินการได๎ 17,294 คน  
คิดเป็นร๎อยละ 100.06 

 

ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2560 
ส านักการแพทย์และส านักอนามัย:  
(๑) บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต๎านม 29,904 คน (2) บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 38,931 คน 
- สนพ. ก าหนดคําเปูาหมาย (1) จ านวนสตรีได๎รับบริการตรวจมะเร็งเต๎านมในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยไมํเสียคําใช๎จําย 5,000 คน/ปี ด าเนินการได๎ 5,281 คน คิดเป็นร๎อยละ 100  

 (2) จ านวนสตรีได๎รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยไมํเสียคําใช๎จําย 12,000 คน/ปี ด าเนินการได๎ 20,512 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 
- สนอ. ก าหนดคําเปูาหมาย (1) จ านวนสตรีได๎รับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต๎านม 17,000 คน  
ด าเนินการได๎ 24,623 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 

 2) จ านวนสตรีได๎รับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 17,000 คน  
ด าเนินการได๎ 18,419 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

เพ่ือเน๎นการปูองกันและลดความเสี่ยงตั้งแตํแรกเริ่ม กรุงเทพมหานครจึงได๎จัดโครงการ 
ให๎บริการวัคซีนปูองกันโรคเอชพีวีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น เพ่ือสร๎างภูมิคุ๎มกันตํอการติดเชื้อเอชพีวี 
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ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูก โดยกลุํมเปูาหมายที่ได๎รับวัคซีนปูองกันเอชพีวีมะเร็งปากมดลูก ได๎แกํ  
นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทีไ่ด๎รับความยินยอมจากผู๎ปกครอง จ านวน 13,530 คน คิดเป็น 
ร๎อยละ 97.79 ของกลุํมเปูาหมายจากการส ารวจทั้งหมด จ านวน 13,836 คน 
 

 
 
 

 
 
 
 

3. การปูองกันโรคอ๎วน 
   3.1  ร๎อยละของผู๎เข๎ารํวมโครงการอ๎วนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม (ผลลัพธ์)  

คําเปูาหมายร๎อยละ 75  
ผลการด าเนินงาน  กรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ได๎ด าเนิน 

โครงการ/กิจกรรมตําง ๆ เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชนและบุคลากรมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ผู๎บริโภคและปัจจัยเสี่ยงจากภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยกลุํมเปูาหมายที่เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรม 
มีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม จ านวน 272 คน คิดเป็นร๎อยละ 84.47 ของผู๎เข๎ารํวมโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมประชาชนที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 322 คน  
 

ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2558 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2559  
ส านักการแพทย์: 
ด าเนินการตามตัวชี้วัด  
ร๎อยละของผู๎เข๎ารํวมโครงการอ๎วน 
ลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลง 
จากเดิม 
คําเปูาหมายร๎อยละ 75 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 85.40 

ส านักการแพทย์: 
ด าเนินการตามตัวชี้วัด  
ร๎อยละของผู๎เข๎ารํวมโครงการอ๎วน 
ลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลง 
จากเดิม 
คําเปูาหมายร๎อยละ 75 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 84.20 

ส านักการแพทย์: 
ด าเนินการตามตัวชี้วัด  
ร๎อยละของผู๎เข๎ารํวมโครงการอ๎วน 
ลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลง 
จากเดิม 
คําเปูาหมายร๎อยละ 75 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 84.13 

 

ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2560  
ส านักการแพทย์: 
ด าเนินการตามตัวชี้วัด ร๎อยละของผู๎เข๎ารํวมโครงการอ๎วนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม 
คําเปูาหมายร๎อยละ 75 ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 84.47 
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   3.2  ร๎อยละของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครด าเนินมาตรการปูองกันโรคอ๎วนและภาวะ  

ทุพโภชนาการ (ผลลัพธ์) (บูรณาการส านักงานเขต) คําเปูาหมาย ร๎อยละ 80 
ผลการด าเนินงาน  ปี พ.ศ. 2560 มีโรงเรียนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่ด าเนินมาตรการ 

ปูองกันโรคอ๎วนและภาวะทุพโภชนาการ จ านวน 623 แหํง แบํงเป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) 
จ านวน 437 แหํง โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 54 แหํง 
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จ านวน 132 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 100 
ของเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ จ านวน 482 แหํง (โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) จ านวน 437 แหํง 
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 25 แหํง โรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จ านวน 20 แหํง) โดยมีการขยายเครือขํายโรงเรียนเพิ่มเติม 
จากเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ จ านวน 141 แหํง 

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบผลการเฝูาระวังภาวะโภชนาการของนักเรียนภาพรวมปีการศึกษา  
2558 และ 2559 ทั้ง 3 ระดับการศึกษา 3 สังกัดสถานศึกษา  พบวํา ในปีการศึกษา 2558 เด็กนักเรียน 
มีสุขภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ท๎วม สมสํวน คํอนข๎างผอม ) คิดเป็นร๎อยละ 82.27 มีภาวะโภชนาการเกิน  
(เริ่มอ๎วนและอ๎วน) คิดเป็นร๎อยละ 13.97 และมีน้ าหนักต่ ากวําเกณฑ์ (ผอม) คิดเป็นร๎อยละ 3.76 ในปีการศึกษา 
2559 เด็กนักเรียนมีสุขภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ท๎วม สมสํวน คํอนข๎างผอม) คิดเป็นร๎อยละ 81.87 มีภาวะ
โภชนาการเกิน (เริ่มอ๎วนและอ๎วน) คิดเป็นร๎อยละ 14.06 และมีน้ าหนักต่ ากวําเกณฑ์ (ผอม) คิดเป็นร๎อยละ 4.07 
 

ปีการศึกษา 
เด็กท่ีได๎รับ 

การชั่งน้ าหนัก 
(คน) 

ภาวะโภชนาการ 

อ๎วน เริ่มอ๎วน ท๎วม สมสํวน คํอนข๎างผอม ผอม 

2558 908,654 69,349 
(7.63) 

57,622 
(6.34) 

54,050 
(5.95) 

642,538 
(70.71) 

50,952 
(5.61) 

34,143 
(3.76) 

2559 900,640 69,493 
(7.72) 

57,091 
(6.34) 

49,844 
(5.53) 

635,660 
(70.58) 

51,855 
(5.76) 

36,697 
(4.07) 
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ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2558 ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2559  

ส านักอนามัย:  
คําเปูาหมายร๎อยละ 80  
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 100 
โดยด าเนินมาตรการปูองกันโรคอ๎วน
และภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) 
438 แหํง โรงเรียนสังกัด สพฐ.  
26 แหํง โรงเรียนสังกัด สช. 
30 แหํง รวม 494 แหํง  
(ตามตัวชี้วัดบูรณาการ: ร๎อยละของ
โรงเรียนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ด าเนินมาตรการปูองกันโรคอ๎วน 
และภาวะทุพโภชนาการ)  

ส านักอนามัย:  
คําเปูาหมายร๎อยละ 80  
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 100 
โดยด าเนินมาตรการปูองกันโรคอ๎วน
และภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) 
438 แหํง โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
46 แหํง โรงเรียนสังกัด สช. 
128 แหํง รวม 612 แหํง 
(ตามตัวชี้วัดบูรณาการ: ร๎อยละของ
โรงเรียนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ด าเนินมาตรการปูองกันโรคอ๎วน 
และภาวะทุพโภชนาการ) 

ส านักอนามัย:  
คําเปูาหมายร๎อยละ 80  
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 100 
โดยด าเนินมาตรการปูองกันโรคอ๎วน
และภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.)  
438 แหํง โรงเรียนสังกัด สพฐ.  
49 แหํง โรงเรียนสังกัด สช.  
127 แหํง รวม 614 แหํง 
(ตามตัวชี้วัดบูรณาการ: ร๎อยละของ
โรงเรียนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ด าเนินมาตรการปูองกันโรคอ๎วน 
และภาวะทุพโภชนาการ) 

 

ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2560 
ส านักอนามัย:  
คําเปูาหมายร๎อยละ 80 ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 100 
โดยด าเนินมาตรการปูองกันโรคอ๎วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) 437 แหํง  
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 54 แหํง โรงเรียนสังกัด สช. 132 แหํง รวม 623 แหํง 
 

 4. ร๎อยละของจ านวนครั้งในการจัดหนํวยแพทย์/สาธารณสุขเคลื่อนที่ (ผลผลิต) คําเปูาหมาย  
ร๎อยละ 70 และร๎อยละของผู๎มารับบริการได๎รับการรักษา/สํงตํอตามระบบ (ผลลัพธ์) คําเปูาหมายร๎อยละ 80 
     ผลการด าเนินงาน กรุงเทพมหานครโดยส านักอนามัยได๎ด าเนินโครงการกรุงเทพฯ หํวงใย ใสํใจผู๎ขับข่ี
รถรับจ๎างสาธารณะ เพ่ือให๎ผู๎ขับขี่รถรับจ๎างสาธารณะในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครได๎รับการตรวจสุขภาพและ 
รับค าแนะน าด๎านสุขภาพอนามัย โดยมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานโครงการดังกลําว จ านวน  
3 ครั้ง คิดเป็นร๎อยละ 100 ของเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ ร๎อยละ 70 ได๎แกํ การจัดหนํวยตรวจคัดกรองสุขภาพ
ให๎แกํผู๎ขับขี่รถรับจ๎างสาธารณะ (รถแท็กซ่ี รถสามล๎อเครื่อง รถจักรยานยนต์รับจ๎าง) การให๎บริการเอกซเรย์
ปอดโดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ (ดิจิตอล) การประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพจิตโดยรถคลายเครียดเคลื่อนที่  
การให๎ค าแนะน าเรื่องอาหารสะอาดปลอดภัยและอาหารสุขภาพ ทั้งนี้มีผู๎มารับบริการจ านวน 597 ราย  
พบผลการตรวจผิดปกติจ านวน 27 ราย ซึ่งผู๎ที่มีปัญหาสุขภาพจะได๎รับการดูแลสุขภาพจากหนํวยบริการ
สาธารณสุขอยํางตํอเนื่อง คิดเป็นร๎อยละ 100 ของเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ ร๎อยละ 80 
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ครั้งท่ี สถานท่ี จ านวนผู๎มารับบริการ (ราย) หมายเหต ุ
1 ทําอากาศยานดอนเมือง  

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
224  - พบผลการตรวจผิดปกติ จ านวน 27 ราย 

สํงตํอการรักษาไปท่ี ศบส.24 บางเขน  
ซึ่งเป็นศูนย์แมํขําย 

2 ตลาดมีนบุรี 173  - 
3 สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวล าโพง) 108  - 
4 สถานีขนสํงผู๎โดยสารกรุงเทพ  

(สายใต๎เกํา) ปิ่นเกล๎า 
92  - 

  597  
 

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการรณรงค์การดูแลสุขภาพ
ของกลุํมเสี่ยง และเผยแพรํความรู๎ให๎ประชาชนตระหนักในปัญหาสุขภาพให๎สามารถดูแลสุขภาพได๎ด๎วยตนเอง 
ได๎แกํ โครงการคนกรุงเทพฯ ฉลาด ต๎องไมํขาดไอโอดีน โดยมีจุดมุํงหมายเพ่ือส ารวจไอโอดีนในปัสสาวะของ
หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แหํง กิจกรรมคลินิกครอบครัวอบอุํน  
โครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตชุมชน โครงการจัดพิมพ์หนังสือการดูแลสุขภาพส าหรับประชาชน  
โครงการจัดท าวารสารสุขภาพส านักอนามัย กิจกรรมสร๎างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ กิจกรรมสาระสุขภาพ  
ทางสื่อสาธารณะ  
 

 (2)  ด้านโรคติดต่อ (Communicable disease)  
      มิติที่ 8.2  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเมือง 

1. โรควัณโรค 
1.1  ร๎อยละความส าเร็จของการรักษาผู๎ปุวยวัณโรคท่ีขึ้นทะเบียนรักษา (ผลลัพธ์)  

คําเปูาหมาย ≥ร๎อยละ 87 
1.2  ร๎อยละของการหายจากโรควัณโรคของผู๎ปุวยที่ขึ้นทะเบียนรักษา (ผลลัพธ)์  

คําเปูาหมาย >ร๎อยละ 85 
     ผลการด าเนินงาน  ในภาพรวมผลส าเร็จของการรักษาผู๎ปุวยวัณโรคที่ข้ึนทะเบียนรักษา 

ในสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร๎อยละ 91.355 (คําเปูาหมาย >ร๎อยละ 85) โดยมีโครงการ/
กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงาน ได๎แกํ กิจกรรมการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาวัณโรค 
ของโรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ กิจกรรมการรักษาวัณโรค ด๎วยระบบยาระยะสั้นภายใต๎การสังเกต 
โดยตรง (DOT) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมวัณโรคในกรุงเทพมหานคร โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
เครือขํายการควบคุมวัณโรคในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
5 การควบคุมและรักษาวัณโรคของศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย โดยคิดจากผู๎ปุวยวัณโรครายใหมํเสมหะพบเชื้อ  
  461 ราย มีผลส าเร็จของการรักษา 424 ราย คิดเป็นร๎อยละ 91.97 (คําเปูาหมาย >ร๎อยละ 85) และอัตราผลส าเร็จ 
  ในการรักษา   (Success Rate) ของโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ท้ัง 8 แหํง มีผู๎ปุวยใหมํเสมหะบวกที่น ามาประเมิน  
  388 ราย รักษาหายและครบ (Cure + Complete) 352 ราย คิดเป็นร๎อยละ 90.72 (คําเปูาหมาย ≥ ร๎อยละ 87) 
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ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2558 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2559  
ส านักการแพทย์และส านักอนามัย:  
ผลส าเร็จโดยสรุปภาพรวมคิดเป็น
ร๎อยละ 92.55 
- สนพ. ก าหนดคําเปูาหมาย  
≥ร๎อยละ87  
ด าเนินการได๎คิดเป็นร๎อยละ 90.43  
- สนอ. ก าหนดคําเปูาหมาย  
>ร๎อยละ 85  
ด าเนินการได๎คิดเป็นร๎อยละ 94.68  

ส านักการแพทย์และส านักอนามัย: 
ผลส าเร็จโดยสรุปภาพรวมคิดเป็น
ร๎อยละ 90.76 
- สนพ. ก าหนดคําเปูาหมาย  
≥ร๎อยละ87  
ด าเนินการได๎คิดเป็นร๎อยละ 89.22  
- สนอ. ก าหนดคําเปูาหมาย  
>ร๎อยละ 85  
ด าเนินการได๎คิดเป็นร๎อยละ 91.96 

ส านักการแพทย์และส านักอนามัย:  
ผลส าเร็จโดยสรุปภาพรวมคิดเป็น 
ร๎อยละ 91.27 
- สนพ. ก าหนดคําเปูาหมาย  
≥ร๎อยละ87  
ด าเนินการได๎คิดเป็นร๎อยละ 90.09 
- สนอ. ก าหนดคําเปูาหมาย  
>ร๎อยละ 85  
ด าเนินการได๎คิดเป็นร๎อยละ 92.45 

 

ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2560 
ส านักการแพทย์และส านักอนามัย:  
ผลส าเร็จโดยสรุปภาพรวมคิดเป็นร๎อยละ 91.35 
- สนพ. ก าหนดคําเปูาหมาย ≥ร๎อยละ87 ด าเนินการได๎คิดเป็นร๎อยละ 90.72 
- สนอ. ก าหนดคําเปูาหมาย >ร๎อยละ 85 ด าเนินการได๎คิดเป็นร๎อยละ 91.97  
 

กรุงเทพมหานครเป็นชุมชนเมืองที่มีประชากรอยูํอยํางหนาแนํน สภาพความเป็นอยูํในบางแหํง 
แออัดซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญอยํางยิ่งที่ท าให๎วัณโรคแพรํกระจายไปได๎อยํางกว๎างขวาง การควบคุมวัณโรคที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การค๎นหาผู๎ปุวยวัณโรคให๎ได๎มากท้ังการค๎นหาเชิงรุก (Active case finding) ค๎นหา
เชิงรับ (Passive case finding) และค๎นหาผู๎ปุวยในกลุํมเสี่ยงกลุํมตําง ๆ (Intensified case finding) น าเข๎า 
สูํระบบการรักษาให๎หายมากท่ีสุด  โดยกรุงเทพมหานครต๎องน าแนวทางการด าเนินงานควบคุมวัณโรค  
จากองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งได๎แนะน าไว๎ 4 ประการ คือ (1) ให๎มีระบบรายงานผู๎ปุวยให๎มีความครอบคลุม
เพ่ิมข้ึน (2) ควรมีการสนับสนุนระบบสํงตํอผู๎ปุวยเพื่อรับการรักษาตํอเนื่องในสถานพยาบาลอื่น  ๆ ที่ครอบคลุม
ผู๎ปุวยมากขึ้น (3) มีการดูแลผู๎ปุวยโดยให๎ผู๎ปุวยเป็นศูนย์กลางมากข้ึน เพ่ือให๎ผู๎ปุวยได๎รับความสะดวกในการดูแล
รักษา และ (4) มีการใช๎เทคโนโลยีใหมํ ๆ ในการค๎นหาผู๎ปุวยวัณโรคในกลุํมเสี่ยง อาทิ ผู๎ปุวยเอดส์ ผู๎ปุวยเบาหวาน 
ผู๎สูงอายุ และผู๎ติดยาเสพติด6  ไปสูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม พร๎อมทั้งประสานความรํวมมือกับหนํวยงาน 
ที่เก่ียวข๎องเพ่ือให๎การปูองกันและดูแลรักษาผู๎ปุวยวัณโรคในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตํอไป 

2. โรคเอดส์ 
2.1  ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ลดลงในกลุํมหญิงตั้งครรภ์ (ผลลัพธ)์  

คําเปูาหมาย <ร๎อยละ 1 
 
 
 
 
6 ที่มาข๎อมูล: สืบค้นจาก http://www.thaihealth.or.th/Content/34474-WHO%20แนะ%204%20แนวทางควบคุมวัณโรค.    
  html 
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2.2  ร๎อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีได๎รับการสํงตํอบริการ (ผลผลิต) คําเปูาหมาย  
ร๎อยละ 100 และร๎อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีได๎รับการดูแลรักษาตามนโยบายการปูองกัน  
การถํายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมํสูํลูกฯ (ผลลัพธ)์ คําเปูาหมายร๎อยละ 100 

ผลการด าเนินงาน  การเฝูาระวังการติดเชื้อเอชไอวีเฉพาะพ้ืนที่กรุงเทพมหานครในกลุํมหญิง
ตั้งครรภ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย โรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ -  
วชิรพยาบาล  มีหญิงตั้งครรภ์ได๎รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี ในสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร  
จ านวน 15,799 ราย พบผลเป็นบวก 102 ราย คิดเป็นร๎อยละ 0.65 (คําเปูาหมาย ≤ร๎อยละ 1) โดยความชุก
ของการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ในกลุํมหญิงตั้งครรภ์เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2559 (ร๎อยละ 0.46  
ที่มา : ข๎อมูลเฉพาะสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร) 
 

ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2558 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2559  
ส านักอนามัย:  
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 0.70 
(หญิงฝากครรภ์ทั้งสิ้น 18,811 ราย 
พบผลเป็นบวก 131 ราย) 

ส านักอนามัย:  
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 0.76 
(หญิงฝากครรภ์ทั้งสิ้น 19,877 
ราย  พบผลเป็นบวก 152 ราย) 

ส านักอนามัย:  
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 0.46 
(หญิงฝากครรภ์ทั้งสิ้น 19,555 ราย 
พบผลเป็นบวก 90 ราย) 

 

ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2560 
ส านักอนามัย:  
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 0.65  (หญิงฝากครรภ์ทั้งสิ้น 15,799 ราย  พบผลเป็นบวก 102 ราย) 
 

ในสํวนของการด าเนินกิจกรรมการปูองกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแมํสูํลูกของศูนย์บริกา ร
สาธารณสุข ส านักอนามัย มีหญิงตั้งครรภ์มารับบริการ จ านวน 2,386 ราย หญิงตั้งครรภ์ได๎รับการเจาะเลือด 
หาการติดเชื้อเอชไอวี จ านวน 2,386 ราย หญิงตั้งครรภ์ได๎รับการปรึกษากํอนการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี  
จ านวน 2,386 ครั้ง โดยผลการด าเนินงาน พบวํา มีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวี จ านวน 14 ราย ได๎รับ 
การสํงตํอไปยังโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ราย และได๎รับการสํงตํอไปยังโรงพยาบาลนอก
สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อรับยาต๎านไวรัสเอดส์ จ านวน 10 ราย  

(1)  งานบริการเชิงรุก (Mobile VCT)                       (2)  งานด๎านดูแลรักษา (Friendly Clinic) 

 
 
 
 
 

(3) อบรมให๎ความรู๎ (AIDS, TB and STIs Knowledge)  (4) รณรงค์สร๎างความตระหนัก (Awareness Campaign) 
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สถานการณโรคเอดสในกรุงเทพมหานครจากการเฝาระวังผปูวยเอดสโดยการรายงานดวยบัตรรายงาน 
506/1, 507/1 (Cases Report) จากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต พ.ศ. 2527-30 กันยายน 
2560 ในการสรุปจ านวนผปูวยเอดสในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พบวา มีผูปวยเอดสสะสมจ านวน 47,502 ราย 
ยังมีชีวิตอยูจ านวน 37,386 ราย เสียชีวิตจ านวน 10,116 ราย ผปูวยเอดสสวนใหญพบเพศชายมากกวา 
เพศหญิง ในอัตราสวน 2.6 : 1 ซ่ึงปจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์รอยละ 80.22  
และสวนใหญรอยละ 60.60 มีอายุระหวาง 25-39 ป เปนกลุมที่อยูในวัยแรงงาน และรอยละ 39.08  
มีอาชีพรับจางทั่วไป รองลงมา คือ อาชีพผูวางงานรอยละ 14.82 กลมุอายุที่พบวา มีการเสียชีวิตมากที่สุด  
คือ 30-34 ป คิดเปนรอยละ 22.09 ส าหรับกลุมเด็กอายุ 0-4 ป ปวยเปนเอดสจ์ านวน 1,107 ราย  
เสียชีวิตแลวจ านวน 280 ราย คิดเปนรอยละ 2.77 ของผูเสียชีวิตทั้งหมด 

ในชวง 6 ปที่ผานมา พบผูปวยเอดสในป พ.ศ. 2554 จ านวน 1,234 ราย ป พ.ศ. 2555 จ านวน 
1,038 ราย ส าหรับจ านวนผเูสียชีวิตตั้งแตป พ.ศ. 2554-2556 ลดลงตามล าดับ 

ปจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อเอดสที่พบมากที่สุดในผูปวยเอดส คือ การติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ  
รอยละ 80.22 รองลงมา คือ ปจจัยเสี่ยงจากยาเสพติดชนิดฉีดเขาเสนรอยละ 9.22 พบในเพศชายมากกวา
เพศหญิงเทากับรอยละ 8.79 และ 0.43 ตามล าดับ ปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการติดเชื้อจากมารดาพบ 
รอยละ 3.20 และรับเลือด 0.01 

โรคติดเชื้อฉวยโอกาส 5 อันดับแรกที่พบในผูปวยเอดสมากที่สุด คือ โรควัณโรคปอด รองลงมา คือ 
โรคปอดบวมจากเชื้อ Pneumocystic carinii  โรคเยื่อหุมสมองอักเสบจากเชื้อรา โรคเชื้อราของหลอดอาหาร 
และโรคปอดบวมจากเชื้อแบคทีเรียตามล าดับ นอกจากนี้ยังมีโรคติดเชื้อฉวยโอกาสอื่น ๆ อีก จ านวน 11,145 ราย 
คิดเปนรอยละ 22.37 

จ านวนผูปวยเอดสในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่เปนรายใหม ซึ่งไดรับการรายงานตั้งแตเดือนมกราคม 
ถึงกันยายน 2560 แบงออกไดเ๎ป็น 3 ระดับ คือ ระดับสูง จ านวน 1 เขต คือ เขตดินแดง มีผปูวยเอดสมากที่สุด
จ านวน 40 ราย ระดับกลางจ านวน 5 เขต ระดับต่ าจ านวน 42 เขต และไมมีการรายงานผูปวย 2 เขต7 

3. ไข๎หวัดใหญํ 
3.1  ร๎อยละของกลุํมเปูาหมายที่ได๎รับการฉีดวัคซีนสนับสนุน (ผลลัพธ)์ คําเปูาหมายร๎อยละ 80 
3.2  ร๎อยละความครอบคลุมของการได๎รับวัคซีนปูองกันโรค (ผลผลิต) คําเปูาหมายมากกวํา 

ร๎อยละ 60 
 ผลการด าเนินงาน  กรุงเทพมหานครรํวมกับกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการฉีดวัคซีน

ปูองกันโรคไข๎หวัดใหญํโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดอุบัติการณ์การเจ็บปุวยและเสียชีวิตจากไข๎หวัดใหญํ  
ในประชาชนกลุํมที่มีความเสี่ยงตํอโรคสูง ปูองกันการแพรํระบาดของไข๎หวัดใหญํในกลุํมบุคลากร และลดโอกาส
การแพรํกระจายเชื้อไข๎หวัดใหญํระหวํางบุคลากรทางการแพทย์และผู๎ปุวยที่มารับการรักษา ตลอดจนสํงเสริม
และสร๎างความตระหนักในการรับบริการวัคซีนปูองกันโรคไข๎หวัดใหญํแกํประชาชน โดยก าหนดการรณรงค์ 
ให๎วัคซีนปูองกันโรคไข๎หวัดใหญํเริ่มตั้งแตํวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2560 ทั้งนี ้ประชาชนกลุํมเสี่ยงที่
เป็นเปูาหมายในการให๎วัคซีนไข๎หวัดใหญํมี 4 กลุํม ประกอบด๎วย (1) หญิงต้ังครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป  
(2) เด็กอายุ  6 เดือนถึง  2 ปีทุกคน  (3) ผู๎มีโรคเรื้อรังประจ าตัว ได๎แกํ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หืด ไตวาย  
หลอดเลือดสมอง ผู๎ปุวยมะเร็งที่อยูํระหวํางการได๎รับเคมีบ าบัด และเบาหวาน (4) ผู๎สูงอายุมากกวํา 65 ปี  
ทุกคน  
 
7 สรุปจ านวนผู๎ปุวยโรคเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และเพศสัมพันธ์ ส านักอนามัย  
  กรุงเทพมหานคร 
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  ส านักการแพทย์ได๎รับการสนับสนุนวัคซีนปูองกันโรคไข๎หวัดใหญํตามฤดูกาลจากกระทรวง  

สาธารณสุขและส านักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ (สปสช.) ในชํวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2560  
รวมจ านวน 23,846 โด๏ส (dose) ก าหนดกลุํมเปูาหมายที่จะได๎รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคไข๎หวัดใหญํ 
ตามฤดูกาล คือ (1) บุคลากรทางการแพทย์ และเจ๎าหน๎าที่ท่ีเกี่ยวข๎องกับผู๎ปุวย (2) ผู๎ที่มีโรคเรื้อรัง ได๎แกํ 
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจหลอดเลือดสมอง ไตวาย มะเร็งที่ก าลังให๎เคมีบ าบัด เบาหวานธาลัสซีเมีย 
ภูมิค๎ุมกันบกพรํอง (รวมถึงผู๎ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ) (3) การรักษาด๎วยศาสตร์แพทย์แผนไทยบุคคลที่มี 
อายุ 65 ปีขึ้นไป (4) หญิงมีครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป (5) ผู๎ที่มีน้ าหนักมากกวํา 100 กิโลกรัมข้ึนไป  
(6) ผู๎พิการทางสมองชํวยเหลือตัวเองไมํได ๎(7) เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี โดยโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย ์
ทุกแหํงด าเนินการฉีดวัคซีนปูองกันโรคไข๎หวัดใหญแํกํกลุํมเปูาหมายระหวํางเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2560 
จ านวน 23,001 ราย คิดเป็นร๎อยละ 96.50 (คําเปูาหมาย ร๎อยละ 80) ของวัคซีนที่ได๎รับการสนับสนุน 

ในสํวนส านักอนามัยได๎รับการสนับสนุนวัคซีนปูองกันโรคไข๎หวัดใหญํตามฤดูกาล จ านวน 
67,292 โด๏ส โดยด าเนินการฉีดวัคซีนปูองกันโรคไข๎หวัดใหญํแกํกลุํมเปูาหมายระหวํางเดือนพฤษภาคม 
ถึงกรกฎาคม 2560 จ านวน 50,364 โด๏ส คิดเป็นร๎อยละ 74.84 (คําเปูาหมายมากกวําร๎อยละ 60)  
ของวัคซีนที่ได๎รับการสนับสนุน และยังคงด าเนินการให๎บริการฉีดวัคซีนแกํประชาชนตํอไปจนกวําวัคซีน 
จะหมด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์โรคไข๎หวัดใหญํ (จากรายงานโรคในระบบเฝูาระวังโรค 506 ส านักระบาดวิทยา  
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ข๎อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม-18 กันยายน 2560) พบผปูวยจ านวน 
116,298 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเปนอัตราปวย 177.75 ตอแสนประชากร เสียชีวิตจ านวน 25 ราย  
คิดเปนอัตราตาย 0.04 ตอแสนประชากร อัตราสวนเพศชายตอเพศหญิง 1 : 1.09 กลมุอายุที่พบมากที่สุด 
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เรียงตามล าดับ คือ 15-24 ป (13.04%)  10-14 ป (11.18%)  35-44 ป (10.21%)  สัญชาติเป็นไทย 
รอยละ 97.7  อ่ืน ๆ รอยละ 1.5  พมารอยละ 0.5  กัมพูชารอยละ 0.2  จีน/ฮองกง/ไตหวันรอยละ 0.1  
ลาวรอยละ 0.1  มาเลเซียรอยละ 0.0  เวียดนามรอยละ 0.0  อาชีพสวนใหญ ไมทราบอาชีพ/ในปกครอง 
รอยละ 36.3  นักเรียนรอยละ 31.9  รับจางรอยละ 15.2  

จังหวัดที่มีอัตราปวยตอแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ระยอง (594.69 ตอแสน 
ประชากร)  กรุงเทพมหานคร (560.17 ตอแสนประชากร)  หนองคาย (434.20 ตอแสนประชากร)  จันทบุร ี
(411.76 ตอแสนประชากร)  เชียงใหม (357.73 ตอแสนประชากร)  ภาคท่ีมีอัตราปวยสูงสุด คือ ภาคกลาง 
257.44 ตอแสนประชากร  ภาคเหนือ 191.05 ตอแสนประชากร  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 131.78  
ตอแสนประชากร  ภาคใต 76.88 ตอแสนประชากร ตามล าดับ 

สถานการณ์โรคไข๎หวัดใหญํในปี พ.ศ. 2560 (ข๎อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560)  
มีรายงานผู๎ปุวยทั่วประเทศจ านวน 179,986 ราย อัตราปุวย 275.09 ตํอประชากรแสนคน มีผู๎เสียชีวิต 
จ านวน 52 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.08 ตํอประชากรแสนคน (จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 38 ราย  
จงัหวัดพระนครศรีอยุธยาจ านวน 4 ราย จังหวัดสมุทรปราการจ านวน 1 ราย จังหวัดอุดรธานีจ านวน 1 ราย 
จังหวัดตากจ านวน 2 ราย จงัหวัดเพชรบุรีจ านวน 1 ราย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จ านวน 1 ราย จังหวัดราชบุรี
จ านวน 1 ราย จังหวัดปทุมธานีจ านวน 1 ราย และจังหวัดนครศรีธรรมราชจ านวน 2 ราย) จ านวนผู๎ปุวยยังคง
มีแนวโน๎มลดลง แตํยังคงสูงกวําคํามัธยฐาน 5 ปีย๎อนหลังในชํวงเวลาเดียวกัน 

การกระจายของโรคไข๎หวัดใหญํรายจังหวัด พบวํา จังหวัดที่มีอัตราปุวยสูงสุด 5 อันดับแรก 
ได๎แกํ กรุงเทพมหานครอัตราปุวย 829.14 ตํอประชากรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดระยองอัตราปุวย 
804.76 ตํอประชากรแสนคน จังหวัดจันทบุรี จังหวัดหนองคาย และจังหวัดเชียงใหมํมีอัตราปุวย 630.39, 
555.39 และ 533.98 ตามล าดับ8 

 4. โรคไข๎เลือดออก 
4.1  ร๎อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการปูองกันโรคไข๎เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม (ผลผลิต) 

คําเปูาหมายร๎อยละ 80 
4.2  อัตราการปุวยด๎วยโรคไข๎เลือดออกลดลงจากปีท่ีผํานมา (ผลลัพธ)์ คําเปูาหมายอัตราปุวย

ด๎วยโรคไข๎เลือดออกไมํเกินเปอร์เซ็นไทล์ที่ 85 ของข๎อมูล 5 ปีย๎อนหลัง (ปีปฏิทิน ปี 2554-2558) P85 = 
360.65 (ผลลัพธ์) 

 ผลการด าเนินงาน  การสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการเฝูาระวังและปูองกันโรคติดตํอที่ส าคัญ 
ในเขตเมืองโดยเครือขํายภาครัฐ เอกชน ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาโรคไข๎เลือดออก
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด๎วย 4 กิจกรรม คือ (1) มีการส ารวจและท าลายแหลํงเพาะพันธุ์ยุงลาย 
เป็นประจ าทุกเดือน (2) มีการเผยแพรํประชาสัมพันธ์ในชุมชน เชํน การจัดนิทรรศการ การเผยแพรํผําน 
หอกระจายขําว เวทีชาวบ๎าน การประชุมในชุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยเน๎นการมีสํวนรํวมของชุมชน 
(3) มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อมไมํให๎เป็นแหลํงแพรํโรค (4) ชุมชนที่มีผู๎ปุวยได๎รับการควบคุมโรค
ภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได๎รับการแจ๎งขําวโดยใช๎มาตรการเรํงดํวนส าหรับการควบคุมการระบาด ซึ่งผล 
 
8 สถานการณ์โรคไข๎หวัดใหญํประจ าสัปดาห์ที่ 46 ปี 2560 โดยกลุํมวิชาการและเตรียมความพร๎อมฉุกเฉิน ส านักโรคติดตํอ 
  อุบัติใหมํ กรมควบคุมโรค 
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การด าเนินงานมีชุมชนที่เข๎าด าเนินการครบตามเกณฑ์ จ านวน 2,057 ชุมชน คิดเป็นร๎อยละ 99.85  
(คําเปูาหมายร๎อยละ 80) ของจ านวนชุมชนที่ข้ึนทะเบียนทั้งหมด จ านวน 2,060 ชุมชน9  

ในสํวนของอัตราปุวยด๎วยโรคไข๎เลือดออกไมํเกินเปอร์เซ็นไทล์ที ่85 ของข๎อมูล 5 ปี 
ย๎อนหลัง (ปีปฏิทิน ปี พ.ศ. 2554-2558) P85 เทํากับ 360.65 พบวํา ระหวํางเดือนมกราคม-กันยายน 
2560 มีผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออก จ านวน 4,592 ราย คิดเป็นอัตราปุวย 80.75 ตํอประชากรแสนคน10  
ข๎อมูลรายงานสรุปสถานการณ์โรคไข๎เลือดออกในกรุงเทพมหานคร สัปดาห์ 39... 
 

ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2558 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2559  
ส านักอนามัย:  
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 37.92 
อัตราปุวยด๎วยโรคไข๎เลือดออกลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผํานมา  
คิดเป็นร๎อยละ 37.92 (อัตราปุวย
ด๎วยโรคไข๎เลือดออกตอํแสนประชากร 
เทํากับ 264.60) 
(ก าหนดคําเปูาหมายอัตราปุวยด๎วย
โรคไข๎เลือดออกลดลงเมื่อเทียบกับ
คํามัธยฐาน 5 ปี ย๎อนหลังที่ผํานมา ปี 
2552-2556) อัตราปุวยตํอแสน
ประชากร เทํากับ 186.42  

ส านักอนามัย:  
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 13.88 
อัตราปุวยด๎วยโรคไข๎เลือดออกลดลง 
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผํานมา 
คิดเป็นร๎อยละ 13.88 (อัตราปุวย
ด๎วยโรคไข๎เลือดออกตํอแสนประชากร
เทํากับ 116.12)  
(ก าหนดคําเปูาหมายอัตราปุวยโรค
ไข๎เลือดออกลดลง ร๎อยละ 5  (อัตรา
ปุวยตํอแสนประชากร ปี 2556 = 
264.60) ลดลงร๎อยละ 5 (อัตรา
ปุวยตํอแสนประชากร = 251.37) 

ส านักอนามัย: 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 61.64 
อัตราปุวยด๎วยโรคไข๎เลือดออกลดลง
เมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 80  
ของ 5 ปี ย๎อนหลัง (ปีปฏิทิน 2553-
2557) P 80 เทํากับ 209.34  
โดยในปี พ.ศ. 2559 (ระหวําง 
เดือนมกราคม ถึงสิงหาคม 2559)  
มีผู๎ปุวย 4,574 ราย อัตราปุวย 
ตํอแสนประชากร เทํากับ 80.30 

 

ผลการด าเนินการ ปี พ.ศ. 2560 
ส านักอนามัย: 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 61.64 
อัตราปุวยด๎วยโรคไข๎เลือดออกไมํเกินเปอร์เซ็นไทล์ที่ 85 ของข๎อมูล 5 ปี ย๎อนหลัง (ร๎อยละ ≤ 85)  
(ปีปฏิทิน ปี 2554-2558) P 85 เทํากับ 360.65 โดยในปี พ.ศ. 2560 (ระหวํางเดือนมกราคม-กันยายน 
2560) มีผู๎ปุวย 4,592 ราย อัตราปุวยตํอแสนประชากร เทํากับ 80.75 
 

รายงานสถานการณ์โรคไข๎เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบวํา ในปี พ.ศ. 2560 
ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม- 30 กันยายน 2560 มีจ านวนผู๎ปุวย  5,667 ราย คิดเป็นอัตราปุวย 99.65  
ตํอประชากรแสนคน  จ านวนประชากร  5,694,347 คน เสียชีวิตจ านวน 1 ราย คิดเป็นอัตราปุวยตาย  
ร๎อยละ 0.02 โดยกลุํมอายุที่พบมากที่สุด ได๎แกํ อาย ุ10-14 ปี รองลงมาคือ อาย ุ15-24 ปี และอาย ุ5-9 ปี11  
เขตท่ีมีจ านวนผู๎ปุวยสูงสุด 10 อันดับแรก ได๎แกํ (1) เขตจตุจักร จ านวน 287 ราย (2) เขตบางกะปิ จ านวน 
226 ราย (3) เขตคลองสามวา จ านวน 225 ราย (4) เขตบางซ่ือ จ านวน 210 ราย (5) เขตวังทองหลาง  
จ านวน 200 ราย (6) เขตดินแดง จ านวน 194 ราย (7) เขตบางแค จ านวน 176 ราย (8) เขตบางขุนเทียน 
จ านวน 168 ราย (9) เขตดุสิต จ านวน 166 ราย (10) เขตมีนบุรีและเขตจอมทอง จ านวน 155 ราย  
 
9

 ข๎อมูล ณ วันท่ี 8 กันยายน 2560  
10 ข๎อมูลรายละเอียดตัวช้ีวัดในมิติที่ 1 (ระยะสิ้นปีงบประมาณ ครั้งท่ี 3 เดือนกันยายน 2560)  
11 ข๎อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 โดยกลุํมงานควบคุมสัตว์และแมลงน าโรค กองควบคุมโรคติดตํอ ส านักอนามัย 
    กรุงเทพมหานคร (จ านวนประชากรปี พ.ศ. 2559 เทํากับ 5,686,646 คน) 
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และเขตที่มีอัตราปุวย >100 ตํอประชากรแสนคน 10 อันดับแรก ได๎แกํ (1) เขตจตุจักร (181.50)  
(2) เขตวังทองหลาง (177.23)  (3) เขตดุสิต (168.61)  (4) เขตบางซ่ือ (166.49)  (5) เขตดินแดง 
(156.49)  (6) เขตบางกะปิ (152.30)  (7) เขตวัฒนา (151.43)  (8) เขตห๎วยขวาง (141.64)   
(9) เขตบางกอกใหญํ (141.41)  และ (10) เขตบางพลัด (134.37)  

สถานการณ์โรคไข๎เลือดออกในปี พ.ศ. 2560 (ข๎อมูลจากระบบรายงานการเฝูาระวังโรค 
506 ส านักระบาดวิทยา ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560) มีรายงานผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออก (Dengue fever: 
DF, Dengue haemorrhagic fever: DHF, Dengue shock syndrome: DSS) สะสมรวม 47,847 ราย  
อัตราปุวย 73.13 ตํอประชากรแสนคน มีการรายงานจ านวนผู๎ปุวยไข๎เลือดออกลดลงร๎อยละ 16.67  
(0.83 เทํา) เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559 ณ ชํวงเวลาเดียวกัน ผู๎ปุวยเสียชีวิต 58 ราย อัตราปุวยตายเทํากับ  
ร๎อยละ 0.12 ผู๎ปุวยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผํานมา 1,135 ราย การกระจายการเกิดโรคไข๎เลือดออกตามกลุํม
อายุสํวนใหญํพบในกลุํมอายุ 10-14 ปี มีอัตราปุวยสูงสุด คือ 221.65 ตํอประชากรแสนคน รองลงมา ได๎แกํ 
กลุํมอายุ 5-9 ปี (156.23) อายุ 15-24 ปี (127.76) อายุ 0-4 ปี (74.06) และอายุ 25-34 ปี (73.23) 
ตามล าดับ สัดสํวนอาชีพท่ีพบผู๎ปุวยสูงสุด คือ นักเรียน (ร๎อยละ 42.76) รองลงมา ได๎แกํ รับจ๎าง  
(ร๎อยละ 20.29) และไมํทราบอาชีพ (ร๎อยละ 19.17) ตามล าดับ ผู๎ปุวยเพศชาย จ านวน 24,797 ราย  
เพศหญิง จ านวน 23,050 ราย คิดเป็นอัตราสํวนเพศชายตํอเพศหญิงเทํากับ 1 : 0.93 การกระจายการเกิด
โรคไข๎เลือดออกรายภาค พบวํา ภาคใต๎มีอัตราปุวยสูงที่สุดเทํากับ 128.11 ตํอประชากรแสนคน จ านวนผู๎ปุวย 
11,850 ราย รองลงมา ได๎แกํ ภาคกลางอัตราปุวย 79.75 ตํอประชากรแสนคน จ านวนผู๎ปุวย 17,550 ราย 
ภาคเหนืออัตราปุวย 75.59 ตํอประชากรแสนคน จ านวนผู๎ปุวย 9,291 ราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
อัตราปุวย 41.85 ตํอประชากรแสนคน จ านวนผู๎ปุวย 9,156 ราย ตามล าดับ 

สถานการณ์โรคไข๎เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบวํา อัตราปุวยสะสมของโรค
ไข๎เลือดออกตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม-28 พฤศจิกายน 2560 มีจ านวนผู๎ปุวย 7,529 ราย คิดเป็นอัตราปุวย 
132.22 ตํอประชากรแสนคน เสียชีวิต 2 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.04 ตํอประชากรแสนคน และคิดเป็น
อัตราปุวยตาย ร๎อยละ 0.03 จากจ านวนประชากร 5,694,347 คน12 

5. โรคพิษสุนัขบ๎า 
5.1  จ านวนสุนัขและแมวที่ได๎รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า (ผลผลิต) คําเปูาหมาย 

170,000 ตัว 
5.2  อัตราผู๎เสียชีวิตด๎วยโรคพิษสุนัขบ๎า (ผลลัพธ์) คําเปูาหมาย 0.2 ตํอแสนประชากร 

(เสียชีวิตได๎ไมํเกิน 11 คน) 
 ผลการด าเนินงาน  การปูองกันและเฝูาระวังโรคพิษสุนัขบ๎าในพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร  

มีการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎าในสุนัขและแมวในชุมชน คลินิกสัตวแพทย์ กรุงเทพมหานคร คลินิก 
ฝุายควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า ศูนย์ควบคุมสุนัขประเวศ ศูนย์พักพิงสุนัข อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี และศูนย์บริการ
สาธารณสุข ส านักอนามัย โดยสามารถด าเนินการได๎ จ านวน 173,325 ตัว คิดเป็นร๎อยละ 100 ของ
เปูาหมายที่ก าหนดไว๎ จ านวน 170,000 ตัว และไมํพบผู๎เสียชีวิตด๎วยโรคพิษสุนัขบ๎าในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
 
 
12 ที่มาข๎อมูล : สถานการณ์โรคไข๎เลือดออก ประจ าสัปดาห์ที่ 47 ปี 2560 ณ วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 โดยกลุํมเฝูาระวัง 
   โรคและพฤติกรรมสุขภาพ ส านักโรคติดตํอน าโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2558 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2559  

ส านักอนามัย:  
คําเปูาหมาย ในการด าเนินกิจกรรม
การฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า  
ก าหนดไว๎ 150,000 ตัว 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 295.35  
โดยด าเนินกิจกรรมฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ๎าในสุนัขและแมว  
443,031 ตัว จ าแนกเป็น สุนัข 
415,395 ตัว แมว 27,618 ตัว 
และสัตว์อ่ืน ๆ 18 ตัว และไมํพบ
ผู๎เสียชีวิตด๎วยโรคพิษสุนัขบ๎าในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร  
(ก าหนดคําเปูาหมายอัตราผู๎เสียชีวิต
ด๎วยโรคพิษสุนัขบ๎า ไมํเกิน 0.2  
ตํอแสนประชากร) 

ส านักอนามัย:  
คําเปูาหมาย ในการด าเนินกิจกรรม
การฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า  
ก าหนดไว๎ 150,000 ตัว 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 115.25 
โดยด าเนินกิจกรรมการฉีดวัคซีน
สุนัข 172,879 ตัว จ าแนกเป็น
สุนัข 110,486 ตัว แมว 61,640 
ตัว และสัตว์อ่ืน ๆ 753 ตัว  
และไมํพบผู๎เสียชีวิตด๎วยโรคพิษ
สุนัขบ๎าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
(ก าหนดคําเปูาหมายอัตราผู๎เสียชีวิต
ด๎วยโรคพิษสุนัขบ๎า ไมํเกิน 0.2  
ตํอแสนประชากร)  

ส านักอนามัย:  
คําเปูาหมาย ในการด าเนินกิจกรรม 
การฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า  
ก าหนดไว๎ จ านวน 170,000 ตัว 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 100.55 
โดยด าเนินการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ๎าในสุนัขและแมวในชุมชน คลินิก
สัตวแพทย์กรุงเทพมหานคร คลินิกฝุาย
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า ศูนย์ควบคุมสุนัข
ประเวศ ศูนย์พักพิงสุนัข อ.ทัพทัน  
จ.อุทัยธานี และศูนย์บริการสาธารณสุข 
ส านักอนามัย รวมทั้งสิ้น 170,931 ตัว 
โดยมีผู๎เสียชีวิตด๎วยโรคพิษสุนัขบ๎า  
1 ราย คิดเป็น 0.018 ตํอแสนประชากร  
(ก าหนดคําเปูาหมายอัตราผู๎เสียชีวิต 
ด๎วยโรคพิษสุนัขบ๎า ไมํเกิน 0.2  
ตํอแสนประชากร)  

 

ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2560 
ส านักอนามัย:  
คําเปูาหมาย ในการด าเนินกิจกรรมการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า ก าหนดไว๎ 170,000 ตัว 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 100 
โดยด าเนินการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎าในสุนัขและแมวในชุมชน คลินิกสัตวแพทย์ กรุงเทพมหานคร  
คลินิกฝุายควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า ศูนย์ควบคุมสุนัขประเวศ ศูนย์พักพิงสุนัข อ .ทัพทัน จ.อุทัยธานี และศูนย์บริการ
สาธารณสุข ส านักอนามัย รวมทั้งสิ้น 173,325 ตัว และไมํพบผู๎เสียชีวิตด๎วยโรคพิษสุนัขบ๎าในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
(ก าหนดคําเปูาหมายอัตราผู๎เสียชีวิตด๎วยโรคพิษสุนัขบ๎า ไมํเกิน 0.2 ตํอแสนประชากร) 
 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ เจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีรับสั่งวํา 
“ทรงหํวงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ๎าที่เป็นปัญหาส าคัญของชาติ” และทรงมีพระราชประสงค์ให๎โรคพิษสุนัขบ๎า 
หมดไปจากประเทศไทย ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได๎เรํงรัดการด าเนินงาน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎าทั้งในคนและในสัตว์เพ่ือให๎โรคพิษสุนัขบ๎าหมดไปจากประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2563 
ตามแนวคิดการด าเนินงานสุขภาพหนึ่งเดียว (one health) โดยจัดท า “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ๎า” ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ เจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี ปี 2560-2563 โดยการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การก าจัดโรคพิษสุนัขบ๎า เพื่อน ายุทธศาสตร์ 
ไปสูํการปฏิบัติให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ ซึ่งมียุทธศาสตร์ส าคัญ 8 ยุทธศาสตร์ ประกอบด๎วย  
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การเฝูาระวัง ปูองกันโรคในสัตว์ ด๎านการจัดระบบศูนย์พักพิงสัตว์ การเฝูาระวัง ปูองกันควบคุมและดูแลรักษา
โรคพิษสุนัขบ๎าในคน การขับเคลื่อนการด าเนินงานโรคพิษสุนัขบ๎าในท๎องถิ่น ด๎านการประชาสัมพันธ์  
ด๎านศูนย์ข๎อมูลสารสนเทศ ด๎านการติดตามและประเมินผล และด๎านนวัตกรรมและการถํายทอดเทคโนโลยี13 

โรคพิษสุนัขบ๎ายังคงเป็นปัญหาอยูํในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจ าเป็นต๎องกวาดล๎างให๎หมดไป
ภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ตามเปูาหมายที่องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์
ระหวํางประเทศ (OIE) ได๎ก าหนดไว๎ 

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการควบคุมการระบาด 
ของโรคติดตํอส าคัญในเขตเมืองและการควบคุมพาหะน าโรค ได๎แกํ โครงการพัฒนากระบวนการเฝูาระวัง 
และสอบสวนโรคปี 2560 ในพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎ปฏิบัติงานสร๎างเสริม 
ภูมิค๎ุมกันโรค กิจกรรมก าจัดหนูในที่ท าการกรุงเทพมหานคร  

แนวคิดระบบสุขภาพได๎ขยายขอบเขตกว๎างมากกวําการดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขครอบคลุม
การสร๎างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค มีมุมมองในมิติสังคม วัฒนธรรม วิถีการด าเนินชีวิต ความเชื่อ สิ่งแวดล๎อม 
ดุลยภาพเชิงสังคม ปรากฏการณ์ที่เกิดสะท๎อนถึงความหมายของสุขภาพที่มีบริบทกว๎างข้ึน แนวโน๎มปัญหาสุขภาพ
มีการเปลี่ยนแปลงเชิงระบาดวิทยา โรคติดตํออุบัติใหมํ โรคอุบัติซ้ าเพ่ิมข้ึน กลายเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ  

การปูองกันและควบคุมโรคติดตํอในเขตเมือง กรุงเทพมหานครควรมีมาตรการเสริมความเข๎มแข็ง
ระบบเฝูาระวังโรคระบาดทั้งโรคอุบัติใหมํและโรคอุบัติซ้ าโดยมีเครือขํายเฝูาระวังโรคในการสกัดก้ันโรคการแพรํ
ระบาดโรคได๎อยํางทันทํวงที รวมทั้งสํงเสริม สนับสนุนการเฝูาระวัง และแก๎ไขปัญหาสุขภาพตามบริบท 
ของพ้ืนที่โดยการมีสํวนรํวมของประชาชนในชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3)  ระบบบริการสุขภาพ  
    มิติที่ 8.3  การเข้าถึงการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ 

          1. การดูแลสุขภาพชํองปากและบ าบัดรักษาทางทันตกรรม 
1.1  ร๎อยละของความส าเร็จในการดูแลรักษาสุขภาพผู๎มารับบริการ (ผลลัพธ)์  

คําเปูาหมายร๎อยละ 85 
 
13 ที่มาข๎อมูล: แผนยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ๎า ตามพระราชปณิธาน 
   ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ เจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี 2560 – 2563  

สืบค้นจาก http://pvlo-pic.dld.go.th/th1/files/2560/Training-DocumentsVet60/Strategic.pdf 
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      ผลการด าเนินงาน กรุงเทพมหานครโดยส านักอนามัยได๎ด าเนินโครงการคนกรุงเทพฯ รักฟัน 
(เพ่ือผู๎สูงวัยฟันดี)14 โดยมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานโครงการดังกลําว ประกอบด๎วย 3 กิจกรรม 
ได๎แกํ (1) การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน าชมรมผู๎สูงอายุในการสํงเสริมสุขภาพชํองปาก จ านวน 2 รุํน ๆ ละ 
40 คน เมื่อวันที่ 18 และ 20 มกราคม 2560 (2) มอบเกียรติบัตรแกนน าชมรมผู๎สูงอายุเนื่องในวันผู๎สูงอายุ
แหํงชาติ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 และ (3) ตรวจสุขภาพชํองปากและฝึกทักษะการท าความสะอาด 
ชํองปากรายบุคคล (อายุ 50 ปีขึ้นไป) มีผู๎สูงอายุในชุมชนที่ได๎รับการตรวจและฝึกทักษะ จ านวน 23,947 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 100 (คําเปูาหมายร๎อยละ 85) ของกลุํมผู๎สูงอายุเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ จ านวน 20,000 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2  ร๎อยละศูนย์พัฒนาเด็กกํอนวัยเรียนที่มีการจัดกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพชํองปาก (ผลลัพธ์) 
คําเปูาหมายร๎อยละ 80 

 ผลการด าเนินงาน กรุงเทพมหานครโดยส านักอนามัยได๎ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือขํายในการด าเนินงานสํงเสริมสุขภาพชํองปากกลุํมเปูาหมายส าคัญ โดยจัดอบรมผู๎ดูแลเด็กหรือครูพ่ีเลี้ยง 
จ านวน 105 คน ของศูนย์พัฒนาเด็กกํอนวัยเรียน สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันของศูนย์บริการสาธารณสุข  
จ านวน 103 ศูนย ์เพ่ือให๎ความรู๎เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพชํองปากของเด็กกํอนวัยเรียน  
และติดตามการจัดกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กกํอนวัยเรียนที่ครูพ่ีเลี้ยงได๎เข๎ารํวมการอบรม  โดยครั้งที่ 1 พบวํา 
ศูนย์พัฒนาเด็กกํอนวัยเรียนมีการจัดกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพชํองปาก จ านวน 96 ศูนย์ คิดเป็นร๎อยละ 93.20 
ของศูนย์พัฒนาเด็กกํอนวัยเรียนที่ครูพ่ีเลี้ยงได๎เข๎ารํวมการอบรมทั้งหมด จ านวน 103 ศูนย์ และครั้งที่ 2 พบวํา 
ศูนย์พัฒนาเด็กกํอนวัยเรียนมีการจัดกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพชํองปาก จ านวน 102 ศูนย์ คิดเป็นร๎อยละ 99  
(คําเปูาหมายร๎อยละ 80) ซ่ึงจากการติดตามประเมินผลการตรวจสภาวะอนามัยชํองปาก (PI-Plaqur index) 
พบวํา เด็กสํวนใหญํมีอนามัยชํองปากดีข้ึน คํา PI กํอนด าเนินกิจกรรม มีคําเทํากับ 0.56 หลังจากด าเนนิ
กิจกรรมคํา PI ลดลงเหลือ 0.31 

1.3  ร๎อยละของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ทีไ่ด๎รับการตรวจฟันได๎รับการเคลือบหลุม
รํองฟัน (ผลผลิต) คําเปูาหมายร๎อยละ 50 และร๎อยละของฟันที่ได๎รับการเคลือบหลุมรํองฟันที่ไมํมีรอยโรคฟันผุ 
(ผลลัพธ์) คําเปูาหมายร๎อยละ 80 
 
 
 
14 สนับสนุนนโยบายผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ ๔ “คุณภาพชีวิตด”ี (CARE) Bangkok Special Care ดูแลผู๎สูงอาย ุ
   เป็นพิเศษ ด๎วยการเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และความใสํใจเปน็พิเศษ ในการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  
   สันทนาการ บริการที่ส านักงานเขต การเพิ่มพูนความรู๎และทักษะอาชีพ และการเดินทางด๎วยรถตู๎วีลแชร์ 
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ผลการด าเนินงาน  กรุงเทพมหานครโดยส านักอนามัยได๎จัดกิจกรรมการให๎บริการ 
เคลือบหลุมรํองฟันในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 จ านวน 41,549 คน โดยมีเด็กนักเรียนที่ได๎รับ 
การเคลือบหลุมรํองฟัน จ านวน 25,402 คน 50,349 ซ่ี คิดเป็นร๎อยละ 65.90 (คําเปูาหมายร๎อยละ 50) 
ของเด็กนักเรียนที่ได๎รับการตรวจฟัน จ านวน 38,548 คน นอกจากนี้ ยังด าเนินการสุํมตรวจประเมินนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 ที่ได๎รับการเคลือบหลุมรํองฟันไปแล๎ว 1 ปี จ านวน 4,491 คน เพ่ือประเมินฟัน 
ที่ได๎รับการเคลือบหลุมรํองฟันจ านวน 10,660 ซี่ พบวํา มีจ านวนฟันที่ไมํผ ุ9,817 ซ่ี คิดเป็นร๎อยละ 92.09 
(คําเปูาหมายร๎อยละ 80) 

2. ดูแลผู๎ปุวยตํอเนื่องที่บ๎าน  
2.1  จ านวนศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย ให๎การพยาบาลตํอเนื่องที่บ๎าน (HHC)  

(ผลผลิต) คําเปูาหมาย ศูนย์บริการสาธารณสุขจ านวน 68 แหํง และร๎อยละของผู๎ปุวยและผู๎สูงอายุที่ได๎รับ 
การพยาบาลตํอเนื่องที่บ๎าน (HHC) (ผลลัพธ์) คําเปูาหมายร๎อยละ 60 

 ผลการด าเนินงาน  กรุงเทพมหานครโดยส านักอนามัยได๎จัดกิจกรรมพัฒนาการพยาบาล
ผู๎ปุวยและผู๎สูงอายุตํอเนื่องที่บ๎าน (HHC) ของศูนย์บริการสาธารณสุข15 โดยเป็นการพัฒนาศูนย์สํงตํอเพ่ือ 
การพยาบาลตํอเนื่องที่บ๎าน (BMA Home Ward Referral Center) เพ่ือให๎ศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย 
สามารถใช๎งานโปรแกรม BMA Home Ward Referral และให๎บริการเยี่ยมบ๎านได๎ครบทุกแหํง ซึ่งตั้งแตํวันที่ 1 
ตุลาคม 2559-11 กันยายน 2560 มีผู๎ปุวยและผู๎สูงอายุที่ได๎รับการสํงตํอได๎รับการพยาบาลตํอเนื่องที่บ๎าน 
(HHC) จ านวน 19,464 ราย คิดเป็นร๎อยละ 100 (คําเปูาหมายร๎อยละ 60) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 สนับสนุนนโยบายผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ ๔ “คุณภาพชีวิตด”ี (CARE) Bangkok Special Care ดูแลผู๎สูงอาย ุ
   เป็นพิเศษ ด๎วยการเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และความใสํใจเปน็พิเศษ ในการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  
   สันทนาการ บริการที่ส านักงานเขต การเพิ่มพูนความรู๎และทักษะอาชีพ และการเดินทางด๎วยรถตู๎วีลแชร์ 
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2.2  ผู๎ดูแล (Caregiver) ได๎รับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู๎ปุวยและผู๎สูงอายุ (ผลลัพธ์) 
คําเปูาหมายร๎อยละ 80 

 ผลการด าเนินงาน  กรุงเทพมหานครโดยส านักอนามัยได๎ด าเนินโครงการการพัฒนา
ศักยภาพผู๎ดูแลผู๎ปุวยและผู๎สูงอายุที่ต๎องได๎รับการดูแลตํอเนื่องที่บ๎าน16 โดยมีการจัดกิจกรรมสนับสนุน 
การด าเนินงานโครงการดังกลําว ประกอบด๎วย 

 (1)  จัดอบรมหลักสูตรสร๎างแกนน าผู๎ดูแล (Caregiver) ให๎มีศักยภาพการพยาบาลพื้นฐาน  
โดยแบํงการอบรมเป็น 10 รุํน รุํนละ 120 คน มีผู๎ดูแลผู๎ปุวยและผู๎สูงอายุผํานการอบรม จ านวน 1,190 คน  
คิดเป็นร๎อยละ 99.16 (คําเปูาหมาย ร๎อยละ 80) ของเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ จ านวน 1,200 คน  

(2)  จัดอบรมหลักสูตรฟ้ืนฟูแกนน าผู๎ดูแลผู๎ปุวยและผู๎สูงอายุที่ต๎องได๎รับการดูแลตํอเนื่อง  
ที่บ๎าน จ านวน 748 คน โดยด าเนินการจัดการอบรมภาคทฤษฎี 3 รุํน (รุํนที่ 1 จ านวน 250 คน รุํนที่ 2 จ านวน  
 
 
16 สนับสนุนนโยบายผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ ๔ “คุณภาพชีวิตด”ี (CARE) Bangkok Special Care ดูแลผู๎สูงอาย ุ
   เป็นพิเศษ ด๎วยการเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และความใสํใจเป็นพิเศษ ในการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  
   สันทนาการ บริการที่ส านักงานเขต การเพิ่มพูนความรู๎และทักษะอาชีพ และการเดินทางด๎วยรถตู๎วีลแชร ์
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246 คน รุํนที่ 3 จ านวน 252 คน) และภาคศึกษาดูงานตํางจังหวัด 7 รุํน (รุํนที่ 1 จ านวน 108 คน รุํนที่ 2 
จ านวน 84 คน รุํนที่ 3 จ านวน 105 คน รุํนที่ 4 จ านวน 118 คน รุํนที่ 5 จ านวน 104 คน รุํนที่ 6  
จ านวน 111 คน รุํนที่ 7 จ านวน 118 คน)  

(3)  สนับสนุนผู๎ดูแลให๎สามารถดูแลผู๎ปุวยและผู๎สูงอายุที่จ าเป็นต๎องดูแลตํอเนื่องที่บ๎าน 
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยจัดท าชุดอุปกรณ์ดูแลผู๎ปุวยและผู๎สูงอายุที่จ าเป็นต๎องได๎รับการดูแลตํอเนื่องที่บ๎าน 
จ านวน 1,200 ชุด จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จ านวน 1,200 เครื่อง จัดท าสมุดบันทึก 
การฝึกปฏิบัติส าหรับผู๎ดูแลผู๎ปุวยและผู๎สูงอายุที่จ าเป็นต๎องให๎การดูแลตํอเนื่องที่บ๎าน  จัดท าคูํมือผู๎ดูแล  
ผู๎ที่ไมํสามารถดูแลสุขภาพพ้ืนฐานด๎วยตนเองได๎ และจัดท าคูํมือการดูแลผู๎สูงอายุกลุํมติดบ๎านส าหรับผู๎ดูแล 

(4)  สนับสนุนชุดอุปกรณ์การดูแลผู๎ปุวยและผู๎สูงอายุที่จ าเป็นต๎องได๎รับการดูแลตํอเนื่อง 
ที่บ๎าน โดยจัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ส าหรับใช๎กับผู๎ปุวยหรือผู๎สูงอายุที่บ๎าน ได๎แกํ จัดซื้อไม๎ขูดลิ้น จ านวน 
480 ชิ้น จัดซื้อแผํนรองส าหรับใช๎ในผู๎ปุวยและผู๎สูงอายุที่บ๎านที่มีแผลกดทับ จ านวน 50 อัน และจัดท าชุดดูแล 
ผู๎ที่ไมํสามารถดูแลสุขภาพพ้ืนฐานด๎วยตนเองได๎ จัดท าชุดดูแลผู๎สูงอายุกลุํมติดบ๎าน  

(5)  การพัฒนารูปแบบผู๎ตรวจการพยาบาลผู๎ปุวยและผู๎สูงอายุที่จ าเป็นต๎องได๎รับการดูแล
ตํอเนื่องที่บ๎าน (Supervise Nurse Home Ward) โดยจ๎างบุคคลภายนอกต าแหนํงพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 8 คน 
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎ตรวจการพยาบาลให๎ค าปรึกษา แนะน าและก ากับคุณภาพการดูแลการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพและผู๎ดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุข  
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนและสํงเสริมการเข๎าถึงระบบ
บริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่กรุงเทพฯ การพัฒนาขีดความสามารถ มาตรฐานและประสิทธิภาพ 
การบริการชันสูตรสาธารณสุข การเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสุขภาพ ได๎แกํ โครงการ
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขเพ่ือการรับรองคุณภาพ ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2560  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให๎บุคลากรของศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย มีการพัฒนาคุณภาพ
บริการตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขเพ่ือเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํกระบวนการรับรองคุณภาพจากองค์กร
ภายนอก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์กรมหาชน (สรพ.) เมื่อเดือนตุลาคม 2559-กันยายน 2560  
โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข๎าสูํกระบวนการประเมินและผํานการรับรองฯ จ านวน 3 แหํง ได๎แกํ ศบส.16,  
ศบส.35, และศบส. 52 คิดเป็นร๎อยละ 20 (คําเปูาหมายร๎อยละ 10) ของศูนย์บริการสาธารณสุขที่รับ 
การประเมินและรับรองคุณภาพ จ านวน 15 แหํง ได๎แกํ ศบส.6, ศบส.8, ศบส.9, ศบส.16, ศบส.21,  
ศบส.22, ศบส.35, ศบส.39, ศบส.40, ศบส.47, ศบส.48, ศบส.52, ศบส.58, ศบส.66, และ ศบส.67 
กิจกรรมทดสอบความช านาญ (Proficiency testing) ของเจ๎าหน๎าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย  
และส านักงานเขตในการตรวจคัดกรองยาบ๎า (Methamphetamine) ในปัสสาวะ โครงการการสนับสนุน 
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การเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํ จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร โครงการจัดท าสื่อเผยแพรํ 
และประชาสัมพันธ์งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบ าบัด โครงการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ 
ทางห๎องปฏิบัติการชันสูตรโรคของศูนย์บริการสาธารณสุขเพ่ือการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ 
ในการประเมินทั้งหมด 5 ข๎อ คือ (1) เพ่ือประเมินคุณภาพการตรวจหาระดับน้ าตาลในเลือดโดยใช๎เครื่องตรวจ 
ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข มีอยูํ (3 ครั้ง/ปี) (2) เพ่ือประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคโดยใช๎  
กล๎องจุลทรรศน์ (2 ครั้ง/ปี) (3) เพ่ือประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์หมูํเลือด (3 ครั้ง/ปี) (4) เพ่ือประเมิน
คุณภาพการตรวจหาระดับความเข๎มข๎นของเลือด (3 ครั้ง/ปี) (5) เพ่ือประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ 
Anti-HIV (3 ครั้ง/ปี) โครงการพัฒนาห๎องปฏิบัติการส านักงานชันสูตรสาธารณสุขเพ่ือการรับรองมาตรฐาน 
งานเทคนิคการแพทย์ โดยห๎องปฏิบัติการส านักงานชันสูตรสาธารณสุขได๎รับการรับรองมาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย์ 2555 จากสภาเทคนิคการแพทย์แหํงประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560-8 พฤษภาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    มิติที่ 8.4  การบ าบัดรักษาและฟื้นฟูการติดยาเสพติดและสารเสพติด 
    ไมํได๎ด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎ในมิติที่ 8.4 การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูการติดยาเสพติด 

และสารเสพติดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2560 แตํมีการด าเนินการตามภารกิจ
และตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้นโ ดยหนํวยงาน ซึ่งผลการด าเนินการในภาพรวมปรากฏอยูํในด๎านที่ 1 เมืองที่มี  
ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร๎อย มิติที่ 1.2 การปูองกันและแก๎ไขปัญหาการติดยาเสพติด  
และสารเสพติด โดยสรุปไดด๎ังนี้ 

    1. ร๎อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝูาระวังภัยและยาเสพติดมีการด าเนินกิจกรรม  
เฝูาระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจ (ผลผลิต) คําเปูาหมายร๎อยละ 30 

   ผลการด าเนินงาน  กรุงเทพมหานครมีจ านวนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝูาระวังภัย 
และยาเสพติดซ่ึงผํานการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครก าหนด จ านวน 7,905 คน โดยมีภารกิจ 
ที่ได๎รับมอบหมายจากศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดเขต 6 ประการ คือ 

   (1)  เฝูาระวังภัยและการแพรํระบาดของยาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษารอบ ๆ ชุมชน 
   (2)  ค๎นหา ชักจูงผู๎เสพ/ผู๎ติดยาให๎เข๎ารับการบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจ และติดตามดูแล

ชํวยเหลือผู๎เสพ/ผู๎ติดยาเสพติดที่ผํานการบ าบัดรักษา 
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   (3)  เข๎ารํวมประชุมกับศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดเขต 
   (4)  ติดตามข๎อมูลขําวสารที่อาจเป็นภัยกับความม่ันคงของรัฐและแจ๎งเหตุที่ เป็นภัยและปัญหา 

ยาเสพติดให๎ผู๎ประสานงานของส านักงานเขต 
   (5)  ให๎ความรู๎และประชาสัมพันธ์ข๎อมูลทางด๎านราชการ การเฝูาระวังภัยตําง ๆ และยาเสพติด 
   (6)  เฝูาระวังและปูองกันอาชญากรรมและภัยตําง ๆ 
   จากรายงานผลการด าเนินงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝูาระวังภัยและยาเสพติด 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 พบวํา อาสาสมัครฯ ที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 4,597 คน คิดเป็น 
ร๎อยละ 58.15 ของอาสาสมัครฯ จ านวน 7,905 คน โดยปฏิบัติหน๎าที่ตามภารกิจในภาพรวมดังนี้ 

   (1)  การเฝูาระวังภัยตําง ๆ ด๎านการแพรํระบาดของยาเสพติด (อุทกภัย อัคคีภัย สารเคมี/วัตถุ
อันตราย การโจรกรรม และผู๎ค๎ายาเสพติด) จ านวน 12,638 ครั้ง 

   (2)  การค๎นหาผู๎เสพ/ผู๎ติดยาเสพติดสํงเข๎ารับการบ าบัดรักษา ติดตามดูแลชํวยเหลือผู๎เสพ/ผู๎ติด 
ยาเสพติด จ านวน 4,295 ครัง้  

   (3)  การให๎ความรู๎ด๎านยาเสพติด จ านวน 23,689 ครั้ง 
    2. ร๎อยละของชุมชนที่ได๎รับการสนับสนุนด๎านการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด (ผลผลิต)  

คําเปูาหมายร๎อยละ 80 และร๎อยละของชุมชนที่ได๎รับการสนับสนุนมีการด าเนินงานด๎านการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด (ผลลัพธ์) คําเปูาหมายร๎อยละ 80  

   ผลการด าเนินงาน  กรุงเทพมหานครโดยส านักอนามัย (ส านักงานปูองกันและบ าบัดการติด 
ยาเสพติด) มีการด าเนินการสนับสนุนด๎านการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด โดยการเผยแพรํความรู๎  
การสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข๎องเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติหน๎าที่ด๎านการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหายาเสพติดโดยมีเปูาหมายในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 109 แหํง    
สถานประกอบการในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 100 แหํง  และชุมชนเข๎มแข็งท่ีด าเนินงานภายใต๎แผนประชา- 
รัฐรํวมใจ สร๎างหมูํบ๎าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด ครบ 9 ขั้นตอน 499 ชุมชน   

   ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีหมูํบ๎าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดและหนํวยงาน 
ที่เก่ียวข๎องได๎รับการสนับสนุนด๎านการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดรวม จ านวน 626 แหํง คิดเป็น 
ร๎อยละ 88.42 ของเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ จ านวน 708 แหํง ประกอบด๎วย โรงเรียนจ านวน 109 แหํง 
(เปูาหมาย 109 แหํง) สถานประกอบการจ านวน 100 แหํง (เปูาหมาย 100 แหํง) และหมูํบ๎าน/ชุมชน 
มั่นคงปลอดภัยยาเสพติดจ านวน 417 ชุมชน (เปูาหมาย 499 ชุมชน) โดยมีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด อาทิ การให๎ความรู๎และประชาสัมพันธ์ข๎อมูลทางราชการ การค๎นหาผู๎เสพ / 
ผู๎ติดยาเสพติด การจัดเวทีประชาคม การให๎ข๎อมูลด๎านการบ าบัดรักษา การสํงตํอเข๎ารับการบ าบัด และ 
การติดตามให๎การชํวยเหลือผู๎ผํานการบ าบัดรักษา เป็นต๎น 

   ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผู๎เข๎ารับการบ าบัดรักษาการติดยาเสพติดในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จ านวน 11,618 คน17 โดยลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2559 (ผู๎เข๎ารับการ
บ าบัดรักษาการติดยาเสพติดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 11,698 คน) 
 
 
 
17 ข๎อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 
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    มิติที่ 8.5  สาธารณสุขมูลฐานและเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน 
    1. ร๎อยละของศูนย์สุขภาพชุมชนที่ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ (ผลผลิต) คําเปูาหมายร๎อยละ 85 

และร๎อยละของผู๎รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก -มากที่สุด (ผลลัพธ์) คําเปูาหมายร๎อยละ 85 
    ผลการด าเนินงาน  กรุงเทพมหานครมีศูนย์สุขภาพชุมชนที่ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์  

จ านวน 1,219 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 87.07 (คําเปูาหมายร๎อยละ 85) ของศูนย์สุขภาพชุมชนที่ข้ึนทะเบียน 
จ านวน 1,400 แหํง โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครเป็นผู๎ด าเนินการภายใต๎การสนับสนุน  
การให๎ค าปรึกษาแนะน า  การควบคุมก ากับ และติดตามผลจากศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย   
ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู๎รับบริการที่มตีํอศูนยส์ุขภาพชุมชน รอบการประเมินที่ 1 โดยใช๎แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ พบวํา มคีะแนนความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุด จ านวน 11,387 ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ 96.09 
ของแบบสอบถามความพึงพอใจที่ได๎รับกลับคืน จ านวน 11,850 ฉบับ และในรอบการประเมินที่ 2 (ระหวําง
วันที่ 1 เมษายน-30 กันยายน 2560) พบวาํ มีคะแนนความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุด จ านวน 11,277 ฉบับ 
คิดเป็นร๎อยละ 96.38 (คําเปูาหมายร๎อยละ 85) ของแบบสอบถามความพึงพอใจที่ได๎รับกลับคืน จ านวน 
11,700 ฉบับ  
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    2. จ านวนชุมชนที่ด าเนินกิจกรรมการดูแลผู๎สูงอายุระยะยาว (ผลผลิต) คําเปูาหมายเพ่ิมข้ึน 
ร๎อยละ 80 (จากผลงานในปีที่ผํานมา) 

    ผลการด าเนินงาน  กรุงเทพมหานครโดยส านักอนามัยมีการด าเนินโครงการสนับสนุน  
คือ โครงการการพัฒนาศักยภาพชมรมผู๎สูงอายุ โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของผู๎สูงอายุ โครงการพัฒนา 
การดูแลผู๎สูงอายุระยะยาวในชุมชนของศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีชุมชน 
ที่ด าเนินการกิจกรรมการดูแลผู๎สูงอายุระยะยาว จ านวน 159 ชุมชน ประกอบด๎วย ชุมชนที่ด าเนินกิจกรรม
การดูแลผู๎สูงอายุระยะยาวที่ด าเนินการตํอเนื่องจากปีที่ผํานมา จ านวน 68 ชุมชน และชุมชนที่ด าเนินกิจกรรม
การดูแลผู๎สูงอายุระยะยาวที่ด าเนินการเพ่ิมข้ึนในปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 จ านวน 91 ชุมชน คิดเป็น 
ร๎อยละ 100 (คําเปาูหมายเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 80) 

    3. จ านวนศูนย์สํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุขผํานตามมาตรฐานบริการ 
สํงเสริมสุขภาพขั้นพ้ืนฐานศูนย์สํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุฯ คําเปูาหมาย 68 แหํง 

   ผลการด าเนินงาน  กรุงเทพมหานครโดยส านักอนามัยมีการด าเนินกิจกรรมสนับสนุน คือ 
กิจกรรมการพัฒนาการด าเนินงานศูนย์สํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย 
กรุงเทพมหานครโดยศูนย์สํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุจัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กลางการประสานงาน การเรียนรู๎และ
การพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานด๎านผู๎สูงอายุแบบองค์รวม ผู๎สูงอายุสามารถมารับบริการและรํวมกิจกรรม
ตําง  ๆ ได๎ในวันและเวลาราชการ มีสถานที่ตั้งอยูํในศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย ทั้ง 68 แหํง  
การด าเนินงานจะอยูํในรูปของคณะกรรมการ ประกอบด๎วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์
ที่ได๎รับมอบหมายให๎ดูแลผู๎สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุขและผู๎สูงอายุ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
มีศูนย์สํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผํานตามมาตรฐานบริการสํงเสริมสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน
ศูนย์สํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุ18 จ านวน 68 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 100 ของเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ จ านวน 68 แหงํ 

    4. เครือขํายความรํวมมือในการเฝูาระวังความปลอดภัยด๎านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส านักอนามัย 
มีจ านวนเพ่ิมข้ึน (ผลลัพธ์) คําเปูาหมายไมํน๎อยกวําร๎อยละ 10 
 
18 (1) สมาชิก หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแตํ 60 ปีขึ้นไป ที่สมัครเข๎ารับบริการหรือรํวมกิจกรรมของศูนย์สํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุฯ 
   ทั้งนี้ บุคคลที่มีอายุต่ ากวํา 60 ปี สามารถสมัครได๎ โดยผํานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศูนย์สํงเสริมสุขภาพ 
   ผู๎สูงอายุกรุงเทพมหานคร (2) มาตรฐาน หมายถึง เกณฑ์ที่ใช๎ประเมินการบริการสงํเสริมสุขภาพข้ันพ้ืนฐานของศูนย์สํงเสริม 
   สุขภาพ (3) การบริการสํงเสริมสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน หมายถึง การจัดบริการที่ครอบคลุมด๎านสุขภาพอนามัย ได๎แกํ  
   การสํงเสริมสุขภาพ การปูองกันและควบคุมโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งด๎านสังคมแกํผู๎สูงอายุท่ีเป็นสมาชิกศูนย์สงํเสริม  
   สุขภาพผู๎สูงอาย ุ
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ผลการด าเนินงาน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีร๎านขายยาเครือขํายความรํวมมือในการเฝูา
ระวังความปลอดภัยด๎านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส านักอนามัย ผํานเกณฑ์การประเมินจากคณะกรรมการ
ประเมินและรับรองร๎านขายยาเครือขํายฯ เพิ่มขึ้น จ านวน 6 ร๎าน จากเดิม จ านวน 49 ร๎าน รวมจ านวน 55 ร๎าน  
คิดเป็นร๎อยละ 12.24 (คําเปูาหมายไมํน๎อยกวําร๎อยละ 10) 

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการเสริมสร๎างเครือขําย
อาสาสมัครสาธารณสุขให๎สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพและขยายเครือขํายภาคประชาชน  
ได๎แกํ โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครรํวมใจขจัดภัยสุขภาพ โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพ
ชุมชน กิจกรรมการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครในหลักสูตรการอบรมเพ่ิมพูนความรู๎  
 
 
 
 
 
 

    มิติที่ 8.6  การให้บริการโรงพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน 
    1. ร๎อยละของความส าเร็จในการยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด๎านโรคเฉพาะทาง  

ที่มีคุณภาพผํานเกณฑ์ของส านักการแพทย์ ตั้งแตํระดับ 3 ขึ้นไป19 (ผลลัพธ์) คําเปูาหมาย ≥ร๎อยละ 85 
  ผลการด าเนินงาน  กรุงเทพมหานครโดยส านักการแพทย์มีการพัฒนาและขยายศูนย์ 

ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Exellent Center) อยํางตํอเนื่อง พร๎อมทั้งมีการประเมินศักยภาพและยกระดับ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ในด๎านตําง ๆ  ทั้ง 10 ด๎าน ให๎ผํานเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดตั้งแตํระดับ 3 ขึ้นไป  
ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 ได๎ก าหนดเข๎าประเมินศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ดังนี้ 

 (1)  โรงพยาบาลกลาง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. 
 (2)  โรงพยาบาลตากสิน เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. 
 (3)  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. 
 ปัจจุบันส านักการแพทย์มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellent Center) ทั้งสิ้น  

จ านวน 7 ศูนย์ โดยมีผลการประเมินในปี พ.ศ. 2560 โดยเรียงตามล าดับคะแนน  
 (1)  ศูนยร์ักษาและผําตัดผํานกล๎อง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ระดับ 4 (3.86) 
 (2)  ศูนย์โรคกระดูกและข๎อ โรงพยาบาลกลาง ระดับ 4 (3.56) 
 (3)  ศูนย์จักษุวิทยา โรงพยาบาลกลาง ระดับ 4 (3.56) 

 
19 คุณภาพตามเกณฑ์ หมายถึง ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด๎านโรคเฉพาะทางที่มีคุณภาพผํานเกณฑ์ของส านักการแพทย ์
   ในระดับ 3 ขึ้นไป อยํางน๎อย 7 ใน 10 ด๎าน ประกอบด๎วย (๑) มีบุคลากรหรือผู๎เช่ียวชาญเฉพาะสาขาท่ีจ าเป็นตํอ 
   การด าเนินงานของศูนย ์(2) มีสถานท่ี/คลินิกเฉพาะครบวงจร และมีการให๎บริการคลินิกเฉพาะโรคครบทุกสาขาที่จ าเป็น  
   (3) มีเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็นตํอการด าเนินงานของศูนย ์(4) มีการประชุมสหสาขาวิชาชีพในองค์กร 
   (5) เป็นศูนย์กลางการให๎บริการและเครือขํายการสํงตํอจากโรงพยาบาลในเครือขําย (สนพ./สนอ.) (6) ศูนย์กลาง 
   การฝึกอบรม/หลักสูตรได๎รับการยอมรับ โดยเป็นศูนย์ฝึกอบรมแพทย์หลักสูตรระยะสั้นหรือเป็นสถาบันสมทบ  
   (7) ความส าเร็จของการรักษาสามารถให๎การรักษาโรคที่ซับซ๎อนได๎แตํไมํครบถ๎วน (8) ศูนย์กลางข๎อมูลผู๎ปุวย โดยมีศูนย์กลาง 
   เก็บรวบรวมข๎อมูลแหลํงเดียว (9) จ านวนผลงานวิจัยท่ีช้ีน าสังคม โดยมีผลงานวิจัยท่ีได๎รับการน าเสนอหรือตีพิมพ์ในวารสาร  
   ระดับชาติ (10) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในเครือขํายกับองค์กรวิชาชีพ/มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในระดับส านัก (Inter  
   hospital Conference) 
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(4)  ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลตากสิน ระดับ 4 (3.55) 
(5)  ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อม โรงพยาบาลตากสิน ระดับ 3 (3.34) 
(6)  ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ โรงพยาบาลตากสิน ระดับ 3 (3.18) 
(7)  ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา และเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ระดับ 3 (3.13) 
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์ตรวจรักษาและผําตัดผํานกล๎องโรงพยาบาลเจริญกรุง-

ประชารักษ์ได๎ผํานการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพ เพื่อเป็นสถาบันฝึกอบรมด๎านผําตัดผํานกล๎องทางนรีเวช
จากสมาคมผําตัดผํานกล๎องทางนรีเวชภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก (APAGE) หรือ Asia Pacific Association for 
Gynecologic Endoscopy and Minimally Invasive Therapy ตามมาตรฐาน ACMIG (APAGE Accredited 
Training Centre in Minimally Invasive Gynecology) โดยการตรวจประเมินของผู๎เชี่ยวชาญ ซึ่งนับเป็น
โรงพยาบาลแหํงที่ 2 ในภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิกที่ผํานการประเมินตามมาตรฐานดังกลําว 
 

ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2558 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2559  
ส านักการแพทย์:  
คําเปูาหมาย ร๎อยละ 85 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 100 

ส านักการแพทย์:  
คําเปูาหมาย ร๎อยละ 85 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 100 

ส านักการแพทย์:  
คําเปูาหมาย ร๎อยละ 85 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 100 

 

ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2560 
ส านักการแพทย์:  
คําเปูาหมาย ≥ร๎อยละ 85 ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 

2. ร๎อยละของผู๎ปุวยที่มีความพึงพอใจระดับ “มาก” ในบริการรักษาพยาบาลของศูนย์ความเป็นเลิศ 
ทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์) คําเปูาหมาย ≥ร๎อยละ 85 

ผลการด าเนินงาน  ผลการส ารวจความพึงพอใจในบริการของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  
ทั้ง 7 แหํง ผู๎ปุวยมีความพึงพอใจระดับมากในการบริการรักษาพยาบาลของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 
ของกรุงเทพมหานคร จ านวน 2,330 ราย คิดเป็นร๎อยละ 98.11 (คําเปูาหมาย ≥ร๎อยละ 85) ของผู๎ปุวย 
ที่มารับบริการทั้งหมด จ านวน 2,375 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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โรงพยาบาล ผลส ารวจความพึงพอใจ 

1. โรงพยาบาลกลาง 1. ศูนย์จักษุวิทยา ผู๎ตอบแบบสอบถามท้ังหมด จ านวน 736 ราย  
มีผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจระดับมาก จ านวน 710 ราย 
คิดเป็นร๎อยละ 96.46 
2. ศูนย์โรคกระดูกและข๎อ ผู๎ตอบแบบสอบถามท้ังหมด จ านวน 330 ราย 
มีผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจระดับมาก จ านวน 330 ราย 
คิดเป็นร๎อยละ 100 

2. โรงพยาบาลตากสิน  
 

3. ศูนย์โรคเบาหวาน ผู๎ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 120 ราย  
มีผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจระดับมาก จ านวน 117 ราย  
คิดเป็นร๎อยละ 97.50 
4. ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ผู๎ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด จ านวน 189 ราย มีผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจ
ระดับมาก จ านวน 187 ราย คิดเป็นร๎อยละ 98.94 
5. ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อม ผู๎ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด จ านวน 256 ราย มีผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจ
ระดบัมาก จ านวน 244 ราย คิดเป็นร๎อยละ 95.31 

3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
 

6. ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา และเวชศาสตร์ฟื้นฟู ผู๎ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด จ านวน 156 ราย มีผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจ
ระดับมาก จ านวน 156 ราย คิดเป็นร๎อยละ 100 
7. ศูนย์รักษาและผําตัดผํานกล๎อง ผู๎ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  
จ านวน 588 ราย มีผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจระดับมาก  
จ านวน 586 ราย คิดเป็นร๎อยละ 99.65 

 

ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2558 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2559  
ส านักการแพทย์:  
คําเปูาหมาย ร๎อยละ 80 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 96 

ส านักการแพทย์:  
คําเปูาหมาย ร๎อยละ 80 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 96.76 

ส านักการแพทย์:  
คําเปูาหมาย ร๎อยละ 85 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 98.21 

 

ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2560 
ส านักการแพทย์:  
คําเปูาหมาย ≥ ร๎อยละ 85 ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 98.11 
 

3. ร๎อยละความส าเร็จของการผํานเกณฑ์การประเมินคลินิกผู๎สูงอายุคุณภาพ (ผลลัพธ์)  
คําเปูาหมายร๎อยละ 100 (9 แหํง) 

ผลการด าเนินงาน  กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการดูแลผู๎สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 
ทั้ง 50 เขต ให๎ได๎รับการดูแลสุขภาพอยํางครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ส านักการแพทย์จึงได๎จัดตั้งและพัฒนา  
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คลินิกผู๎สูงอายุคุณภาพข้ึนในปี พ.ศ. 2557 โดยมุํงหวังที่จะพัฒนาระบบบริการแกํผู๎สูงอายุให๎ครอบคลุมบริการ
แบบองค์รวมอยํางเป็นระบบ เพ่ือให๎ผู๎สูงอายุของกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งการด าเนินงานคลินิก
ผู๎สูงอายุคุณภาพ20 ของโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ได๎ใช๎หลักเกณฑ์ตามคูํมือมาตรฐานและการด าเนินงาน
คลินิกผู๎สูงอายุคุณภาพของสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู๎สูงอายุ กรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข โดยในปี พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ได๎ด าเนินการเปิดบริการคลินิก
ผู๎สูงอายุแล๎วทั้ง 9 แหํง และได๎ด าเนินการตรวจประเมินมาตรฐานคลินิกผู๎สูงอายุคุณภาพ ซึ่งมีเกณฑ์  
การประเมิน 20 ข๎อ ดังนี้ 

(1)  มีสถานที่ชัดเจนเป็นสัดสํวนในแบบการบริการผู๎ปุวยนอก 
(2)  สิ่งแวดล๎อมท่ีเหมาะสม เชํน ปูาย ราวจับ ทางลาด ห๎องน้ า 
(3)  เปิดบริการอยํางน๎อย 1 ครั้งตํอสัปดาห์ 
(4)  พยาบาลที่ด าเนินงานเคยผํานการฝึกอบรมเวชศาสตร์ผู๎สูงอายุ 
(5)  ทีมสหสาขาวิชาชีพ เชํน แพทย์ กายภาพบ าบัด เภสัชกร 
(6)  รวบรวมจ านวน case geriatric syndrome ทุก 3 เดือน 
(7)  Geriatric Assessment ; ADL 
(8)  Geriatric Assessment ; cognitive Impairment 
(9)  ประเมินความพึงพอใจของผู๎สูงอายุที่มารับบริการที่คลินิกผู๎สูงอายุ 
(10)  บุคลากรที่ให๎การดูแลผู๎ปุวยในคลินิกผู๎สูงอายุได๎รับการฝึกอบรมอยํางน๎อย ปีละ 1 ครั้ง 
(11)  คัดกรอง Incontinence 
(12)  คัดกรอง Fall 
(13)  คัดกรอง Malnutrition 
(14)  คัดกรอง Depression 
(15)  มีแพทย์ผู๎รับผิดชอบ 
(16)  มีฐานข๎อมูลผู๎สูงอายุในเขตรับผิดชอบ (เป็นฐานข๎อมูลผู๎สูงอายุของโรงพยาบาล ได๎แกํ 

ประขากรผู๎สูงอายุ UC/catch up/กลุํมชมรมผู๎สูงอายุ) 
(17)  ความครอบคลุมของ vaccine ไข๎หวัดใหญํในกลุํมผู๎สูงอายุ 
(18)  งานวิชาการ/วิจัยเกี่ยวกับผู๎สูงอายุ/น าเสนอ presentation (ทีมสหสาขาวิชาชีพ 

ที่รํวมดูแลงานคลินิกผู๎สูงอายุเป็น co) 
(19)  นวัตกรรมเก่ียวกับผู๎สูงอายุ 
(20)  สํงปรึกษาภายในโรงพยาบาลกับทีมคลินิกผู๎สูงอายุ 
 

โรงพยาบาลที่ผํานเกณฑ์การประเมินคลินิกผู๎สูงอายุคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จะต๎องผํานเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 15 ข๎อ และไมํต่ ากวํา 20 คะแนน โดยได๎ด าเนินการตรวจประเมิน
คลินิกผู๎สูงอายุคุณภาพ ดังนี้ 
 
20 สนับสนุนนโยบายผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ ๔ “คุณภาพชีวิตด”ี (CARE) Bangkok Special Care ดูแล
ผู๎สูงอายุเป็นพิเศษ ด๎วยการเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และความใสํใจเป็นพิเศษ ในการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
สันทนาการ บริการที่ส านักงานเขต การเพิ่มพูนความรู๎และทักษะอาชีพ และการเดินทางด๎วยรถตู๎วีลแชร ์
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(1)  โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 
(2)  โรงพยาบาลหลวงพํอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 
(3)  โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 
(4)  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 
(5)  โรงพยาบาลสิรินธร เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 
(6)  โรงพยาบาลตากสิน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 
(7)  โรงพยาบาลกลาง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 
(8)  โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 
(9)  โรงพยาบาลผู๎สูงอายุบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 
โดยทั้งหมดผํานเกณฑ์การประเมินคลินิกผู๎สูงอายุคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดครบทั้ง 9 แหํง 

คิดเป็นร๎อยละ 100 ของคําเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในสํวนของการพัฒนาคุณภาพชํองทางพิเศษในการขอรับบริการของผู๎สูงอายุ (Fast Track) 
ของโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ ไดจ๎ัดชํองทางดํวนส าหรับผู๎สูงอายุ (Fast Track) จ านวน 5 ชํองทาง 
ประกอบด๎วย ห๎องเวชระเบียน ห๎องตรวจรักษา (พบแพทย์) ห๎องจํายยา (เภสัชกรรม) เจาะเลือด (LAB) 
เอ็กซเรย์ (ห๎องรังสี) โดยได๎ด าเนินการครบถ๎วนแล๎วทั้ง 9 แหํง 

นอกจากนี้ โรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ยังมีให๎บริการโดยเฉพาะเพ่ือผู๎สูงอายุและใสํใจ
เป็นพิเศษส าหรับผู๎สูงอายุ และใสํใจพิเศษส าหรับผู๎สูงอายุวัย 80 ปี “กทม. ใสํใจวัย 80 ปี” ซ่ึงมีแนวทาง 
การด าเนนิงาน ดังนี้ 

1. จัด Zone ห๎องตรวจใสํใจวัย 80+ ปี ประกอบด๎วย จัดให๎มีจุดบริการอนุมัติสิทธิ  
และให๎บริการรถนั่ง-นอน จัดให๎มีพยาบาลซักประวัติคัดกรอง และจัดล าดับความส าคัญ จัดให๎มีแพทย์ตรวจ
เฉพาะผู๎สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป จัดให๎มีจุดวางใบนัด/จุดบริการรับใบนัด/ใบน าทาง/สํงตรวจอื่น ๆ  
 
 

134 



 
 

          

 
2. การประสานงานระหวํางทีมการรักษา/การสื่อสาร ผู๎สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป ที่มีการสํงปรึกษา

ระหวํางแผนก ให๎แพทย์/พยาบาลเป็นผู๎ประสานกับแผนกที่ต๎องการปรึกษา เพ่ือพิจารณาการสํงตํอ/รักษาเอง/ 
ท าการนัด กรณีมีใบน าทางยา/ใบสํงตํอเพ่ือปรึกษา/ใบชันสูตรโรค ให๎มีการปั๊มตราสัญลักษณ์ “80+”  
โดยผู๎สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป จะได๎รับการติดสติ๊กเกอร์ “80+” ที่หน๎าอกทุกคนตลอดการรับบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ร๎อยละของความส าเร็จในการผํานการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (ซ้ า) (ผลลัพธ์) 
คําเปูาหมายร๎อยละ 100 

     ผลการด าเนินงาน การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ถือเป็นการด าเนินงาน 
ที่มีส าคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ตั้งแตํอดีตที่ผํานมาโดยก าหนดกลยุทธ์เรํงรัดการพัฒนา
โรงพยาบาลเพื่อให๎บริการประชาชนแบบครบวงจรและมีคุณภาพเทียบได๎กับมาตรฐานสากล โดยโรงพยาบาล
จะต๎องผํานการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (HA) ทั้งนี้ มีสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
องค์การมหาชน (สรพ.) เป็นหนํวยงานผู๎ประเมิน ตํอมาได๎มีการปรับเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  
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ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ก็ได๎ก าหนดกลยุทธ์สํงเสริมการเข๎าถึงระบบบริการ และมาตรฐานบริการ
สาธารณสุขในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครไว๎ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครปลอดภัย โดยในปี พ.ศ. 2560  
มีผลการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร๎อยละ 100 ของคําเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
(คําเปูาหมายร๎อยละ 100) ดังนี้ 

(1)  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได๎รับการเยี่ยมส ารวจเพื่อตํออายุการรับรองกระบวนการ
คุณภาพ (ซ้ า) ตามมาตรฐานโรงพยาบาล (Re Accreditation) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559   
โดยมีผลผํานการประเมินจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.) มีระยะเวลา 
ในการรับรอง ตั้งแตํวันที่ 24 มกราคม 2560-23 มกราคม 2563 

(2)  โรงพยาบาลหลวงพํอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ได๎สํงหนังสือแสดงความจ านงเพื่อขอรับ 
การรับรองกระบวนการคุณภาพ สถานพยาบาลไปถึงสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
ตั้งแตํวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ซ่ึงสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลได๎เข๎าเยี่ยมส ารวจ เพ่ือตํออายุ 
การรับรองกระบวนการคุณภาพซ้ า (Re Accreditation) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560  
โดยมีผลการประเมินผํานอยํางมีเงื่อนไขโดยต๎องสํงเอกสารเพ่ิมเติมไปยังสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
องค์การมหาชน (สรพ.) และอยูํระหวํางด าเนินการปรับปรุงแก๎ไขและจัดท าเอกสารเพิ่มเติมหลังการตรวจเยี่ยม
ส ารวจ ซึ่งคาดวําสามารถสํงให๎กับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.) เมื่อวันที่ 15 
กันยายน 2560 

(3)  โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ อยูํระหวํางด าเนินการเตรียมความพร๎อมรับการตรวจประเมินซ้ า 
และได๎สํงเอกสารข๎อมูลโรงพยาบาล (Hospital profile) และหนังสือแสดงเจตจ านงเพื่อขอรับการตรวจเยี่ยม 
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์ก ารมหาชน  (สรพ.) เรียบร๎อยแล๎ว เมื่อวันที่ 19 มกราคม  
2560 ขณะนี้อยูํระหวํางด าเนินการเตรียมพ้ืนที่ของหนํวยงาน และประชุมทีมงานทุกเดือน พร๎อมนี้  ผู๎บริหาร
รํวมกับทีมน าระบบเดินตรวจเยี่ยมและให๎ค าปรึกษา  โดยได๎รับหนังสือรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.) วํา โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ อยูํระหวํางกระบวนการตํออายุการรับรอง
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  องค์การมหาชน  (สรพ .) เลขที่ สรพ . ร. 3/664 ลงวันที่ 26 
พฤษภาคม 2560 และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์รํวมกับโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ และมหาวิทยาลัย  
นวมินทราธิราชจัดการประชุมวิชาการเครือขํายโรงพยาบาลคุณภาพ ส านักการแพทย์  ครั้งที่ 11 ภายใต๎
แนวคิด “พลังภายในขับเคลื่อนคุณภาพ MSD : Inner Power for Quality” เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 
ณ ห๎องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลางส านักการแพทย์ กทม.  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎บุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รํวมกันเรียนรู๎กระบวนการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล และเป็นเวทีน าเสนอผลงานนวัตกรรมในทุกมิติของการให๎บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสังกัด
ส านักการแพทย์ทุกแหํง โดยผู๎เข๎ารํวมประชุมเป็นคณะผู๎บริหาร และบุคลากรภายในสังกัดส านักการแพทย์ 
ทุกแหํง จ านวน 180 คน 

โรงพยาบาลอื่น ๆ ในสังกัดทุกแหํง 
(4)  โรงพยาบาลกลาง ได๎รับการเยี่ยมส ารวจเพื่อตํออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ซ้ า)  

ตามมาตรฐานโรงพยาบาล (Re Accreditation) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผลผําน 
การประเมินจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.) มีระยะเวลาในการรับรอง  
ตั้งแตํวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559-25 กุมภาพันธ์ 2562 
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(5)  โรงพยาบาลตากสิน สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.) ก าหนด 

วันเข๎าเยี่ยมส ารวจ เพ่ือตํออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ซ้ า) (Re Accreditation) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่  
13-14 กรกฎาคม 2559 โดยผลผํานการประเมินมีระยะเวลาในการรับรอง ตั้งแตํวันที่ 24 มกราคม 2560- 
23 มกราคม 2563 

(6)  โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ผํานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลซ้ าครั้งท่ี 1 (Re Accreditation) 
มีระยะเวลาในการรับรอง ตั้งแตํวันที่ 31 สิงหาคม 2558-30 สิงหาคม 2561 

(7)  โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ได๎รับการตรวจประเมินเพ่ือรับรองรับคุณภาพ
โรงพยาบาลซ้ า ครั้งที่ 1 (Re Accreditation) เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2557 มีระยะเวลาในการรับรองตั้งแตํ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558-26 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสํงใบแจ๎งเจตจ านงไปยังสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.) เพ่ือตํออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ซ้ า) (Re Accreditation) 
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 และอยูํในระหวํางการรวบรวมเอกสารการเตรียมการตํออายุรับรอง
กระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน 

(8)  โรงพยาบาลสิรินธร สํงใบแจ๎งเจตจ านงไปยังสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การ 
มหาชน (สรพ.) เพ่ือตํออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ซ้ า) (Re Accreditation) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 
พฤษภาคม 2559 และสํงเอกสารประเมินตนเองเพ่ือให๎สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน 
(สรพ.) เข๎าเยี่ยมส ารวจเพื่อตํออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ซ้ า) (Re Accreditation) ครั้งที่ 2 สถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.) แจ๎งก าหนดการเข๎าเยี่ยมส ารวจเฉพาะเรื่อง (Focus 
survey) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.)  
ให๎การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลมีระยะเวลาในการรับรอง ตั้งแตํวันที่  13 มิถุนายน 2560-  
12 มิถุนายน 2563 
 

ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2558 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2559  
ส านักการแพทย์:  
คําเปูาหมาย ร๎อยละ 100 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 100 

ส านักการแพทย์:  
คําเปูาหมาย ร๎อยละ 100 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 100 

ส านักการแพทย์:  
คําเปูาหมาย ร๎อยละ 100 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 100 

 

ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2560 
ส านักการแพทย์:  
คําเปูาหมาย ร๎อยละ 100 ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 100 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
137 



 
 

          

 
5. ความส าเร็จของสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีบริการแพทย์แผนไทย/แพทย์ทางเลือก21 

(ผลลัพธ์) สนับสนุนตัวชี้วัดแผนพัฒนาคุณภาพผู๎สูงอายุกรุงเทพมหานคร คําเปูาหมาย 4 แหํง 
ผลการด าเนินงาน กรุงเทพมหานครโดยส านักการแพทย์สนับสนุนให๎โรงพยาบาลในสังกัดทุกแหํง 

มีการพัฒนาการด าเนินงานด๎านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยแตํงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ตามค าสั่ง  
ส านักการแพทย์ ที่ 1012/2559 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยในปี พ.ศ. 2560 เปิดให๎บริการแล๎ว จ านวน 4 แหํง  
คิดเป็นร๎อยละ 100 ของเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ (คําเปูาหมาย 4 แหํง) โดยมีรายละเอียดการให๎บริการ ดังนี้  

 

โรงพยาบาล การบริการและสถิติผลการด าเนินงาน 

1. โรงพยาบาลกลาง - จัดให๎มีบริการตรวจรักษาและสํงเสริมสุขภาพด๎วยการแพทย์แผนไทย/
การแพทย์ทางเลือก ซ่ึงได๎ผํานการตรวจประเมินจาก สปสช. โดยจัด
ให๎บริการการแพทย์แผนไทย ประกอบด๎วย การนวดลูกประคบ และ 
ยาสมุนไพร ณ ศาลาไทย ชั้น 1 และบริการแพทย์ทางเลือก  
ซึ่งเป็นแพทย์แผนจีน การฝังเข็ม ณ คลินิกฝังเข็ม ตึกกายภาพบ าบัด  
ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลาราชการ 08.00-16.00 น. และ 16.00-
20.00 น. (หยุดนักขัตฤกษ์)  
- มีสถิติผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2560 ดังนี้  
 (1) แพทย์แผนไทย จ านวน 5,086 ราย 
 (2) การฝังเข็ม จ านวน 620 ราย 

2. โรงพยาบาลตากสิน  
 

- เปิดให๎บริการ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ซึ่งได๎ผํานการประเมิน 
จาก สปสช. โดยจัดให๎มีบริการการแพทย์แผนไทย-จีนแกํผู๎มารับบริการ 
ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลาราชการ 08.00-16.00 น.  
เป็นการน าศาสตร์แหํงภูมิปัญญาไทยและแผนจีนมาผสมผสาน 
ใช๎เป็นเครื่องมือในการดูแลบ าบัด รักษา ฟื้นฟู สุขภาพ มีการให๎บริการ 
ประกอบด๎วย ยาไทย สมุนไพรไทย การนวดประคบ การฝังเข็ม  
ณ บริเวณเรือนตากสินปิยรักษ์ 
- มีสถิติผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2560 ดังนี้  
 (1) แพทย์แผนไทย จ านวน 1,128 ราย 
 (2) การฝังเข็ม จ านวน 1,120 ราย  

 

 
 
21 สนับสนุนนโยบายผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ ๔ “คุณภาพชีวิตด”ี (CARE) Bangkok Special Care ดูแล 
    ผู๎สูงอายุเป็นพิเศษ ด๎วยการเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และความใสํใจเป็นพิเศษ ในการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  
    สันทนาการ บริการที่ส านักงานเขต การเพิ่มพูนความรู๎และทักษะอาชีพ และการเดินทางด๎วยรถตู๎วีลแชร์ 
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โรงพยาบาล การบริการและสถิติผลการด าเนินงาน 

3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
 

- เปิดให๎บริการคลินิกฝังเข็มและคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์  
ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการ 08.00 - 16.00 น. 
โดยมีบริการตรวจวินิจฉัย การรักษาด๎วยการฝังเข็ม (แพทย์แผนจีน)              
การครอบแก๎ว การรมยา การจํายยาสมุนไพร ตามศาสตร์แพทย์แผนจีน 
ให๎การรักษาด๎วยศาสตร์แพทย์แผนไทย การนวดรักษาแบบราชส านัก                
การอบสมุนไพรและการจํายยาสมุนไพรไทย 
- มีสถิติผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2560 ดังนี้  
(1) แพทย์แผนไทย จ านวน 711 ราย 
(2) การฝังเข็ม จ านวน 683 ราย 

4. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ - จัดให๎มีบริการตรวจรักษาและสํงเสริมสุขภาพด๎วยการแพทย์แผนไทย  
และการแพทย์ทางเลือกให๎บริการแกํบุคคลทั่วไป มีการบูรณาการงาน
บริการรํวมกับสาขาหลัก บริเวณชั้น 2 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
เปิดให๎บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. 
- มีสถิติผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2560 ดังนี้  
(1) แพทย์แผนไทย จ านวน 3,983 ราย 
(2) การฝังเข็ม จ านวน 6,756 ราย 

 

 
 
 
 
 
 

 
6. ร๎อยละความครอบคลุมของการเข๎าถึงบริการในการดูแลรักษาสุขภาพชาวกรุงเทพมหานคร  

(ผลลัพธ์)  คําเปูาหมายร๎อยละ 80 
ผลการด าเนินงาน  โรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ทั้ง 8 แหํง ได๎มีการพัฒนาระบบสํงตํอ

ระหวํางศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย เพ่ือสํงเสริมการเข๎าถึงระบบบริการและสร๎างมาตรฐานบริการ
สาธารณสุขในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และเป็นการพัฒนาระบบสํงตํอ โดยได๎มีการประชุมระหวํางส านักอนามัย
และส านักการแพทย์ จ านวน 3 ครั้ง และการประชุมหารือระหวํางโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์และ 
ศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ โดยในภาพรวมศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย สํงตํอผู๎ปุวยมารับ 
การรักษาในโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ จ านวน 517,090ราย และโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์
สามารถรับผู๎ปุวยจากศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย ไดจ๎ านวน 514,238 ราย คิดเป็นร๎อยละ 99.45  
(คําเปูาหมายร๎อยละ 80) 
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ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2558 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2559  

- ส านักการแพทย์:  
คําเปูาหมาย ร๎อยละ 80 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 95.97 
ด าเนินการตามตัวชี้วัด:  
ร๎อยละความครอบคลุมของการเข๎าถึง
บริการในการดูแลรักษาสุขภาพ 
ชาวกรุงเทพมหานครโดยพัฒนาระบบ 
สํงตํอระหวํางศูนย์บริการสาธารณสุข 
ส านักอนามัย และโรงพยาบาลสังกัด
ส านักการแพทย์ทั้ง 8 แหํง 
ศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย 
สํงตํอผู๎ปุวยมารับการรักษา 
ยังโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์  
575,583 ราย  
โดยโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์
สามารถรับผู๎ปุวยจากศูนย์บริการ
สาธารณสุข ส านักอนามัย ได๎  
552,406 ราย 

ส านักการแพทย์:  
คําเปูาหมาย ร๎อยละ 80 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 99.17 
ด าเนินการตามตัวชี้วัด:  
ร๎อยละความครอบคลุมของการเข๎าถึง
บริการในการดูแลรักษาสุขภาพ 
ชาวกรุงเทพมหานครโดยพัฒนาระบบ
สํงตํอระหวํางศูนย์บริการสาธารณสุข 
ส านักอนามัย และโรงพยาบาลสังกัด
ส านักการแพทย์ทั้ง 8 แหํง 
ศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย 
สํงตํอผู๎ปุวยมารับการรักษา 
ยังโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์  
590,885 ราย  
โดยโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์
สามารถรับผู๎ปุวยจากศูนย์บริการ
สาธารณสุข ส านักอนามัย ได๎  
585,949 ราย 

 

ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2560 
ส านักการแพทย์:  
คําเปูาหมาย ร๎อยละ 100 ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 99.45 
ศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย สํงตํอผู๎ปุวยมารับการรักษายังโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ 517,090 ราย 
โดยโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์สามารถรับผู๎ปุวยจากศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย ได๎ จ านวน 
514,238 ราย 
 

7. ร๎อยละความส าเร็จของการสํงตํอผู๎ปุวยโรคส าคัญ (ผลลัพธ์)  คําเปูาหมายร๎อยละ 70 
ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาและประสานเครือขํายระบบบริการทางการแพทย์และระบบสํงตํอ

ของโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ในผู๎ปุวย 4 กลุํมโรค ได๎แกํ อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง ทารก
เกิดกํอนก าหนดและออร์โธปิดิกส์ มีผู๎ปุวยที่ได๎รับการสํงตํอ จ านวน 850 ราย สํงตํอส าเร็จ จ านวน 819 ราย  
คิดเป็นร๎อยละ 96.35 (คําเปูาหมายร๎อยละ 70) และสํงตํอไมํส าเร็จ จ านวน 31 ราย คิดเป็นร๎อยละ 3.65  
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ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2558 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2559 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2560  

- ส านักการแพทย์:  
คําเปูาหมาย ร๎อยละ 70 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 95.64 
การพัฒนาและประสานเครือขําย
ระบบบริการทางการแพทย์และ 
ระบบสํงตํอของโรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร ในผู๎ปุวย 5 กลุํมโรค 
ได๎แกํ อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาท
และสมอง หลอดเลือดหัวใจ ทารก 
เกิดกํอนก าหนดและออร์โธปิดิกส์  
ผู๎ปุวยที่ได๎รับการสํงตํอ 1,055 ราย 
สํงตํอส าเร็จ 1,009 ราย  
และสํงตํอไมํส าเร็จ 46 ราย  
คิดเป็นร๎อยละ 4.36 

ส านักการแพทย์:  
คําเปูาหมาย ร๎อยละ 70 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 96.35 
ผู๎ปุวยที่ได๎รับการสํงตํอ 850 ราย  
สํงตํอส าเร็จ 819 ราย และสํงตํอ 
ไมํส าเร็จ 31 ราย คิดเป็นร๎อยละ 3.65  

 

 

8. ร๎อยละผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่น าไปใช๎ในการปฏิบัติงาน (ผลลัพธ)์ คําเปูาหมาย 15 เรื่อง 
(ร๎อยละ 20) 

ผลการด าเนินงาน  ส านักการแพทย์ได๎จัดโครงการสัมมนาวิชาการประจ าปี ครั้งที่ 15 เพ่ือเป็น 
การน าเสนอและประกวดผลงานวิจัย/Innovation/R2R แกํบุคลากรในสังกัด ซ่ึงการประกวดมีผลงานนวัตกรรม 
จ านวน 20 เรื่อง และผลงาน Poster Presentation จ านวน 40 เรื่อง รวมจ านวน 60 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 100 
(คําเปูาหมายร๎อยละ 20) ของเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ จ านวน 15 เรื่อง ส าหรับโครงการสัมมนาวิชาการประจ าปี 
ครั้งที่ 15 ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นภายใต๎แนวคิด โรงพยาบาล กทม.ทันสมัย ก๎าวไกล  
สูํไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0 : Smart BMA Hospital) โดยมีการจัดงานเมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค นอกจากนี้ ส านักการแพทย์ยังมีการด าเนินโครงการตําง ๆ ที่สนับสนุนและ
สํงเสริมการน าผลงานวิจัย/Innovation/R2R ไปใช๎ในการปฏิบัติงาน เชํน โครงการทุนสํงเสริมการวิจัย 
ทางการแพทย์และสาธารณสุข โครงการประชุมใหญํวิชาการประจ าปี ครบรอบ 119 ปี โรงพยาบาลกลาง 
โครงการประชุมวิชาการประจ าปี 2560 (ครั้งที่ 14) โครงการประชุมวิชาการประจ าปี  

ทั้งนี้ ในสํวนส านักอนามัยก็ได๎มีการด าเนินโครงการตําง ๆ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของบุคลากร 
มุํงสูํความเป็นมืออาชีพเชํนเดียวกัน ได๎แกํ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุข  
ส านักอนามัย รุํนที่ 10 โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ส านักอนามัย โดยมีการจัดงาน 
เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค โครงการการฝึกอบรมหลักสูตร 
การบริหารการพยาบาล (ด๎านบริหารอนามัย) รุํนที่ 17 โครงการการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู๎จัดการสุขภาพ 
ในการดูแลผู๎ปุวยและผู๎สูงอายุแบบประดับประคองที่บ๎าน (Nurse Care Manager for palliative care in 
Home ward) และโครงการพัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์ 
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9. ร๎อยละของผู๎ดูแลผู๎ปุวยและ/หรือผู๎ปุวยมีความรู๎ ความเข๎าใจในการดูแลผู๎ปุวยหรือตนเอง 
ได๎ถูกต๎อง (ผลลัพธ์) คําเปูาหมายร๎อยละ 20 

ผลการด าเนินงาน  โรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ทั้ง 9 แหํง มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ตํางๆ เพื่อสร๎างเสริมพลังผู๎ปุวยและญาติ (Well-being Caring) โดยการให๎ความรู๎ในการดูแลตนเอง/ผู๎ปุวย 
ได๎ถูกต๎องในโรคเรื้อรังตําง ๆ และเน๎นกลุํมผู๎สูงอายุเป็นกลุํมเปูาหมายหลักในการให๎ความรู๎ โดยผู๎เข๎ารํวม
โครงการ/กิจกรรมมีความรู๎ในการดูแลผู๎ปุวยหลังเข๎ารํวมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน จ านวน 382 คน คิดเป็น 
ร๎อยละ 92.49 (คําเปูาหมายร๎อยละ 20) ของผู๎เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรม จ านวน 413 คน 
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10. ประชาชนได๎รับการบริการชํวยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บปุวยขั้นวิกฤต ิเพ่ือสนับสนุน

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์เอราวัณ) ได๎มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ตําง ๆ ดังนี้   

10.1  ร๎อยละของผู๎บาดเจ็บฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ได๎รับการดูแลจากทีม
สุขภาพของโรงพยาบาล (ผลลัพธ์) คําเปูาหมายร๎อยละ 100 

 ผลการด าเนินงาน  หนํวยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินในเครือขํายระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครได๎จัดชุดปฏิบัติการออกให๎บริการผู๎บาดเจ็บฉุกเฉินทั้งผู๎ปุวยวิกฤติ และไมํรุนแรง  
น าสํงโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 8 แหํง โดยจ านวนผู๎บาดเจ็บฉุกเฉินที่ได๎รับการดูแลจากทีมสุขภาพ
ของโรงพยาบาล ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 มีจ านวน 1,846 ราย22 คิดเป็นร๎อยละ 100  
(คําเปูาหมายร๎อยละ 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2  ความส าเร็จของการมีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินบริเวณมณฑลพิธีท๎องสนามหลวง23 
(ผลลัพธ์) คําเปูาหมายไมํน๎อยกวําร๎อยละ 95 

ผลการด าเนินงาน  กรุงเทพมหานครโดยศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 
(ศูนย์เอราวัณ) ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มีการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล  
แดํพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยรํวมกับหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการดูแล
ประชาชนที่มาถวายความเคารพพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี
รายละเอียดผลการด าเนินงาน ดังนี้24 

(1)  กระทรวงสาธารณสุขได๎รับมอบหมายหน๎าที่ตามมติคณะรัฐมนตรีให๎รับผิดชอบ 
ด๎านการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลประชาชนที่มาถวายความเคารพพระบรมศพพระบาทสมเด็จ - 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได๎จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรํวมการแพทย์และสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร 
ในฐานะผู๎ดูแลและบริหารจัดการพ้ืนที่ และกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  
รํวมกับศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  
ท าหน๎าที่วางแผนการด าเนินการเตรียมความพร๎อมประสานงานในการให๎บริการและการจัดการทางการแพทย์  
ทั้งภาวะปกติและกรณีเกิดเหตุวิกฤตทางการแพทย์ ซึ่งมีการประชุมติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ  
 
 
 
22 ตั้งแตํวันท่ี 1 ตุลาคม 2559-31 สิงหาคม 2560 
23 ภารกิจพิเศษ : การบริหารจัดการมณฑลพิธีท๎องสนามหลวง 
24 ข๎อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559-31 สิงหาคม 2560 
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(2)  มีการบริหารจัดการทรัพยากรทางด๎านการแพทย์ฉุกเฉินโดยก าหนดให๎มี 

ผู๎ประสานงานการปฏิบัติการ เพื่อให๎การดูแลประชาชนผู๎เจ็บปุวยฉุกเฉินโดยมีหนํวยงานที่รํวมปฏิบัติการ 
จากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์กวํา 70 หนํวย ประกอบด๎วย  

 2.1  โรงพยาบาลสนามพระราชทานในสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ- 
บดินทรเทพยวรางกูร 

 2.2  หนํวยแพทย์พระราชทานในสมเด็จพระเจ๎าลูกเธอเจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์- 
อัครราชกุมารี 

 2.3  สังกัดโรงเรียนแพทย์ ได๎แกํ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

 2.4  สังกัดกระทรวงกลาโหมและส านักงานต ารวจแหํงชาติ ได๎แกํ กรมแพทย์ 
ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารเรือ และโรงพยาบาลต ารวจ 

 2.5  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได๎แกํ โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต  
ส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน (ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) และโรงพยาบาลในสังกัดส านักปลัด  
โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ และกลุํมฉุกเฉินทางการแพทย์  

 2.6  สังกัดกรุงเทพมหานคร ได๎แกํ ส านักการแพทย์ ประกอบด๎วย โรงพยาบาล 
ในสังกัด จ านวน 8 แหํง และศูนย์เอราวัณ ส านักอนามัย ประกอบด๎วย ศูนย์บริการสาธารณสุขจ านวน 68 
ศูนย์ และทีมสุขภาพจิต 

 2.7  องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ ได๎แกํ มูลนิธิปุอเต็กตึ้ง มูลนิธิรํวมกตัญญู  
มูลนิธิพิรุณ มูลนิธิกู๎ภัยรํมไทร มูลนิธิกูบแดง มูลนิธิราชพฤกษ์หนองจอก 

 2.8  ส านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย  
 2.9  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแหํงชาติ 

(3)  มีทีมปฏิบัติการพร๎อมน าสํงผู๎ปุวยไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม จ านวน 10 จุด  
รอบพระบรมมหาราชวัง จ าแนกผู๎รับบริการทางการแพทย์ ดังนี้ 

 3.1  แยกตามประเภทอาการท่ีแจ๎งเพ่ือรับบริการทางการแพทย์ เชํน เป็นลม  
เป็นตะคริว อุบัติเหตุ และอ่ืน ๆ จ านวน 42,862 ราย 

     3.2  แยกตามประเภทการปฐมพยาบาลให๎การดูแลเบื้องต๎นโดยไมํพบแพทย์  
เชํน แจกยาดม/แอมโมเนีย ท าแผล ขอยา และอ่ืน ๆ จ านวน 2,800,365 ราย 

 3.3  ตรวจโรคและรักษา ไมํรวมน าสํงโรงพยาบาล เชํน ระบบทางเดินหายใจ  
ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร ระบบกล๎ามเนื้อและกระดูก ระบบ หู คอ จมูก ปวดศีรษะ/เวียนศีรษะ  
ไข๎ เจ็บคอ ปวดท๎อง ท๎องเสีย ปวดหลัง ปวดขา แพ๎ ผื่นคัน เหนื่อย อํอนเพลีย อื่น ๆ (รวมปรึกษาสุขภาพ)  
จ านวน 107,344 ราย 

     3.4  น าสํงโรงพยาบาล จ านวน 1,426 ราย  
 3.5  ประเมินสุขภาพทางจิตโดยทีม MCATT (กรมสุขภาพจิต) จ านวน 5,418 ราย 

(4)  การรายงานข๎อมูลการปฏิบัติการใช๎แบบฟอร์มรายงานข๎อมูลตําง ๆ ได๎แกํ แบบฟอร์ม
ผู๎ประสานจุดปฏิบัติการในพระราชพิธี พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช  
แบบรายงานติดตามผู๎ปุวยจากศูนย์ปฏิบัติการรํวมการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขและ  
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กรุงเทพมหานคร และแบบสรุปรายงานผู๎มารับบริการหนํวยแพทย์/ปฐมพยาบาลงานพระราชพิธีพระบรมศพ 
และสรุปรายงานข๎อมูลเป็นประจ าทุกวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3  ร๎อยละของผู๎ปุวยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advance) 
สามารถได๎รับบริการภายใน 10 นาที และสํวนของขั้นพื้นฐาน (Basic) สามารถได๎รับบริการภายใน 15 นาท ี
(ผลลัพธ์) คําเปูาหมายร๎อยละ 45 

 ผลการด าเนินงาน  กรุงเทพมหานครมีการด าเนินงานให๎บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
โดยมีศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เป็นหนํวยงานหลักในการบริหารจัดการ
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 พบวํา 
มีการพัฒนาการบริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจัดให๎มีชุดปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง 
(Advance Life Support) ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เพ่ิมข้ึน 1 จุด (เดิม 5 จุด) ได๎แกํ 

(1)  จุดจอดใต๎ทางดํวนขั้นที่ 2 (ดํวนประชาชื่น) 
(2)  จุดจอดห๎างบิ๊กซีรามอินทรา 
(3)  จุดจอดพุทธมณฑลสาย 1 เขตตลิ่งชัน 
(4)  จุดจอดส านักงานเขตลาดพร๎าว 
(5)  จุดจอดส านักงานเขตบางนา 
(6)  จุดจอดวัดเทพลีลา ด าเนินการเปิดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560  แตํละจุด

ประกอบด๎วยบุคลากร ดังนี้ 
(1)  พยาบาลวิชาชีพหรือเวชกิจฉุกเฉินขั้นสูง 1 คน/ผลัด 
(2)  เจ๎าหน๎าที่เวชกิจฉุกเฉินขั้นพ้ืนฐาน หรือพนักงานชํวยเหลือคนไข๎หรือลูกจ๎าง  

ที่ผํานการอบรมเวชกรฉุกเฉินระดับพ้ืนฐานจ านวน 2 ผลัด/คน 
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(3)  พนักงานขับรถยนต์หรือเวชกรฉุกเฉินระดับพ้ืนฐานท าหน๎าที่พนักงานขับรถยนต์ 

หรือพนักงานขับรถยนต์ที่เป็นบุคคลภายนอกที่ผํานการอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับพ้ืนฐาน  จ านวน  
1 คน/ผลัด โดยอยูปํฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เป็นผลัด ผลัดละ 8 ชั่วโมง 

ทั้งนี้ จากข๎อมูลสถิติระยะเวลาที่ใช๎ในการปฏิบัติการ (Response Time) ศูนย์บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2559-31 สิงหาคม 2560  
มีผู๎ปุวยที่ได๎รับบริการทางการแพทย์ขั้นสูง (Advance) ภายใน 10 นาท ีจ านวน 6,219 คน ผู๎ปุวยที่ได๎รับ
บริการทางการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน (Basic) ภายใน 15 นาที จ านวน 13,382 คน รวมผู๎ปุวยที่ขอรับบริการ 
(Advance+Basic) จ านวน 19,601 คน คิดเป็นร๎อยละ 49.58 (คําเปูาหมายร๎อยละ 45) ของผู๎ปุวยที่ขอรับ
บริการทั้งหมดจ านวน 39,532 คน และตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2559-วันที่ 30 กันยายน 2560 มีผู๎ปุวย 
ที่ได๎รับบริการทางการแพทย์ขั้นสูง (Advance) ภายใน 10 นาท ีจ านวน 6,912 คน ผู๎ปุวยที่ได๎รับบริการ 
ทางการแพทย์ ขั้นพ้ืนฐาน (Basic) ภายใน 15 นาที จ านวน 14,635 คน รวมผู๎ปุวยที่ขอรับบริการ  
(Advance+Basic) จ านวน 21,547 คน คิดเป็นร๎อยละ 49.49 (คําเปูาหมายร๎อยละ 45) ของผู๎ปุวยที่ขอรับ
บริการทั้งหมด จ านวน 43,535 คน 
 

ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2558 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2559  
ส านักการแพทย์:  
คําเปูาหมาย ร๎อยละ 40 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 49.67 

ส านักการแพทย์:  
คําเปูาหมาย ร๎อยละ 45 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 47.96 

ส านักการแพทย์:  
คําเปูาหมาย ร๎อยละ 45 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 48.51 

 

ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2560 
ส านักการแพทย์:  
คําเปูาหมาย ร๎อยละ 45 ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 49.49 

 
 
 
 
 
 
 
 

กรุงเทพมหานครควรมีการบริหารจัดการในการบูรณาการการท างานและการใช๎ทรัพยากรรํวมกับ
หนํวยงานอื่น ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพ่ือเป็นภาคีเครือขําย อาทิ 

1. สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับโรงพยาบาลของรัฐสังกัดกระทรวงอ่ืนในพื้นท่ี  
2. มีนโยบายการเปิดสถานบริการทางสาธารณสุขใหมํ ๆ ให๎มีการกระจายตัวครอบคลุมเขตพ้ืนที่ 

ที่ยังไมํมีสถานบริการ 
3. เชื่อมโยงระบบสุขภาพในทุกระดับตั้งแตํปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ รวมถึงการจัดการระบบ 

สํงตํออยํางมีประสิทธิภาพ ไร๎รอยตํอ ประสานนโยบายกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับระบบสุขภาพภายใน 
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เขตสุขภาพ สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพทุกระดับให๎ครอบคลุม ตลอดจนจัดสรรทรัพยากร
รํวมกันในการดูแลสุขภาพตามบริบทที่จ าเป็น  

4. ให๎คุณคําและการเชิดชูการมีสํวนรํวมของเครือขํายและชุมชน  
การเจ็บปุวยฉุกเฉินเป็นความทุกข์ความเดือดร๎อนของประชาชนที่จะมีโอกาสเกิดข้ึนกับทุกคน  

เป็นความสูญเสียที่มีมูลคํามหาศาล โดยสามารถปูองกันและลดการสูญเสียได๎ ผู๎ปุวยวิกฤติฉุกเฉินเป็นผู๎ปุวย 
ที่มีอาการคุกคามตํอชีวิตและความพิการของรํางกาย ต๎องการความชํวยเหลือและการบ าบัดรักษาที่มี
ประสิทธิภาพได๎มาตรฐานและทันตํอเวลาเพ่ือลดการสูญเสียชีวิตและความพิการ ซึ่งเป็นความจ าเป็นที่รัฐ  
ต๎องด าเนินการให๎ประชาชนโดยไมํมีเงื่อนไขใด ๆ มาปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือ ความส าคัญของระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินอยูํที่การชํวยชีวิตและการรักษาชีวิตให๎ทันเวลาและมีประสิทธิภาพสามารถลดความสูญเสีย
พิการลงได๎ และสามารถลดอุบัติการณ์ด๎านการแพทย์ฉุกเฉินที่สามารถปูองกันได๎ลงให๎เหลือน๎อยที่สุดด๎วยระบบ 
ที่ออกแบบให๎มีความพร๎อมในทุกด๎าน ทั้งองค์ความรู๎ บุคลากร และเครื่องมืออยํางคุ๎มคําและมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4)  การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
    มิติที่ 8.7  อาหารปลอดภัย 

       กรุงเทพมหานครโดยส านักอนามัยได๎ด าเนินโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย25  
เพ่ือก าหนดกรอบทิศทางในการด าเนินงานด๎านอาหารปลอดภัยให๎มีความตํอเนื่อง และให๎หนํวยงานตําง ๆ  
ทั้งภาครัฐและเอกชนได๎ตื่นตัวและตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร โดยในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 โครงการฯ ดังกลําวประกอบด๎วย  กิจกรรมตําง ๆ ที่สํงเสริมสนับสนุนให๎บรรลุวัตถุประสงค์  
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ ได๎แกํ กิจกรรมที่ 1 เขตอาหารปลอดภัยภายใต๎แผนยุทธศาสตร์
กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย กิจกรรมที่ 2 การเฝูาระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและ 
การปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ า กิจกรรมที่ 3 การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย กิจกรรมที่ 4  
การด าเนินงานยํานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาตลาดสะอาดได๎มาตรฐาน
อาหารปลอดภัย กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในสถานที่สะสมอาหาร กิจกรรมที่ 7 การสุขาภิบาล
อาหารในโรงเรียน กิจกรรมที่ 8 การสํงเสริมความรู๎ด๎านการสุขาภิบาลอาหารแกํผู๎สัมผสัอาหารตามหลักสูตร 
การสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร กิจกรรม ที่ 9 การสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จ าหนํายอาหาร  
พร๎อมบริโภค กิจกรรมที่ 10 การประชาสัมพันธ ์กิจกรรมที่ 11 การควบคุมและจ าหนํายกระเช๎าของขวัญปีใหมํ
ในชํวงเทศกาลปีใหม ํโดยมีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
 
25 สนับสนุนนโยบายผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ 5 “วิถีพอเพียง” (COMMON WAYS OF LIVING) ภูมิใจ 
   ในรากฐานไทย พอใจในความเป็นอยูํ 5.2 จัด “ยํานเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร”์ ริมคลองโอํงอําง และบริเวณถนนข๎าวสาร  
   ถนนตานี ถนนมหาราช ซอยพระยาเพชรและถนนหน๎าพระลาน ด๎วยการจัดระเบียบเมือง บริหารจัดการจราจร จัดจ าหนําย 
   สินค๎า Bangkok Brand และ Street Food 
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    1. การตรวจเฝูาระวังคุณภาพอาหาร 
1.1  ร๎อยละของตัวอยํางอาหารที่ได๎รับการสุํมตรวจไมํพบการปนเปื้อนเชื้อโรคหรือสารพิษ 

(ผลลัพธ์) คําเปูาหมายร๎อยละ ๙๐ 
 ผลการด าเนินงาน  ส านักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต ฝุายสิ่งแวดล๎อมและสุขาภิบาล ด าเนินการ 

สุํมเก็บตัวอยํางอาหารพร๎อมบริโภคในกลุํมเปูาหมาย ได๎แกํ ตลาด ร๎านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท  
แผงลอยจ าหนํายอาหารริมบาทวิถี และโรงเรียน ตรวจวิเคราะห์โดยชุดทดสอบเบื้องต๎น (Test Kit) หาสารเคมี
ปนเปื้อนในอาหาร 7 ชนิด ได๎แกํ ชุดตรวจหาบอแรกซ์ ฟอร์มาลิน สารกันรา (กรดซาลิซิลิค) สารฟอกขาว  
สีสังเคราะห์ในอาหารห๎ามใสํสี กรดแรํอิสระ (น้ าส๎มสายชูปลอม) และสารโพลาร์ และเก็บตัวอยํางสํงตรวจ
วิเคราะห์ทางห๎องปฏิบัติการเพ่ือตรวจหาเชื้อโรคที่เป็นอันตรายในระบบทางเดินอาหาร ๔ ชนิด ได๎แกํ  
Salmonella spp., E.coli, S.aureus และ V.cholerae มีการสุํมเก็บตัวอยํางอาหารตรวจวิเคราะห์ทั้งสิ้น 
จ านวน 73,486 ตัวอยําง ไมํพบการปนเปื้อน เชื้อโรคและสารพิษจ านวน 72,946 ตัวอยําง คิดเป็น 
ร๎อยละ ๙๙.26 (คําเปูาหมายร๎อยละ 90) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

(1)  เก็บตัวอยาํงสํงตรวจวิเคราะห์ทางห๎องปฏิบัติการ เพื่อตรวจหาเชื้อโรคที่เป็นอันตราย 
ในระบบทางเดินอาหาร 4 ชนิด Salmonella spp., E.coli, Staphylococcus aureus และ V.cholerae  
โดยผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร ระหวํางเดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2560 มีการสุํมเก็บตัวอยําง
อาหารตรวจวิเคราะห์ทั้งสิ้นจ านวน 715 ตัวอยําง ไมํพบการปนเปื้อนจ านวน 367 ตัวอยําง คิดเป็น 
ร๎อยละ 51.33  

 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าหนดให๎มี 
การสุํมเก็บตัวอยํางอาหารทั้งหมดจ านวน 8 ชนิด ได๎แกํ ข๎าวมันไกํ ข๎าวขาหมู ข๎าวหมูแดง น้ าพริกกะปิ ผักลวก 
รวมมิตร ส๎มต าปูปลาร๎า ย ารวมมิตร/ย าวุ๎นเส๎น และน้ าส๎มคั้น/น้ าทับทิม (บรรจุขวด) ในสถานประกอบการ  
5 กลุํมเปูาหมาย ได๎แกํ ร๎านอาหาร ร๎านอาหาร/ศูนย์อาหาร (ที่ตั้งอยูํในอาคาร) บาทวิถ/ีแผงลอย ตลาดประเภท 1 
และตลาดประเภท 2 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด 20 เขต เพ่ือตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ท าให๎เกิดโรคระบบ
ทางเดินอาหาร 4 ชนิด ได๎แกํ Salmonella spp., E.coli, S.aureus และ V.cholerae ซึ่งสามารถสุํมเก็บ
ตัวอยํางอาหารได๎ทั้งสิ้นจ านวน 715 ตัวอยําง พบตัวอยํางอาหารอยูํในเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 367 ตัวอยําง 
คิดเป็นร๎อยละ 51.33 และตัวอยํางท่ีไมํผํานเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 348 ตัวอยําง คิดเป็นร๎อยละ 48.78 

 เมื่อวิเคราะห์แยกตามชนิดอาหาร พบวํา อาหารที่ไมํผํานเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด คือ  
ข๎าวมันไกํ ตรวจทั้งหมดจ านวน 90 ตัวอยําง ไมํผํานเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 63 ตัวอยําง คิดเป็นร๎อยละ 70 
รองลงมา คือ น้ าพริกกะปิ ตรวจทั้งหมดจ านวน 89 ตัวอยําง ไมํผํานเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 59 ตัวอยําง  
คิดเป็นร๎อยละ 66.29 และข๎าวหมูแดง ตรวจทั้งหมดจ านวน 92 ตัวอยําง ไมํผํานเกณฑ์มาตรฐาน 
จ านวน 59 ตัวอยําง คิดเป็นร๎อยละ 64.13 ในขณะที่น้ าส๎มคั้น/น้ าทับทิม ไมํพบการปนเปื้อนของเชื้อ 
ที่ท าให๎เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร 4 ชนิด 

 เมื่อวิเคราะห์แยกตามเชื้อจุลินทรีย์ พบวํา ในอาหารทั้ง 8 ชนิด เชื้อจุลินทรีย์ที่ไมํผําน 
เกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด คือ E.coli ตรวจทั้งหมดจ านวน 715 ตัวอยําง ไมํผํานเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 346 
ตัวอยําง คิดเป็นร๎อยละ 48.39 รองลงมา คือ Salmonella spp. ตรวจทั้งหมดจ านวน 715 ตัวอยําง ไมํผําน
เกณฑ์มาตรฐานจ านวน 40 ตัวอยําง คิดเป็นร๎อยละ 5.59 ในขณะที่ V.cholerae และ S.aureus ไมํผําน
เกณฑ์มาตรฐานจ านวน 8 ตัวอยํางเทํากัน จากที่ตรวจทั้งหมดจ านวน 715 ตัวอยําง คิดเป็นร๎อยละ 12 
ตามล าดับ และอาหารที่พบการปนเปื้อนของเชื้อ E.coli มากที่สุด คือ ข๎าวมันไกํร๎อยละ 70 รองลงมา คือ 
น้ าพริกกะปิร๎อยละ 66.29 และข๎าวหมูแดงร๎อยละ 64.13 
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 เมื่อวิเคราะห์แยกตามกลุํมสถานประกอบการ พบวํา สถานประกอบการที่ไมํผํานเกณฑ์

มาตรฐานมากทีสุ่ด คือ ร๎านอาหาร ตรวจทั้งหมดจ านวน 165 ตัวอยําง ไมํผํานเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 98 
ตัวอยําง คิดเป็นร๎อยละ 59.39 รองลงมา คือ ตลาดประเภท 2 ตรวจทั้งหมดจ านวน 164 ตัวอยําง  
ไมํผํานเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 78 ตัวอยําง คิดเป็นร๎อยละ 47.56 และร๎านอาหาร/ศูนย์อาหาร ตรวจทั้งหมด 
จ านวน 216 ตัวอยําง ไมํผํานเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 102 ตัวอยําง คิดเป็นร๎อยละ 47.22 ตามล าดับ 
 

ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2558 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2559  
ส านักอนามัย:  
คําเปูาหมาย ร๎อยละ 90 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 99.48 
โดยผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 
อาหารจากการสุํมเก็บตัวอยําง
อาหาร 52,157 ตัวอยําง  
ไมํพบการปนเปื้อนเชื้อโรค  
51,854 ตัวอยําง 
(เดือนตุลาคม 2556 – สิงหาคม 
2557) ตามตัวชี้วัดร๎อยละของ
ตัวอยํางอาหารที่ได๎รับการสุํมตรวจ
ไมํพบการปนเปื้อนเชื้อโรคหรือ
สารพิษ (ตามแผนพัฒนาฯ 12 ปี) 

ส านักอนามัย: 
คําเปูาหมาย ร๎อยละ 65 
(ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ าปี 2558 เปูาประสงค์ 1.6.8) 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 74.12 
โดยผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 
อาหารจากการสุํมเก็บตัวอยํางอาหาร 
2,056 ตัวอยําง ไมํพบการปนเปื้อน
เชื้อโรค 1,524 ตัวอยําง 

ส านักอนามัย: 
คําเปูาหมาย ร๎อยละ 60 
(ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ าปี 2559 เปูาประสงค์ 1.6.8) 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 76.36 
โดยผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 
อาหารจากการสุํมเก็บตัวอยํางอาหาร 
3,185 ตัวอยําง ไมํพบการปนเปื้อน
เชื้อโรค 2,432 ตัวอยําง 

 

(2)  การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารด๎านเคมีโดยชุดทดสอบเบื้องต๎น มีการสุํมเก็บ
ตัวอยํางอาหารตรวจวิเคราะห์ทั้งสิ้น 72,771 ตัวอยําง ไมํพบการปนเปื้อนจ านวน 72,579 ตัวอยําง  
คิดเป็นร๎อยละ 99.74  
 

สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารด๎านเคมี แยกตามตัวชี้วัด 7 ชนิด 
 

ล าดับที ่ การตรวจวิเคราะห์ด๎านเคมี 
จ านวนตัวอยําง 
ที่ตรวจทั้งหมด 

ผําน/ไมํพบการปนเปื้อน 
(ตัวอยําง) 

คิดเป็นร๎อยละ 

1 สารบอแรกซ ์ 26,601 26,579 99.92 
2 สารฟอร์มาลิน 14,163 14,074 99.37 
3 สารฟอกขาว 10,310 10,310 100 
4 สารกันรา 9,221 9,199 99.76 
5 สีสังเคราะห ์ 3,932 3,913 99.52 
6 สารโพลาร ์ 3,719 3,679 98.92 
7 กรดแรํอิสระ 4,825 4,825 100 

รวมทั้งสิ้น 72,771 72,579 99.74 
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ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2558 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2559  
ส านักอนามัย: 
หมายเหตุ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557  ผลส าเร็จวัดรวมตาม
ตัวชี้วัดร๎อยละของตัวอยํางอาหาร
ที่ได๎รับการสุํมตรวจไมํพบ 
การปนเปื้อนเชื้อโรคหรือสารพิษ 
คิดเป็นร๎อยละ 99.48  

ส านักอนามัย: 
คําเปูาหมาย ร๎อยละ 97 
(ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี 2558 เปูาประสงค์ 1.6.8) 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 99.76 
โดยสุํมเก็บตัวอยํางอาหารตรวจ
วิเคราะห์ทั้งสิ้น 68,045 ตัวอยําง  
ไมํพบการปนเปื้อนสารพิษ 67,884 
ตัวอยําง 

ส านักอนามัย: 
คําเปูาหมาย ร๎อยละ 95 
(ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี 2559 เปูาประสงค์ 1.6.8) 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 99.69 
โดยสุํมเก็บตัวอยํางอาหารตรวจ
วิเคราะห์ทั้งสิ้น 67,189 ตัวอยําง  
ไมํพบการปนเปื้อนสารพิษ 66,981 
ตัวอยําง 

 

ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2560 
ส านักอนามัย: 
คําเปูาหมาย ร๎อยละ ๙๐ ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 99.26 
โดยสุํมเก็บตัวอยํางอาหารตรวจวิเคราะห์ทั้งสิ้น 73,486 ตัวอยําง ไมํพบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ 72,946 
ตัวอยําง 
 

    2. การประกอบ ปรุง และจ าหนํายอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ 
2.1  ร๎อยละความส าเร็จในการสํงเสริมให๎สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผํานเกณฑ์

มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ผลลัพธ์) คําเปูาหมายร๎อยละ 60 
 ผลการด าเนินงาน  สถานประกอบการอาหารที่ได๎รับการสํงเสริมให๎มีการพัฒนาผํานเกณฑ์

มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จ านวน 14,340 ราย คิดเป็นร๎อยละ 75.39  
(คําเปูาหมายร๎อยละ 60) ของสถานประกอบการอาหารทั้งหมดจ านวน 19,021 ราย 
 

ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2558 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2559 
ส านักอนามัย:  
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 70.83 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักอนามัย: 
คําเปูาหมาย ร๎อยละ 60 
(ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี 2558 เปูาประสงค์ 1.6.8) 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 67.08  
โดยสถานประกอบการอาหาร 
ที่ได๎รับการสํงเสริมให๎มีการพัฒนา 
ผํานเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี  
ในปีงบประมาณ 2558  
15,700 ราย จากสถานประกอบการ
อาหารทั้งหมด 23,404 ราย  

ส านักอนามัย: 
คําเปูาหมาย ร๎อยละ 60 
(ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี 2559 เปูาประสงค์ 1.6.8) 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 76.18  
โดยสถานประกอบการอาหาร 
ที่ได๎รับการสํงเสริมให๎มีการพัฒนา 
ผํานเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี  
ในปีงบประมาณ 2559  
16,346 ราย จากสถานประกอบการ
อาหารทั้งหมด 21,456 ราย 
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ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2558 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 

(สถานประกอบการจ าหนํายอาหาร
ประเภทแผงลอย จ าหนํายอาหาร 
ริมบาทวิถีได๎รับปูายรับรองฯ  
5,192 ราย จากสถานประกอบการ
จ าหนํายอาหารประเภทแผงลอย
ทั้งหมด 6,827 ราย คิดเป็นร๎อยละ 
76.05) 

สถานประกอบการจ าหนํายอาหาร
ประเภทแผงลอย จ าหนํายอาหาร 
ริมบาทวิถีได๎รับปูายรับรองฯ  
4,530 ราย จากสถานประกอบการ
จ าหนํายอาหารประเภทแผงลอย
ทั้งหมด 4,938 ราย คิดเป็นร๎อยละ 
91.74) 

 

ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2560 
ส านักอนามัย: 
คําเปูาหมาย ร๎อยละ 60 ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 75.39 
โดยสถานประกอบการอาหารที่ได๎รับการสํงเสริมให๎มีการพัฒนาผํานเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
ระดับดี จ านวน 14,340 ราย จากสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 19,021 ราย 
 

2.2  รอยละความส าเร็จของการควบคุมก ากับการจัดอบรม และประเมินผลความรู  
ผูประกอบการ ผูสัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) คําเปูาหมาย
ร๎อยละ 100 และรอยละของผูประกอบการ ผูสัมผัสอาหารที่ผานการทดสอบความรู ตามหลักสูตรการ
สุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ) คําเปูาหมายร๎อยละ 70 

 ผลการด าเนินงาน  การสํงเสริมความรู๎ด๎านการสุขาภิบาลอาหารโดยส านักอนามัยรํวมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดการอบรมและประเมินผลความรู๎ด๎านการสุขาภิบาลอาหารแกํผู๎ประกอบการ  
และผู๎สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร จ านวน 50 รุํน ระหวํางวันที่ 21 
มกราคม-1 กรกฎาคม 2560 คิดเป็นร๎อยละ 100 ของเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ร๎อยละ 100 โดยมีผู๎เข๎ารับ 
การอบรมรวมจ านวน 5,526 ราย ผํานการทดสอบจ านวน 4,466 ราย คิดเป็นร๎อยละ 80.82  
(คําเปูาหมายร๎อยละ 70) 

    3. การเฝูาระวังยาต๎านจุลชีพตกค๎าง เชื้อโรคอาหารเป็นพิษ เชื้อโรคไข๎หวัดนกในเนื้อสัตว์ 
3.1  จ านวนตัวอยํางเนื้อสัตว์ที่ได๎รับการสุํมตรวจหายาต๎านจุลชีพตกค๎าง (ผลผลิต) คําเปูาหมาย  

1,400 ตัวอยําง และร๎อยละของตัวอยํางเนื้อสัตว์ที่ได๎รับการสุํมตรวจไมํพบยาต๎านจุลชีพตกค๎าง  (ผลลัพธ์) 
คําเปูาหมายร๎อยละ 85 

 สารต๎านจุลชีพตกค๎างในเนื้อสัตว์ที่เกินคํา MRL สามารถเกิดภาวะภูมิแพ๎เกิดปัญหา 
การดื้อยาของโรคได๎ และสารต๎านจุลชีพบางชนิดเมื่อสะสมมาก ๆ อาจโน๎มน าให๎เกิดมะเร็งในผู๎ที่มีภูมิไวรับได๎ 
การสุํมตรวจหาสารต๎านจุลชีพตกค๎างในเนื้อสัตว์ด๎วยวิธีจุลินทรีย์วิเคราะห์แบบ screening test ตามวิธี
มาตรฐานแบบ ESPT จะน าผลการตรวจไปใช๎ในการเฝูาระวังและปูองปรามไมํให๎ผู๎จ าหนํายเนื้อสัตว์รับเนื้อสัตว์
จากแหลํงที่ตรวจพบสารต๎านจุลชีพตกค๎างมาจ าหนําย  

 ผลการด าเนินงาน  มีตัวอยํางเนื้อสัตวท์ี่ได๎รับการสุํมตรวจหายาต๎านจุลชีพตกค๎าง จ านวน 
1,562 ตัวอยําง คิดเป็นร๎อยละ 100 ของเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ จ านวน 1,400 ตัวอยําง โดยตรวจพบสาร
ต๎านจุลชีพ จ านวน 1 ตัวอยําง คิดเป็นร๎อยละ 0.06 และตรวจไมํพบยาต๎านจุลชีพ จ านวน 1,561 ตัวอยําง  
คิดเป็นร๎อยละ 99.94 
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3.2  จ านวนตัวอยํางเนื้อสัตว์ที่ได๎รับการสุํมตรวจหาเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ (ผลผลิต) คําเปูาหมาย 

2,000 ตัวอยําง และร๎อยละของตัวอยํางเนื้อสัตวท์ี่ได๎รับการสุํมตรวจไมํพบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ (ผลลัพธ์)  
คําเปูาหมายร๎อยละ 70 

 เชื้อ S.aureus และ Salmonella spp. ที่ตรวจพบเกินเกณฑ์เป็นเชื้อโรคท่ีสามารถกํอโรค 
ทางสาธารณสุข โดยเฉพาะการกํอโรคอุจาระรํวงในผู๎บริโภคได๎ 

 ผลการด าเนินงาน  มีตัวอยํางเนื้อสัตว์ที่ได๎รับการสุํมตรวจหาเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ 
(S.aureus และ Salmonella spp.) จ านวน 2,322 ตัวอยําง คิดเป็นร๎อยละ 100 ของเปูาหมายที่ก าหนดไว๎  
จ านวน 2,000 ตัวอยําง โดยตรวจพบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษจ านวน 258 ตัวอยําง คิดเป็นร๎อยละ 11.86  
และตรวจไมํพบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษจ านวน 2,064 ตัวอยําง คิดเป็นร๎อยละ 88.89 

3.3  จ านวนสัตว์ปีกท่ีได๎รับการสุํมตรวจเชื้อโรคไข๎หวัดนก (ผลผลิต) คําเปูาหมาย 4,000 ตัว  
และร๎อยละของจ านวนสัตว์ปีกท่ีได๎รับการสุํมตรวจไมํพบเชื้อโรคไข๎หวัดนก (ผลลัพธ์) คําเปูาหมายร๎อยละ 95 

 ด าเนินการสุํมตรวจสัตว์ปีกเพ่ือหาเชื้อโรคไข๎หวัดนก ตามแผนการควบคุมปูองกัน  เฝูาระวัง 
และสอบสวนโรคไข๎หวัดนกพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พร๎อมทั้งด าเนินการสร๎างเครือขํายเฝูาระวังโรคไข๎หวัดนก  
แกํผู๎ประกอบการตลาดค๎าสัตว์ปีกมีชีวิต โดยสัตว์ปีกท่ีตรวจพบเชื้อไข๎หวัดนกอาจเป็นพาหะท่ีมีผลคุกคาม 
ตํอสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งอาจท าให๎ผู๎ที่ได๎รับเชื้อปุวยเป็นโรคไข๎หวัดนก และอาจท าให๎ถึงแกํความตายได๎ 

 ผลการด าเนินงาน มีตัวอยํางสัตว์ปีกท่ีได๎รับการสุํมตรวจหาเชื้อโรคไข๎หวัดนกจ านวน 
6,006 ตัวอยําง โดยตรวจไมํพบเชื้อโรคไข๎หวัดนก คิดเป็นร๎อยละ 100 (คําเปูาหมายร๎อยละ 95) 
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    มิติที่ 8.8  สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
    1. ประชาชนปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามท่ีเป็นอันตรายตํอสุขภาพจากการใช๎ส๎วมสาธารณะ 

1.1  ร๎อยละของส๎วมสาธารณะมีสุขลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ (ผลลัพธ์) คําเปูาหมายร๎อยละ 30 
 กรุงเทพมหานครโดยส านักอนามัยด าเนินงานภายใตโ๎ครงการพัฒนาการสุขาภิบาล

สิ่งแวดล๎อมของกรุงเทพมหานคร Bangkok Clean and Green26 โดยมีกิจกรรมสนับสนุน คือ กิจกรรมพัฒนา
สุขลักษณะส๎วมสาธารณะในกรุงเทพมหานคร 

 ผลการด าเนินงาน  จัดการสัมมนาเพ่ือสํงเสริมความรู๎ให๎แกํผู๎แทนระดับบริหารงาน 
ของบริษัทรับจ๎างท าความสะอาดเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และด าเนินการตรวจประเมินการสุขาภิบาล 
สิ่งแวดล๎อมตามเกณฑม์าตรฐานส๎วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) ใน 12 กลุํมเปูาหมาย ได๎แกํ แหลํงทํองเที่ยว 
ร๎านอาหาร ตลาดสด สถานีขนสํง สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานที่ราชการ ศาสนสถาน 
สวนสาธารณะ ห๎างสรรพสินค๎า/ศูนย์การค๎า และส๎วมริมทาง โดยมีส๎วมสาธารณะทีม่ีสุขลักษณะผํานเกณฑ์
จ านวน ๑,549 แหํง คิดเป็นร๎อยละ  30.92 (คําเปูาหมายร๎อยละ 30) ของจ านวนส๎วมสาธารณะ  
ในกรุงเทพมหานคร 5,010 แหํง27 

    1.2  ร๎อยละของเรื่องร๎องเรียนเหตุร าคาญที่ได๎รับการร๎องขอจากส านักงานเขตได๎รับการตรวจสอบ 
และรายงานผล (ผลผลิต) คําเปูาหมายร๎อยละ 80 และร๎อยละของเจ๎าหน๎าที่ส านักงานเขตท่ีรับบริการตรวจสอบ 
เรื่องร๎องเรียนเหตุร าคาญจากส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อมมีความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป (ผลลัพธ)์  
คําเปูาหมายร๎อยละ 80 

 ผลการด าเนินงาน  การตรวจสอบเรื่องร๎องเรียนเหตุร าคาญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
มีเรื่องร๎องเรียนที่ได๎รับการประสานให๎ตรวจสอบจากส านักงานเขต จ านวน 145 เรื่อง โดยด าเนินการตรวจสอบ
และรายงานผลเรียบร๎อยแลว๎ จ านวน 128 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 88.28 (คําเปูาหมายร๎อยละ 80) ซ่ึงเจ๎าหน๎าที่
ส านักงานเขตที่ประสานมายังส านักอนามัย มีความพึงพอใจในการให๎บรกิารตรวจสอบเรื่องร๎องเรียนเหตุร าคาญ
ของเจ๎าหน๎าที่ส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อมในระดับมากขึ้นไป จ านวน 105 ราย คิดเป็นร๎อยละ 100  
(คําเปูาหมายร๎อยละ 100) ของผู๎ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 105 ราย 
 
26 สนับสนุนนโยบายผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ ๑ “สะอาด” (CLEAN) รวมพลังชาวกรุงเทพฯ รํวม Big  
   Cleaning Day เมืองกรุงเทพฯ สะอาด ทั้งผู๎ประกอบการ เจ๎าของบ๎าน ร๎านคา๎ และจิตอาสารํวมกันท าความสะอาด 
   ยํานชุมชน ยาํนการค๎า คู คลอง ทั่วกรุงเทพฯ อยาํงน๎อยเดือนละ ๑ ครั้ง และปลูกจิตส านึกรํวมกันดูแลรักษาพื้นที ่
   ให๎สวยงามเป็นระเบียบ 
27 ผลการด าเนินงานสะสมตั้งแตํปี พ.ศ. 2559 
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    2. ประชาชนปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามอันเกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย  
ตํอสุขภาพ  

2.1  ร๎อยละของสถานประกอบการกลุํมเปูาหมายมีสุขลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์สุขาภิบาล
สิ่งแวดล๎อมที่ก าหนด (ผลลัพธ์) คําเปูาหมายร๎อยละ 65 

 กรุงเทพมหานครโดยส านักอนามัยด าเนินงานภายใต๎โครงการพัฒนาการสุขาภิบาล
สิ่งแวดล๎อมของกรุงเทพมหานคร Bangkok Clean and Green โดยมีกิจกรรมสนับสนุน คือ กิจกรรม 
การพัฒนาสุขลักษณะสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ  

 ผลการด าเนินงาน  ตรวจประเมินสถานประกอบการกลุํมอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่มในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร โดยการตรวจติดตามสถานที่ผลิตน้ าแข็งจ านวน 71 ราย ผํานเกณฑ์การตรวจประเมิน  
จ านวน 57 ราย คิดเป็นร๎อยละ 80.28 (คําเปูาหมายร๎อยละ 65) 

2.2  ร๎อยละของกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพที่มีความเสี่ยงสูงได๎รับการตรวจเฝูาระวัง  
ความปลอดภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย (ผลลัพธ์) คําเปูาหมายร๎อยละ 90 

 กรุงเทพมหานครโดยส านักอนามัยด าเนินงานภายใต๎โครงการเฝูาระวังและสํงเสริม 
ความปลอดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายจากสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง ประกอบด๎วย 2 กิจกรรม 
ได๎แกํ (1) กิจกรรมประเมินความเสี่ยงจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ โดยด าเนินการ  
ส ารวจและประเมินความเสี่ยงสถานประกอบการที่มีสารเคมีอันตรายในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จากนั้นน าข๎อมูล
ที่ได๎ลงในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งแสดงสถานที่จัดเก็บสารเคมีอันตราย พร๎อมประเมินการกํออันตราย
จากสารเคมีที่มีผลกระทบตํอประชาชนในกรณีเกิดการรั่วไหลหรือมีอุบัติภัยสารเคมีเกิดข้ึน และ (2) กิจกรรม
เฝูาระวังอุบัติภัยในสถานประกอบการ  

 กิจกรรมที่ 1  ส ารวจและประเมินความเสี่ยงสถานประกอบการที่มีการเก็บสะสมสารเคมี
และวัตถุอันตรายที่มีความเสี่ยงสูง  

 ผลการด าเนินงาน  มีสถานประกอบการกลุํมเปูาหมายในกรุงเทพมหานคร จ านวน 4,750 
แหํง โดยด าเนินการตรวจประเมินตั้งแตํปี พ.ศ. 2552 ถึงปัจจุบันจ านวน 4,544 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 95.67  
ในปี พ.ศ. 2560 มีสถานประกอบการที่ผํานเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการจัดการสารเคมีของกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 4,291 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 90.34 (คําเปูาหมายร๎อยละ 90) ของสถานประกอบการกลุํมเปูาหมาย 
ในกรุงเทพมหานครที่ได๎รับการตรวจประเมิน  จากการประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการพบวํา 

(1)  สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงยอมรับได๎ จ านวน 2,260 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 47.58 
(2)  ระดับความเสี่ยงน๎อย จ านวน 1,044 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 21.98 
(3)  ระดับความเสี่ยงปานกลาง จ านวน 987 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 20.77 
(4)  ระดับความเสี่ยงสูง จ านวน 233 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 6.51 
(5)  ระดับความเสี่ยงยอมรับไมํได๎ จ านวน 20 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 0.42 
 กิจกรรมที่ 2  สํงเสริมความรู๎เรื่องการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย 

ในสถานประกอบการแกํผู๎ประกอบการ 
 ผลการด าเนินงาน  อบรมสํงเสริมความรู๎ด๎านการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย 

ในสถานประกอบการให๎แกํผู๎ประกอบการกลุํมที่มีการจัดเก็บสารเคมีประเภทห๎องเย็น โรงน้ าแข็ง  
สถานประกอบการที่ผลิตยา เครื่องส าอาง และโกดังเก็บสารเคมี เป็นต๎น จ านวน 2 รุํน ๆ ละ 101 คน  
มีผู๎เข๎ารับการอบรมจ านวน 202 คน เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมตะวันนา เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 
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2.3  อุบัติภัยจากสารเคมีไมํเกินร๎อยละ 1 (ผลลัพธ์) คําเปูาหมายไมํเกินร๎อยละ 1 

 ผลการด าเนินงาน  ส าหรับสัดสํวนของอุบัติภัยจากสารเคมี พบวํา เกิดอุบัติภัยจากสารเคมี 
จ านวน 9 แหํง (ระหวํางวันที่ 30 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560) คิดเป็นร๎อยละ 0.189  
(คําเปูาหมายไมํเกินร๎อยละ 1) ของสถานประกอบการกลุํมเปูาหมายในกรุงเทพมหานคร จ านวน 4,750 แหํง  
 

ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2558 ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2559  
ส านักอนามัย:  
คําเปูาหมาย ไมํเกินร๎อยละ 70 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 72.44 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
มีเหตุฉุกเฉินสารเคมีเกิดข้ึนทั้งหมด 
9 แหํง จากสถานประกอบการ 
4,750 ราย โดยมีสัดสํวน 
ของอุบัติภัยจากสารเคมี  
คิดเป็นร๎อยละ 0.18 

ส านักอนามัย: 
คําเปูาหมาย ร๎อยละ 75 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 80.86 
และมีสัดสํวนของอุบัติภัย 
จากสารเคมีไมํเกินร๎อยละ 2  
คิดเป็นร๎อยละ 0.08 

ส านักอนามัย: 
คําเปูาหมาย ร๎อยละ 85 
ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 85.07 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เกิดอุบัติภัยจากสารเคมี 7 แหํง  
จากสถานประกอบการทั้งหมด 
4,750 ราย โดยมีสัดสํวน 
ของอุบัติภัยจากสารเคมี  
คิดเป็นร๎อยละ 0.14 

 

ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2560 
ส านักอนามัย: 
คําเปูาหมาย ร๎อยละ 90 ผลส าเร็จคิดเป็นร๎อยละ 90.34 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เกิดอุบัติภัยจากสารเคมี 9 แหํง จากสถานประกอบการทั้งหมด 4,750 ราย  
โดยมีสัดสํวนของอุบัติภัยจากสารเคมี คิดเป็นร๎อยละ 0.189 
 

    3. การปูองกันโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการท างาน   
3.1  ร๎อยละของสถานประกอบการกลุํมเปูาหมายได๎รับการตรวจสอบแนะน าปรับปรุง 

ด๎านอาชีวอนามัย (ผลลัพธ์) คําเปูาหมายร๎อยละ 40 
 กรุงเทพมหานคร โดยส านักอนามัยด าเนินงานภายใต๎โครงการพัฒนาการสุขาภิบาล

สิ่งแวดล๎อมของกรุงเทพมหานคร Bangkok Clean and Green โดยมีกิจกรรมสนับสนุน คือ กิจกรรมสํงเสริม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานหรือผู๎ประกอบอาชีพ 

  ผลการด าเนินงาน  ตรวจแนะน าสถานประกอบการกลุํมปิโตรเลี่ยมจ านวน 3,683 แหํง 
คิดเป็นร๎อยละ 62.27 (คําเปูาหมายร๎อยละ 40) ของสถานประกอบการกลุํมปิโตรเลี่ยมในกรุงเทพมหานคร  
จ านวน 5,915 แหํง 

3.2  ร๎อยละของชุมชนหรือสถานประกอบการในพ้ืนที่รับผิดชอบได๎รับการอบรมอาชีวอนามัย  
และสิง่แวดล๎อม (ผลผลิต) คําเปูาหมายร๎อยละ 20 

 ผลการด าเนินงาน  ส านักการแพทย์ด าเนินการจัดอบรมโครงการอบรมอาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล๎อมให๎ชุมชนและสถานประกอบการในชุมชน ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โดยมีจ านวนชุมชน 
หรือสถานประกอบการที่เข๎ารับการอบรม จ านวน 30 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 34.48 (คําเปูาหมายร๎อยละ 20) 
ของสถานประกอบการในพ้ืนที่ที่มีลูกจ๎างท างานตั้งแตํ 100 คนข้ึนไป ในพ้ืนที่เขตบางแคและเขตทวีวัฒนา
ทั้งหมด จ านวน 87 แหํง 

155 



 
 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

1. ปัญหาและอุปสรรค     
1.1  การบริหารจัดการการบูรณาการการท างานรํวมของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องด๎านสุขภาพ

กระบวนการด าเนินการคํอนข๎างน๎อย   
1.2  การด าเนินงานในภาพรวมด๎านสุขภาพยังไมํสามารถด าเนินการได๎ตามตามตัวชี้วัดเมือง  

ด๎านสุขภาพท่ีก าหนดไว๎ เนื่องจากแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ .ศ. 2560 มิได๎ก าหนด 
ตัวชี้วัดเมืองด๎านสุขภาพไว๎ในหลายมิติ สํงผลให๎การด าเนินการแปลงแผนไปการสูํการปฏิบัติจึงท าได๎เฉพาะ
ตัวชี้วัดที่ถูกก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2560 ของหนํวยงานเทํานั้น 

1.3  ระบบฐานข๎อมูลด๎านสุขภาพในภาพรวมของกรุงเทพมหานครยังไมํมี 
2. ข๎อเสนอแนะ   

ปัญหาภาวะสุขภาพของประชาชนยังคงเจ็บปุวยด๎วยโรคส าคัญที่ปูองกันได๎ กรุงเทพมหานคร  
ควรจะต๎องผลักดันการด าเนินงานให๎เกิดการขับเคลื่อนอยํางตํอเนื่อง ในการสํงเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ดี  
ตลอดชํวงชีวิต และสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี ตามภารกิจของหนํวยงานในมิติ ด๎านสุขภาพให๎มี 
ความครบถ๎วนสมบูรณ์เพ่ือมุํงสูํการเป็นเมืองแหํงสุขภาวะอยํางยั่งยืน อาทิ 

2.1  การลดปัจจัยเสี่ยงด๎านสุขภาพและให๎ทุกภาคสํวนค านึงถึงผลกระทบตํอสุขภาพ 
โดยพัฒนาคนให๎มีความรู๎ในการดูแลสุขภาพ การเผยแพรํข๎อมูลด๎านสุขภาพท่ีถูกต๎อง เป็นต๎น  

2.2  การด าเนินงานด๎านผู๎สูงอายุของกรุงเทพมหานครเป็นประเด็นท๎าทายที่ส าคัญซ่ึงต๎องด าเนินการ
อยํางตํอเนื่องเพ่ือให๎เกิดการท างานแบบบูรณาการและสามารถน าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุกรุงเทพมหานคร 
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ระยะที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ไปสูํการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะเป็นสํวนหนึ่งที่จะชํวยในการขับเคลื่อน
งานด๎านคุณภาพชีวิตของประชากรผู๎สูงอายุในกรุงเทพมหานครให๎ประสบผลส าเร็จมากยิ่งข้ึน  

2.3  การสร๎างความรํวมมือระดับภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเฝูาระวัง ควบคุมและ  
การปูองกันโรคติดตํอ โรคอุบัติใหมํ โรคอุบัติซ้ า รวมทั้งการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมาตรฐานอาเซียน 

2.4  การใช๎ระบบเทคโนโลยีเพ่ือชํวยบริหารจัดการด๎านการให๎บริการและการรวบรวมข๎อมูล 
ด๎านสุขภาพ 

2.5  การบริหารจัดการการบูรณาการท างานรํวมกันของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องด๎านสุขภาพ ได๎แกํ 
การพัฒนาตัวชี้วัดด๎านสุขภาพ การบริหารจัดการให๎บริการสาธารณสุขครอบคลุมพ้ืนที่ระบบการสํงตํอโดยใช๎
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.6  ควรมีการปรับตัวชี้วัดเมืองด๎านสุขภาพให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติและสถานการณ์
ปัจจุบัน 

2.7  พัฒนาระบบฐานข๎อมูลด๎านสุขภาพในภาพรวมของกรุงเทพมหานครเพ่ือประโยชน์  
ในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสุขภาพ 

2.8  ควรมีการพัฒนาตัวชี้วัดรํวมระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องด๎านการแพทย์และสาธารณสุข 
เพ่ือตอบโจทย์ที่สนับสนุนการด าเนินงานด๎านสุขภาพหรือเมืองแหํงสุขภาวะในทิศทางเดียวกัน  

3. คาดการณ์และแนวโน๎มการพัฒนาในระยะตํอไป 
แนวทางการพัฒนาที่ท๎าทายในการสํงเสริมพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุก ตลอดจนการบูรณาการ 

การท างานรํวมกันของทุกภาคสํวนเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนกรุงเทพมหานคร    
การบริหารจัดการระบบสุขภาพยังขาดกลไกบูรณาการนโยบายระบบสาธารณสุขของประเทศ 

ที่ครอบคลุมทุกกระทรวง หนํวยงานรัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งการอภิบาลระบบก ากับติดตามการด าเนินการ
จัดระบบสาธารณสุขให๎เป็นไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์  สํงผลท าให๎ระบบสุขภาพของประเทศในภาพรวม  
ยังขาดประสิทธิภาพและความเป็นธรรม และมีความเสี่ยงในระยะยาวเกี่ยวกับการก ากับดูแลผลกระทบมหภาค 
ทั้งด๎านสังคมและเศรษฐกิจจากนโยบายสุขภาพด๎านตําง ๆ ได๎อยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง เชํน การจัดระบบ
หลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎าครอบคลุมคนไทยทุกคน  แตํอยูํภายใต๎การบริหารจัดการของหลายหนํวยงาน  
ที่ไมํมีการประสานงานในระดับนโยบายอยํางเป็นเอกภาพ การที่มีสถานพยาบาลรัฐหลายสังกัด และสถานพยาบาล
เอกชนที่ไมํได๎บูรณาการจัดบริการกลไกราคาที่เหมาะสม ท าให๎มีปัญหาการกระจายสถานพยาบาล ระบบสํงตํอ  
และมีการลงทุนเครื่องมือราคาแพงซ้ าซ๎อนขาดประสิทธิภาพ  รวมถึงการเข๎าถึงบริการสุขภาพของประชาชน  
เป็นต๎น  

แนวโน๎มภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั้งอุบัติภัยจากธรรมชาติ ภัยที่มนุษย์กํอขึ้น ภัยจากเทคโนโลยี 
และภัยโรคระบาดมีแนวโน๎มทวีมากข้ึนในขอบเขตทั่วโลก ทั้งในด๎านความรุนแรง ความถี ่และขอบเขตพ้ืนที ่
ที่ได๎รับผลกระทบ สถานการณ์การเกิดภัยพิบัติจากเหตุธรรมชาตินับวันยิ่งทวีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น  
ทั้งอุทกภัย วาตภัยและภัยจากแผํนดินไหว ซึ่งที่ผํานมามีปัญหาการขาดการเตรียมความพร๎อม ท าให๎ไมํสามารถ 
ให๎ความชํวยเหลือได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  แนวโน๎มดังกลําวท าให๎การเตรียมความพร๎อมด๎านการแพทย์  
และการสาธารณสุขเพ่ือรับมือภัยพิบัติเหลํานี้มีความส าคัญอยํางยิ่ง  ทั้งในด๎านการเตรียมระบบบริการ  
และการกู๎ภัยฉุกเฉิน การสํงความชํวยเหลือที่ต๎องรวดเร็วทันการณ์ มีการฝึกซ๎อมให๎เกิดความพร๎อม รวมทั้ง 
มีการจัดตั้งที่ระบบการท างานที่เข๎มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี  
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตด๎านสุขภาพอันจะน าไปสูํสังคมสุขภาวะโดยเน๎นการปูองกันโรคมากกวํา 

รอให๎เจ็บปุวยแล๎วคํอยมารักษา ความรอบรู๎ด๎านสุขภาพนับวํามีความส าคัญตํอการพัฒนาขีดความสามารถ 
ของบุคคลในการรักษาสุขภาพดีไว๎อยํางยั่งยืน การสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการเฝูาระวัง
ปัญหาด๎านการสาธารณสุขตามบริบทของพ้ืนที่โดยการมีสํวนรํวมเครือขํายและชุมชน การสร๎างระบบสุขภาพ 
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เข๎มแข็ง เพียงพอ เข๎าถึงได๎สะดวกเทําเทียมและเป็นธรรม คือ การตอบสนองความต๎องการ 
ของประชาชนอยํางแท๎จริง นอกจากนี้เพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนให๎เกิดเป็นรูปธรรม 
และมีความยั่งยืน การสร๎างความพร๎อมในการเป็นสังคมผู๎สูงอายุซึ่งมีแนวโน๎มสูงในอนาคตควรสํงเสริมระบบ 
การดูแลผู๎สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)  

อนึ่ง จากการที่ประเทศไทยก๎าวเข๎าสูํประชาคมอาเซียน กรุงเทพมหานครจึงควรมีแนวนโยบาย 
ในการผลักดันให๎กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยมีการบูรณาการ  
กับหนํวยงานภาคีเครือขําย เพื่อยกระดับมาตรฐานบริการทางการแพทย์ให๎เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล  
เพ่ือรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
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ด้านที่ 9  เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2560 ด๎านที่ 9 เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี  
มีธรรมาภิบาล และการมีสํวนรํวมของประชาชน เชื่อมโยงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 1 
(พ.ศ. 2556-2560) และนโยบายของผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีความมุํงมั่นที่จะพัฒนาให๎
กรุงเทพมหานครเป็นมหานครนําอยูํอยํางยั่งยืน มีการบริหารจัดการที่ดี โดยการมีสํวนรํวมของประชาชน 
ประกบด๎วย 7 มิติ คือ การบริหารงานทั่วไปกรุงเทพมหานคร  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารงาน
บุคคล  การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การบริหาร
ราชการและสภากรุงเทพมหานคร  และการมีสํวนรํวมของภาคประชาสังคม 
 

ตารางที่ 1  สรุประดับด๎านประกอบด๎วย  7 มิติ  27 เปูาประสงค์  60 ตัวชี้วัดตามภารกิจของหนํวยงาน 
 

   ผลการด าเนินการตัวชี้วัด  

มิติ 
จ านวน จ านวนตัวชี้วัด ด าเนินการ ไม่ได้ หน่วยงาน 

เป้าประสงค์ ผลการด าเนิน บรรลุผล อยู่ระหว่าง ไม่บรรลุผล ด าเนินการ รับผิดชอบ 
   งานหลัก  ด าเนินการ    
9.1  การบริหารงานท่ัวไป
กรุงเทพมหานคร 

3 3 
 

1 - 1 1  สนป. 
สนค. 

9.2  การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

4 7 1 - 6   
(ไมํสามารถ 
ประเมินผล

ได)๎ 

 -  สนป. 

9.3  การบริหารงานบุคคล 3 8 8  -  -   -  ส.กก. 
9.4  การวางแผน การเงิน  
การคลังและงบประมาณ 

7 24 
 

20   -  -  4 สยป.  สนศ. 
สนป. 

9.5  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

5 8 4    -  1   3 สยป. 

9.6  การบริหารราชการ 
และสภากรุงเทพมหานคร 

3 5 5  - - - สนป.  สผว. 
สยป. 

ทุกหนํวยงาน 
9.7  การมีสํวนรํวม 
ของภาคประชาสังคม 

2 5 4    -  1  
(ไมํสามารถ 
ประเมินผล

ได)๎  

-  สนป. 
สสล. 

                          รวม 27 60  43 -   9 8  
               คิดเป็นร้อยละ  100 71.67 -  15.00 13.33  

 

โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดภายใต๎มิติรวม 326 โครงการ/กิจกรรม ใช๎งบประมาณจ านวน 144 โครงการ/
กิจกรรม ไมํใช๎งบประมาณจ านวน 177 โครงการ/กิจกรรม และไมํได๎รับงบประมาณจ านวน 5 โครงการ/ 
กิจกรรม  จากโครงการ/กิจกรรมที่ใช๎งบประมาณและไมํใช๎งบประมาณด าเนินการแล๎วเสร็จรวม 306 
โครงการ/กิจกรรม 
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 สํวนงบประมาณที่ได๎รับงบประมาณเป็นงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประเภทงบด าเนินการรวม 
591.512 ล๎านบาท โดยใช๎งบประมาณไปจ านวน 204.08 ล๎านบาท  มิติที่ได๎รับงบประมาณมากที่สุดคือ  
มิติที่ 9.1 การบริหารงานทั่วไปกรุงเทพมหานคร จ านวน 264.147 ล๎านบาท แตํใช๎งบประมาณได๎เพียง  
0.457 ล๎านบาท  สํวนรองลงมาคือ มิติที่ 9.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล จ านวน 228.77 ล๎านบาท  
และสามารถใช๎ได๎ 163.993 ล๎านบาท แตํหากเปรียบเทียบระหวํางงบประมาณท่ีได๎รับและงบประมาณท่ีใช๎ไป  
จะพบวําในมิติท่ี 9.4 การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ ได๎รับงบประมาณ 5.777 ล๎านบาท  
โดยใช๎ไป 5.452 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 94.374 
 

 สรุปวิเคราะห์ผลการด าเนินงานระดับด้าน 
 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2560 ด๎านที่ 9  เมืองที่มี
การบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีสํวนรํวมของประชาชน ประกอบด๎วย 27 เปูาประสงค์ มีตัวชี้วัด  
ที่น ามาใช๎ประเมินผลส าเร็จ จ านวน 60 ตัวชี้วัด พบวําตัวชี้วัดที่สามารถด าเนินการบรรลุผล 43 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร๎อยละ 71.67  อยูํในมิติที่ 9.1 การบริหารงานทั่วไปกรุงเทพมหานคร 1 ตัวชี้วัด  มิติที่ ๙.๒ การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 1 ตัวชี้วัด  มิติที่ 9.3 การบริหารงานบุคคล 8 ตัวชี้วัด  มิติที่ 9.4 การวางแผน การเงิน  
การคลังและงบประมาณ 20 ตัวชี้วัด  มิติที่ ๙.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 ตัวชี้วัด  มิติที่ 9.6 
การบริหารราชการและสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 5 ตัวชี้วัด และมิติที่ 9.7 การมีสํวนรํวมของภาคประชา-
สังคม 4 ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดที่ไมํสามารถด าเนินการได๎ตามเปูาหมายจ านวน 9 ตัวชี้วัด (ไมํบรรลุผล 2 ตัวชี้วัด  
อยูํในมิติที่ 9.1 การบริหารงานทั่วไปกรุงเทพมหานคร 1 ตัวชี้วัด  และมิติที่ ๙.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 1 ตัวชี้วัด  และเป็นตัวชี้วัดที่ไมํสามารถวัดความส าเร็จได๎ จ านวน 7 ตัวชี้วัด อยูํในมิติท่ี ๙.๒  
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล จ านวน 6 ตัวชี้วัด และมิติที่ 9.7 การมีสํวนรํวมของภาคประชาสังคม จ านวน  
1 ตัวชี้วัด)  และตัวชี้วัดที่ไมํได๎ด าเนินการ จ านวน 8 ตัวชี้วัด อยูํในมติิที่ 9.1 การบริหารงานทั่วไป
กรุงเทพมหานคร 1 ตัวชี้วัด มิติที่ 9.4 การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ 4 ตัวชี้วัด และมิติ 
ที่ ๙.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 ตัวชี้วัด  
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ด าเนินการได๎บรรลุตาม
เปูาหมาย 43 ตัวชี้วัด

ไมํสามารถด าเนินการได๎
ตามเปูาหมาย 1 ตัวชีว้ัด

ไมํได๎ด าเนินการ 8 ตัวชีว้ัด

ไมํสามารถประเมินได๎     
6 ตัวชี้วัด

ไมํมีข๎อมูล 2 ตัวชีว้ัด



 
 

          

 
เมื่อพิจารณารายมิติจะพบวํา มิติที่มีผลด าเนินการบรรลุผลทุกตัวชี้วัด คือ มิติที่ 9.3 การบริหารงาน

บุคคล มีตัวชี้วัดจ านวน 8 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุผลตามตัวชี้วัดได๎ทั้ง 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 100 และ
มิติที่ 9.6 การบริหารราชการและสภากรุงเทพมหานคร มีตัวชี้วัดจ านวน 5 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุผล  
ตามตัวชี้วัดได๎ทั้ง 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 100  มิติที่ 9.7 การมีสํวนรํวมของภาคประชาสังคม มีตัวชี้วัด
จ านวน 5 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุผลตามตัวชี้วัดได๎ 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 80  มิติที่ 9.4 การวางแผน 
การเงิน การคลังและงบประมาณ มีตัวชี้วัดจ านวน 24 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุผลตามตัวชี้วัดได๎ 20 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร๎อยละ 83.33  มิติที่ ๙.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีตัวชี้วัดจ านวน 8 ตัวชี้วัด 
ด าเนินการบรรลุผลตามตัวชี้วัดได๎ 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 50  มิติที่ 9.1 การบริหารงานทั่วไป
กรุงเทพมหานคร   
มีตัวชี้วัดจ านวน 3 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุผลตามตัวชี้วัดได๎ 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 33.33 และมิติที่ ๙.๒ 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สื่อสาร มีตัวชี้วัดจ านวน 7 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรล ุผลตามตัวชี้วัดได๎ 1 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร๎อยละ 14.29 อยูํในรายละเอียดตามแผนภาพ 
 

 
 
สรุปวิเคราะห์ผลการด าเนินงานแยกรายมิติได้ดังนี้ 
มิติที่ 9.1  การบริหารงานทั่วไปกรุงเทพมหานคร  ประกอบด๎วย  3 เปูาประสงค์ และมีตัวชี้วัดการด าเนินงาน 
ที่เชื่อมโยงกับเปูาประสงค์ จ านวน 3 ตัวชี้วัด   
 เปูาประสงค์ท่ี 9.1.1  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารบรรณและรับเรื่องราวร๎องทุกข์สํวนกลาง  

ตัวชี้วัด  ร๎อยละความส าเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารบรรณและรับเรื่องราวร๎องทุกข์  
ผลการด าเนินงาน  ไมํได๎ด าเนินการ 
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เปูาประสงค์ท่ี 9.1.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการทางกฎหมายและการบังคับใช๎กฎหมาย 

ผํานกระบวนการศาล 
ตัวชี้วัด  ร๎อยละของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางกฎหมายและการบังคับใช๎กฎหมาย  

ผํานกระบวนการศาล 
ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 

เปูาประสงค์ท่ี 9.1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการซํอมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล
สํวนกลาง 

ตัวชี้วัด ร๎อยละความส าเร็จในการจัดหาเครื่องจักรกล 
ผลการด าเนินงาน  ไมํบรรลุผล 

 

มิติที่ 9.2  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด๎วย 4 เปูาประสงค์ และมีตัวชี้วัดการด าเนินงานที่เชื่อมโยง
กับเปูาประสงค์ จ านวน 7 ตัวชี้วัด 

เปูาประสงค์ 9.2.1  พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลในแตํละสายงานให๎สอดคล๎องกับมาตรฐาน
วิชาชีพ 

ตัวชี้วัด ร๎อยละความส าเร็จของการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรให๎มุํงสูํความเป็นมืออาชีพ  
ผลการด าเนินงาน  ไมํสามารถประเมินผลได๎วําบรรลุผลหรือไมํ เนื่องจากนิยามการวัด 

ความส าเร็จการเพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรให๎มุํงสูํความเป็นมืออาชีพ ยังขาดความชัดเจน  และไมํมีฐานข๎อมูล
ที่สามารถใช๎ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรที่ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะหลัก สมรรถนะตามสายงาน และ
ความรู๎เฉพาะต าแหนํงได๎อยํางชัดเจน  

เปูาประสงค์ 9.2.๒  พัฒนาภาวะผู๎น าและความสามารถทางการบริหารจัดการ 
 ตัวชี้วัด  1)  ร๎อยละความส าเร็จของการพัฒนาศักยภาพของผู๎บริหารทุกระดับให๎มุํงสูํมหานคร 
แหํงเอเชีย 

ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 
 ตัวชี้วัด  2)  ระดับความส าเร็จในการสรรหา คัดเลือก และพัฒนาบุคลากรผู๎มีศักยภาพสูง (Talent 
Management)  

ผลการด าเนินงาน  ไมํสามารถประเมินผลได๎วําบรรลุผลหรือไมํ เนื่องจากนิยาม 
ขาดความชัดเจน และไมํพบข๎อมูลโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการที่ชัดเจน    

เปูาประสงค์ ๙.๒.๓  พัฒนาและขับเคลื่อนมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังอุดมการณ์และปรัชญา
การเป็นข๎าราชการที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ตัวชี้วัด  1)  ร๎อยละความส าเร็จของการปลูกฝังอุดมการณ์และปรัชญาการเป็นข๎าราชการที่มีเกียรติ
และศักดิ์ศรี และเชิดชูยกยํองผู๎เป็นต๎นแบบด๎านคุณธรรมจริยธรรม  

ผลการด าเนินงาน  ไมํสามารถประเมินผลได๎วําบรรลุผลหรือไมํ เนื่องจากนิยาม 
ขาดความชัดเจน 

ตัวชี้วัด  2)  ร๎อยละความส าเร็จในการพัฒนาและขับเคลื่อนมาตรฐานจริยธรรม ข๎อบังคับ จรรยา  
และวินัยข๎าราชการอยํางเป็นรูปธรรม  

ผลการด าเนินงาน  ไมํสามารถประเมินผลได๎วําบรรลุผลหรือไมํ เนื่องจากนิยาม 
ขาดความชัดเจน 
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เปูาประสงค์ ๙.๒.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิต สร๎างความสมดุลในชีวิตตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy 

Workplace) 
ตัวชี้วัด  1)  ร๎อยละความส าเร็จของการพัฒนาสภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่เอ้ือตํอการสร๎าง

บรรยากาศการท างานที่มีความสุข  
ผลการด าเนินงาน  ไมํสามารถประเมินผลได๎วําบรรลุผลหรือไมํ เนื่องจากนิยาม 

ขาดความชัดเจน 
ตัวชี้วัด  2)  ร๎อยละความส าเร็จของการขับเคลื่อนตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)  

ผลการด าเนินงาน  ไมํสามารถประเมินผลได๎วําบรรลุผลหรือไมํ เนื่องจากนิยาม 
ขาดความชัดเจน 
 

มิติที่ 9.3  การบริหารงานบุคคล  ประกอบด๎วย 3 เปูาประสงค์ และมีตัวชี้วัดการด าเนินงานที่เชื่อมโยงกับ
เปูาประสงค์ จ านวน 8 ตัวชี้วัด  
 เปูาประสงค์ 9.3.1  บริหารอัตราก าลังที่เหมาะสมสอดคล๎องกับภาระงานของหนํวยงาน 
 ตัวชี้วัด  1)  จ านวนมาตรการก าลังคนที่น าไปปรับใช๎กับหนํวยงาน 

ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 
 ตัวชี้วัด  2)  ร๎อยละความส าเร็จของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2560-2565) 

ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 
 เปูาประสงค์ 9.3.2  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนํวยงาน 
 ตัวชี้วัด  1)  ร๎อยละความพึงพอใจตํอการจัดแสดงผลงานที่มีความโดดเดํนของผู๎เข๎ารํวมงาน 

ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 
 ตัวชี้วัด  2)  ร๎อยละส านักงานเขตที่ประเมินตนเองตามแนวทางการด าเนินงานของศูนย์ราชการ 
สะดวก (GECC) และได๎รับการตรวจประเมินเบื้องต๎นจากคณะตรวจประเมินของกรุงเทพมหานคร  

ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 
 ตัวชี้วัด  3)  ร๎อยละความพึงพอใจของผู๎เกี่ยวข๎องตํอแนวทางการบริหารงานหอสมุดเมืองกรุงเทพ-  
มหานคร 

ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 
 ตัวชี้วัด  4)  ร๎อยละ 20 ของผลงานที่หนํวยงานน าเสนอเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล 

ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 
 ตัวชี้วัด  5)  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
แล๎วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 

ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 
 เปูาประสงค์ 9.3.3  ข๎าราชการมีความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบการพิทักษ์คุณธรรมของกรุงเทพมหานคร  
 ตัวชี้วัด  จัดท าหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานของ กคพ. กรุงเทพมหานคร (กคพ. กรุงเทพมหานคร 
ผู๎พิทักษ์ระบบคุณธรรม) 

ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 
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มิติที่ 9.4  การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ  ประกอบด๎วย 7 เปูาประสงค์ และมีตัวชี้วัด 
การด าเนินงานที่เชื่อมโยงกับเปูาประสงค์ จ านวน 24 ตัวชี้วัด 
 เปูาประสงค์ 9.4.1  ผลักดันให๎แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี เป็นแนวทางหลัก 
ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร 

ตัวชี้วัด  หนํวยงานของกรุงเทพมหานครน าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  
เป็นแนวทางหลักในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหนํวยงาน 

ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 
 เปูาประสงค์ 9.4.2  เสริมสร๎างมาตรฐานในการจัดท า การติดตาม และการประเมินผลแผน 

ตัวชี้วัด  1)  มีเครือขํายผู๎ปฏิบัติงานด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคม   
ผลการด าเนินงาน  ไมํไดด๎ าเนินการ 

ตัวชี้วัด  2)  ร๎อยละของผู๎เข๎ารํวมโครงการผํานการทดสอบความเข๎าใจตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 

ตัวชี้วัด  3)  จ านวนรายงานผลการศึกษาและจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร 
อยํางยั่งยืนด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

ผลการด าเนินงาน  ไมํได๎ด าเนินการ  จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตัวชี้วัด  4)  จ านวนบุคลากรที่ได๎รับการสํงเสริมให๎มีความรู๎ ทักษะในการจัดท าแผน ก าหนดตัวชี้วัด 

และบันทึกรายงาน 
ผลการด าเนินงาน  ไมํได๎ด าเนินการ  เนื่องจากไมํได๎รับงบประมาณ 

ตัวชี้วัด  5)  ร๎อยละของความส าเร็จในการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ตามนโยบายของผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร 

ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 
ตัวชี้วัด  6)  จ านวนผลงานวิจัยที่สนับสนุนการบริหารมหานคร   

ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 
ตัวชี้วัด  7)  ร๎อยละความพึงพอใจของผู๎รับบริการข๎อมูลสถิติกรุงเทพมหานคร  

ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 
 เปูาประสงค์ 9.4.3  จัดท าและประเมินผลแผนระดับกรุงเทพมหานคร 

ตัวชี้วัด  1)  ร๎อยละความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏบิัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 
ด๎วยกระบวนการบูรณาการ 

ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 
ตัวชี้วัด  2)  จ านวนรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุกรุงเทพมหานคร 

ระยะที่ 1  (พ.ศ. 2557-2560) 
ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 

ตัวชี้วัด  3)  ร๎อยละความส าเร็จของการจัดท าแผนการด าเนินการตามแผนสิทธิมนุษยชนแหํงชาติ 
ฉบับที่ 3   

ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 
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ตัวชี้วัด  4)  ร๎อยละของหนํวยงานที่จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 ที่สอดคล๎อง

ยุทธศาสตร์อาเซียนของกรุงเทพมหานคร 
ผลการด าเนินงาน  ไมํได๎ด าเนินการ จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 เปูาประสงค์ 9.4.4  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได๎ 
ตัวชี้วัด  การจัดเก็บภาษีของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน   

ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 
 เปูาประสงค์ 9.4.5  ก ากับมาตรฐานงานบริหารงานคลังของหนํวยงาน 

ตัวชี้วัด  ร๎อยละของจ านวนบุคลากรที่เข๎ารํวมการประชุมเชิงปฏิบัติการท าแบบทดสอบ 
หลังการฝึกอบรมผํานเกณฑ์ 

ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 
 เปูาประสงค์ 9.4.6  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบภายใน 

ตัวชี้วัด  1)  ร๎อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานครด๎านการพัฒนาหรือปรับปรุงทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร  

ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 
ตัวชี้วัด  2)  จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อสร๎างเครือขํายผู๎รับผิดชอบงานด๎านการบริหารความเสี่ยง  
 ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 
ตัวชี้วัด  3)  จ านวนครั้งที่นักวิชาการตรวจสอบภายในได๎จัดกิจกรรมการให๎ความรู๎ด๎านการตรวจสอบ 

ภายในและหรือแนวทางการเตรียมความพร๎อมรับการตรวจสอบแกํหนํวยรับตรวจ 
ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 

ตัวชี้วัด  4)  ร๎อยละของจ านวนข๎อเสนอแนะที่ได๎จากการส ารวจความคิดเห็นหรือสอบถามจากผู๎บริหาร 
เจ๎าหน๎าที่ของหนํวยรับตรวจ และหรือประชาชนผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียตําง ๆ ที่เก่ียวข๎องและน ามาด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 
ตัวชี้วัด  5)  ร๎อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ   

ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 
ตัวชี้วัด  6)  ร๎อยละของจ านวนหนํวยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ผู๎ตรวจสอบภายใน 

จะเข๎าตรวจสอบบัญชีและการเงิน และน าแบบประเมินความเสี่ยงด๎านการทุจริตไปใช๎ในการประเมินความเสี่ยง
เพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 
ตัวชี้วัด  7)  เสนอให๎จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ   

ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 
ตัวชี้วัด  8)  จ านวนหลักฐานการจําย (ฎีกาหลังจําย) ที่ได๎รับการตรวจสอบ 

ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 
ตัวชี้วัด  9)  ร๎อยละของรายงานผลการตรวจสอบติดตามผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินที่ผู๎ตรวจสอบ

ภายในสามารถเสนอให๎ผู๎บริหารกรุงเทพมหานครพิจารณาและหรือสั่งการได๎ภายในระยะเวลา 15 วันท าการ
นับจากวันที่ผู๎รับตรวจลงนามรับทราบผลการตรวจสอบในแบบติดตามประเมินผลการตรวจสอบภายใน 

ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 
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 เปูาประสงค์ 9.4.7  น างบประมาณแบบมุํงเน๎นผลงานมาใช๎ภายในปี 2565 

ตัวชี้วัด  กรุงเทพมหานครมีคํูมือประกอบการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีแบบมุํงเน๎นผลงาน  
ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 

 

มิติที่ 9.5  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประกอบด๎วย 5 เปูาประสงค์ มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน
หลักตามภารกิจฯ 8  ตัวชี้วัด  

เปูาประสงค์ ๙.๕.๑  น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช๎ในการให๎บริการประชาชน 
ตัวชี้วัด  ร๎อยละของบริการได๎รับการพัฒนาให๎เป็นบริการอิเล็กทรอนิกส์ 

ผลการด าเนินงาน  ไมํบรรลุผล 
เปูาประสงค์ ๙.๕.๒  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานระดับ

กรุงเทพมหานคร 
ตัวชี้วัด  1)  ร๎อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพื่อสนับสนุนงานในภาพรวม 

ของกรุงเทพมหานครตามเปูาหมายที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงาน  ไมไํด๎ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด  2)  ร๎อยละของบุคลากรผู๎ใช๎งานระบบฯ มีความพึงพอใจตํอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานระดับกรุงเทพมหานคร 

ผลการด าเนินงาน  ไมํได๎ด าเนินการ 
เปูาประสงค์ ๙.๕.๓  พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวชี้วัด  1)  ร๎อยละของความส าเร็จของการจัดหาและพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านเทคโนโลยี 

และการสื่อสาร 
ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 

ตัวชี้วัด  2)  จ านวนมาตรฐานกลางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานครที่ได๎ด าเนินการ 
ให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานสากล 

ผลการด าเนินงาน  ไมํได๎ด าเนินการ 
เปูาประสงค์ ๙.๕.๔  พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการด๎วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ตัวชี้วัด  1)  ร๎อยละของบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่ได๎รับการพัฒนาความรู๎ด๎านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ิมข้ึน 
ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 

ตัวชี้วัด  2)  ร๎อยละของผู๎บริหารสารสนเทศระดับสูง ประจ าหนํวยงานของกรุงเทพมหานคร (CIO)  
ที่ได๎รับการพัฒนาศักยภาพด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 
ตัวชี้วัด  3)  ร๎อยละของผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมที่เป็นบุคลากรด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศผํานตามเกณฑ์

ที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 
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เปูาประสงค์ ๙.๕.๕  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงาน 
ตัวชี้วัด    ไมํมี 

ผลการด าเนินงาน    ไมํมี 
 

มิติที่ 9.6  การบริหารราชการและสภากรุงเทพมหานคร  ประกอบด๎วย 3 เปูาประสงค์ มีตัวชี้วัดผล 
การด าเนินงานหลักตามภารกิจฯ 5  ตัวชี้วัด  

เปูาประสงค์ ๙.๖.๑  สนับสนุนให๎การบริหารราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด  1)  ความส าเร็จของการด าเนินการ ปรับปรุง/พัฒนา การจัดเก็บข๎อมูล/สารสนเทศ/ระบบ

สารสนเทศ สนับสนุนการตรวจราชการติดตามความก๎าวหน๎าและปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 

ตัวชี้วัด  2)  ความส าเร็จของการสรุปเรื่องร๎องเรียนเสนอผู๎บริหารได๎แล๎วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด   
ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 

เปูาประสงค์ท่ี ๙.๖.๒  รับการถํายโอนภารกิจจากหนํวยงานภาครัฐตามแผนการกระจายอ านาจฯ 
ตัวชี้วัด  1)  จ านวนครั้งของการเข๎ารํวมประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างานฯ 

ติดตามความคืบหน๎าเกี่ยวกับภารกิจการกระจายอ านาจ  
ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 

ตัวชี้วัด 2)  กรุงเทพมหานครสามารถรับการถํายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอ านาจฯ มาด าเนินการ 
ได๎ตามท่ีคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีมติให๎ด าเนินการถํายโอน  

ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 
เปูาประสงค์ ๙.๖.3  สร๎างความสัมพันธ์กับมหานครตํางประเทศ 
ตัวชี้วัด  จ านวนครั้งของการเข๎ารํวมประชุมเวทีผู๎บริหารเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก  

ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 
 

มิติที่ ๙.๗  การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม  ประกอบด๎วย 2 เปูาประสงค์ โดยมีตัวชี้วัดการด าเนินงาน 
ที่เชื่อมโยงกับเปูาประสงค์ จ านวน 5 ตัวชี้วัด 

เปูาประสงค์ ๙.๗.๑  ประชาชนรับทราบการด าเนินงานของกรุงเทพมหานคร 
ตัวชี้วัด  1)  ร๎อยละความส าเร็จในการเผยแพรํประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรุงเทพมหานครผําน

รายการบํายนี้มีค าตอบทางสถานีโทรทัศน์ 
ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 

ตัวชี้วัด  2)  จ านวนการจัดแถลงขําว 
ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 

ตัวชี้วัด  3)  จ านวนการจัดสื่อมวลชนสัญจร 
ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 

ตัวชี้วัด  4)  ระดับการรับรู๎ของประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย/แผน/ภารกิจของกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งได๎ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผํานทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com  

ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการบรรลุผล 
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เปูาประสงค์ ๙.๗.๒  สํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการก าหนดนโยบายและรํวมท างานกับ

กรุงเทพมหานคร 
ตัวชี้วัด  ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมกับกรุงเทพมหานคร ในการก าหนดนโยบายรํวมท างาน  

และท าคุณประโยชน์ให๎กรุงเทพมหานครเพ่ิมมากข้ึน  
ผลการด าเนินงาน  ไมํสามารถประเมินผลได๎วําบรรลุผลหรือไมํ เนื่องจากขาดความชัดเจน 

ในการก าหนดนิยาม และขาดการก าหนดจ านวนชํองทาง/รูปแบบที่เปิดให๎ประชาชนมีสํวนรํวมและระดับ 
ของการเข๎ารํวมของประชาชนในการก าหนดนโยบายและรํวมท างานกับกรุงเทพมหานครให๎มีความชัดเจน 
เป็นรูปธรรม 

 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณ์แนวโน้ม   
 ปัญหา อุปสรรค 
 1. แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2560 ไมํได๎ก าหนดตัวชี้วัดและโครงการ/ 
กิจกรรมให๎หนํวยงานน าไปสูํการปฏิบัติ ท าให๎หนํวยงานก าหนดการด าเนินงานตามภารกิจของหนํวยงาน 
ซึ่งไมํสํงผลตํอยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 2. แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2560 น าเอาเปูาประสงค์มาก าหนดเป็น
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักโดยไมํก าหนดคําเปูาหมาย ท าให๎ไมํสามารถน าไปปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ได๎ 
 3. หนํวยงานก าหนดตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจซึ่งผลการด าเนินงานไมํสอดคล๎อง 
กับเปูาประสงค์ ท าให๎ไมํสามารถประเมินผลการด าเนินงานได๎ 
 ข้อเสนอแนะ 
 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฉบับตํอไปต๎องก าหนดตัวชี้วัดและคําเปูาหมายให๎ชัดเจน  
และครอบคลุมตามภารกิจของกรุงเทพมหานครในทุกระดับ ตลอดจนโครงการ/กิจกรรมเพื่อให๎หนํวยงาน
น าไปสูํการปฏิบัติอยํางครบถ๎วนและเกิดผลตํอการพัฒนากรุงเทพมหานคร  
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สรุปสาเหตุของการด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 

ประจ าปี พ.ศ. 2560  จ านวน 55 ตัวชี้วัด 
 
1. ตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุผล  จ านวน 23 ตัวชี้วัด 
 

ด้าน ตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
สาเหตุของการด าเนินการไม่บรรลุผล 

1  เมืองที่ม ี

    ความปลอดภัย 

    และความเป็น 

    ระเบียบเรียบร๎อย 

1. จ านวนกล๎องวงจรปิด 

    ด๎านความปลอดภัยที่ได๎รับ 

    การติดตั้งตํอปี  (เปูาหมาย  
    1,000 ตัว) 

สจส. ได๎รับจัดสรรงบประมาณจ ากัด ท าให๎ติดตั้งได๎ 
ไมํครบตามเปูาหมายท่ีก าหนด 

2  เมืองที่ม ี

    ความสมดุล 

    ระหวํางคนกับ 

    สิ่งแวดล๎อม 

2. มูลฝอยท่ีจัดเก็บได๎ลดลง 
    ร๎อยละ 3 เมื่อเทียบกับ 
    ปี ๒๕๕๖  

สสล. ปัจจัยภายใน 
1. มีเพียง 12 สนข. ท่ีสามารถลดปริมาณมูลฝอยท่ีน าเข๎า
ก าจัดท่ีปลายทางได๎ ในขณะท่ี 38 สนข. ไมํสามารถ
ด าเนินการได๎ตามเปูาหมาย สํงผลให๎ภาพรวมของกรุงเทพ-
มหานครไมํสามารถด าเนินการให๎บรรลุเปูาหมายท่ีก าหนดไว๎ 
2. การสํงเสริมการคัดแยกมูลฝอยท่ีแหลํงก าเนิด มีเพียง 
314 ชุมชนท่ีด าเนินการอยํางตํอเนื่อง คิดเป็นร๎อยละ 15 
ของจ านวนชุมชนท้ังหมดจากชุมชนท่ีจดทะเบียน 
ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร 2,067 ชุมชน 
3. โครงการ/กิจกรรมท่ีหนํวยงานด าเนินการเพื่อสํงเสริม
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยน าไปใช๎ประโยชน์กํอนสํง 

    
 
 
 
 
 

  
 

สํวนท่ีเหลือไปก าจัดท่ีปลายทางเป็นโครงการ/กิจกรรม
ขนาดเล็กที่ไมํสํงผลกระทบในวงกว๎าง เชํน 1) กิจกรรม
การพัฒนาต๎นแบบการคัดแยกขยะท่ีแหลํงก าเนิด 
ตามหลักการ 3 R  2) กิจกรรมรวบรวมปริมาณมูลฝอย 
ท่ีคัดแยกที่แหลํงก าเนิดและน ากลับไปใช๎ประโยชน์   
3) กิจกรรมการใช๎ประโยชน์จากกิ่งไม๎ เป็นต๎น 
ปัจจัยภายนอก  สถิตินักทํองเท่ียวตํางชาติท่ีเดินทาง 
เข๎าประเทศไทยปี 2560 จ านวน 23,863,428 คน  
(แหลํงที่มา http://infocraftic.com/international- 
tourist-thailand-2017/) 

 3. สัดสํวนพ้ืนท่ีสีเขียว 
    ตํอประชากรในรูปแบบ 
    สวนสาธารณะ/สวนหยอม  
    ๖.๕๒ ตร.ม./คน  
 
 
 
 

สสล. 
 

การพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวได๎รับการก าหนดให๎เป็นนโยบาย
ส าคัญของ ผว.กทม. มีเปูาหมายท่ีชัดเจน เชํน ต๎องเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียวให๎ได๎ 5,000 ไรํ ใน 4 ปี ซ่ึง สยป. ใช๎เป็น
เครื่องมือผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาได๎และ
หนํวยงานระดับเขตให๎ความส าคัญในการพัฒนาพ้ืนท่ี  
สีเขียว ในปี 2560 การพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวไมํได๎รับ 
การก าหนดให๎เป็นนโยบายส าคัญสํงผลให๎หนํวยงาน 
ขอลดเปูาหมายจากที่ก าหนดไว๎และกระทบตํอการพัฒนา
พื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานครในภาพรวม 
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ด้าน ตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
สาเหตุของการด าเนินการไม่บรรลุผล 

 4. ร๎อยละ 13 ของพื้นที่สีเขียว 

    เพื่อสภาพแวดลอ๎มท่ีด ี

    ตอพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
 
 
 
 

สสล. ในปี 2560 เจ๎าของท่ีดินเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์
ท่ีดินจากพื้นท่ีสีเขียวเป็นการใช๎ประโยชน์ด๎านอื่น ท้ังใน
สํวนราชการและเอกชนสํงผลให๎ภาพรวมพ้ืนท่ีสีเขียวลดลง 
การอนุรักษ์พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือสภาพแวดล๎อมท่ีดี 
กรุงเทพมหานครด าเนินการได๎เพียงขอความรํวมมือ  
ภาคสํวนตําง ๆ  การด าเนินการด๎วยความสมัครใจ  
ไมํสามารถน ามาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางผังเมือง  
และมาตรการทางเศรษฐกิจมาใช๎เป็นเครื่องมือได๎ 

 5. ความหนาเฉลี่ยปุาชายเลน  

    300 เมตร    
สนน. การกํอสร๎างแนวปูองกันถาวรยังไมํสามารถด าเนินการได๎ 

เนื่องจากอยูํระหวํางการปรับปรุงแก๎ไข EIA ตาม
ข๎อเสนอแนะของ คชก. โดย สนน. ยังไมํแล๎วเสร็จ 

 6. การใช๎พลังงานไฟฟูา  

    และเชื้อเพลิงหนํวยงาน 

    กรุงเทพมหานครลดลง 
    ร๎อยละ 10   
 

สสล. 
 

1. การบรรลุผลตัวชี้วัดจ าเป็นได๎รับความรํวมมือ  
จากทุกหนํวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 
2. มาตรการประหยัดพลังงานขาดความชัดเจน  
มีความหลากหลายในการด าเนินการตามความสมัครใจ  
ของหนํวยงาน 
3. ขาดความเข๎มงวดและการบังคับใช๎มาตรการประหยัด
พลังงานอยํางจริงจัง 

 7. ที่ดินเลนชายฝั่งทะเล 

    บางขุนเทียนเพิ่มขึ้น 50 เมตร  
สนน. รายละเอียดตามตัวชี้วัดท่ี 5 

 8. ร๎อยละ 100 ของจ านวน 
    ข๎อมูลคําเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง 
    ของก๏าซโอโซน (O3)  
    ผํานเกณฑ์มาตรฐาน   

สสล. โครงการส าคัญท่ีสนับสนุนตัวชี้วัดไมํได๎รับงบประมาณ  
คือ โครงการจ๎างเหมาเดินระบบพร๎อมบ ารุงรักษาสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศติดตั้งเสาเหล็กและแบบเคลื่อนท่ี 
 

4  เมืองที่เติบโต 

    อยํางเป็นระบบ  
9. ร๎อยละความส าเร็จ 

    ในการซํอมแซมเสาชิงช๎า 

สผม. อยูํระหวํางขอรับพระราชทานพระราชวินิจฉัย 

    การเดินทาง 

    สะดวก 
10. ร๎อยละความส าเร็จของการ 
      ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
      ทางเดินริมน้ ายํานกะดีจีน   

สผม. ชะลอโครงการเนื่องจากรอการอนุญาต 
ให๎เข๎าใช๎พ้ืนท่ีจากกรมเจ๎าทํา 

 11. ร๎อยละความส าเร็จของการ 
      ด าเนินการกํอสร๎างศูนย์  
      ข๎อมูลทํองเที่ยวทางน้ า-  

      จักรยานบริเวณใต๎สะพาน  

      ปฐมบรมราชานุสรณ์  

สผม. 
 

ชะลอโครงการเนื่องจากรอการอนุญาต 
ให๎เข๎าใช๎พ้ืนท่ีจากกรมเจ๎าทํา 

 12. ร๎อยละความส าเร็จของการ 

      ด าเนินโครงการปรับปรุง 

      ภูมิทัศน์ทางสัญจรบน 

      โครงสร๎างสะพานข๎ามแมํน้ า 

      เจ๎าพระยาบริเวณชํองกลาง 

      สะพานพระปกเกล๎า 

สผม. 
 

ชะลอโครงการ เนื่องจากมีการปรับรูปแบบ 
การกํอสร๎าง ต๎องของบประมาณเพิ่มเติม 
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ด้าน ตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
สาเหตุของการด าเนินการไม่บรรลุผล 

7  เมืองที่ให๎โอกาส 

    ทางการศึกษา 

    ส าหรับทุกคน 

13. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพ- 
      มหานครมีคะแนนการ 
      ทดสอบระดับชาติสูงกวํา 
      คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
      ใน 5 วิชา ได๎แกํ ภาษาไทย  
      คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
      สังคมศึกษา และภาษา 

      อังกฤษ 

สนศ. คําเปูาหมายท่ีตั้งไว๎สูง จึงยังไมํสามารถด าเนินการได๎ 

8  เมืองแหํงสุขภาวะ 14. ร๎อยละของผู๎รับการบ าบัด 

      และผํานการบ าบัดที่ม ี

      ฐานข๎อมูลส าหรับใช๎ใน 

      การติดตามและดูแล 

      อยํางตํอเนื่อง 

 

สนอ. ฐานข๎อมูลส าหรับใช๎ในการติดตามและดูแลอยํางตํอเนื่อง
ใช๎ฐานข๎อมูลระบบ NISPA ซ่ึงเป็นฐานข๎อมูลระบบ
สารสนเทศยาเสพติดจังหวัดและระบบข๎อมูลการบ าบัด 
รักษาและฟื้นฟูผ๎ูติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)  
เป็นระบบซ่ึงเขตและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องรายงานแผนงาน 
และผลการด าเนินงานในแตํละพื้นท่ีเข๎าสูํระบบ  
ใช๎เป็นฐานข๎อมูลในการติดตามประเมินผล  

9  เมืองที่มีระบบ 
    บริหารจัดการที่ดี  
    มีธรรมาภิบาล 

15. ร๎อยละความส าเร็จในการ 

      จัดหาเครื่องจักรกล 
สนค. อยูํระหวํางทบทวนความจ าเป็นในการจัดซ้ือและทบทวน

รายละเอียดข๎อมูลจ าเพาะ (Spec) ของเครื่องจักรกล 
ให๎สอดคล๎องกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

    และการมีสํวน 

    รํวมของ 

    ประชาชน 

16. ร๎อยละความส าเร็จของ 

      การเพิ่มสมรรถนะของ 

      บุคลากรให๎มุํงสูํความ 

      เป็นมืออาชีพ      

สนป. (สพข.) 
และทุก

หนํวยงาน 

1. หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องมีการด าเนินการ แตํไมํสามารถ 
ประเมินผลในภาพรวมได๎ เนื่องจากนิยามและหลักเกณฑ์ 
วิธีการไมํชัดเจน 
2. ข๎อมูลการประเมินผลยังไมํมีการรวมรวบ 
อยํางเป็นระบบ 

 17. ระดับความส าเร็จในการ 
      สรรหาคัดเลือกและพัฒนา 
      บุคลากรผู๎มีศักยภาพสูง  
      (Talent Management)     

สกก.  สนป. 
(สพข.  สกจ.) 

 

 18. ร๎อยละความส าเร็จของ 

      การปลูกฝังอุดมการณ์และ 

      ปรัชญาการเป็นข๎าราชการ 

      ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีและ 

      เชิดชูยกยํองผู๎เป็นต๎นแบบ 

      ด๎านคุณธรรม จริยธรรม     

สกก.  สนป. 
(สพข.  สกจ.) 

และทุก
หนํวยงาน 

 

 19. ร๎อยละความส าเร็จในการ 

      พัฒนาและขับเคลื่อน 

      มาตรฐานจริยธรรม  
      ข๎อบังคับ จรรยา และวินัย 

      ข๎าราชการอยํางเป็น     
      รูปธรรม   

สกก.  สนป. 
(สพข.  สกจ.) 

และทุก
หนํวยงาน 
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ด้าน ตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
สาเหตุของการด าเนินการไม่บรรลุผล 

 20. ร๎อยละความส าเร็จของ 
      การพัฒนาสภาพแวดล๎อม 

      ทางกายภาพที่เอื้อตํอ 

      การสร๎างบรรยากาศ 

      การท างานท่ีมีความสุข     

สนป. (สพข.  
สกจ.) และ 

ทุกหนํวยงาน 

 

 21. ร๎อยละความส าเร็จของ 

      การขับเคลื่อนตามแนวคิด 

      องค์กรสุขภาวะ (Happy  
      Workplace)     

สนป. (สพข.  
สกจ.) และ 

ทุกหนํวยงาน 

 

 22. ร๎อยละของบริการได๎รับ 

       การพัฒนาให๎เป็นบริการ 

      อิเล็กทรอนิกส์   
 

สยป. และ 

ทุกหนํวยงาน 
หนํวยงานของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข๎องกับการให๎ 
บริการประชาชนทุกหนํวยงาน มีการด าเนินการอยูํ 
ในระดับท่ี 2 Enhance Information Services เพื่อสร๎าง
ปฏิสัมพันธ์กับประชาชน แตํยังไมํมีบริการท่ีสามารถ
ด าเนินการถึงระดับท่ี 3 Transaction Information 
Services ให๎สามารถด าเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
ได๎โดยสมบูรณ ์และระดับท่ี 4 Connected Information 
Services ได๎ เนื่องจากการด าเนินการพัฒนาบริการมี
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข๎องซ่ึงต๎องด าเนินการกํอนหรือควบคํูกันไป 
เชํน การพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
การศึกษา กระบวนการให๎บริการประชาชน การเตรียม
ความพร๎อมของบุคลากรผู๎พัฒนาบริการหรือผู๎ให๎บริการ 
การสนับสนุนงบประมาณ เป็นต๎น ซ่ึงในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 อยูํระหวํางส ารวจงานให๎บริการประชาชน
ตามภารกิจหรืออ านาจหน๎าท่ีของกรุงเทพมหานครที่ควร
จัดท าเป็นบริการอิเล็กทรอนิกส์ 

 23. ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวม 
      กับกรุงเทพมหานคร 
      ในการก าหนดนโยบาย 
      รํวมท างานและท าคุณ 
      ประโยชน์ให๎กรุงเทพ- 
      มหานครเพิ่มมากข้ึน 
 

ทุกหนํวยงาน 
 
 

ขาดความชัดเจนในการก าหนดนิยามและขาดการก าหนด
จ านวนชํองทาง/รูปแบบท่ีเปิดให๎ประชาชนมีสํวนรํวมและ
ระดับของการเข๎ารํวมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย 
และรํวมท างานกับกรุงเทพมหานครให๎มีความชัดเจน  
เป็นรูปธรรม เนื่องจากการมีสํวนรํวมของประชาชน 
ในการก าหนดนโยบายและรํวมท างาน ไมํเฉพาะแคํ 
การด าเนินการบางเรื่องของหนํวยงานใดหนํวยงานหน่ึง 

   
ส าหรับด๎านที่ 9 เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลและการมีสํวนรํวมของประชาชน เป็นการบริหาร-
จัดการเพ่ือให๎หนํวยงานสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานด๎านตําง ๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ แตํในแผนปฏิบัติ- 
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2560 ไมํได๎ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักเชื่อมโยงกับเปูาประสงค์ 
แตํก าหนดโครงการเชื่อมโยงกับมาตรการเฉพาะเปูาประสงค์ท่ี 9.5 เทํานั้น  หนํวยงานจึงได๎น าตัวชี้วัดตามแผน 
พัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ซึ่งก าหนดไว๎เป็นกรอบการด าเนินงานในภาพกว๎าง  
ไปสูํการปฏิบัติ โดยบางตัวชี้วัดต๎องด าเนินงานแบบบูรณาการหลายหนํวยงาน แตํบางหนํวยงานอาจน าไป 
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ด าเนินการเพียงหนํวยงานเดียวจึงท าให๎ไมํบรรลุเปูาหมายตาม แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฯ ก าหนด  
และบางตัวชี้วัดไมํสามารถด าเนินการได๎เนื่องจากสํวนใหญํไมํได๎รับการจัดสรรงบประมาณ   
 

2. ตัวช้ีวัดที่ไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน 32 ตัวชี้วัด 
 

ด้าน ตัวช้ีวัดที่ไม่ได้ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
สาเหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1  เมืองที่ม ี

    ความปลอดภัย 

    และความเป็น 

1. ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ 
    ตํอกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  
    ในด๎านความปลอดภัย  

สจส. หนํวยงานไมํได๎จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ
ของผู๎มาขอดูภาพจากกล๎อง CCTV 

    ระเบียบเรียบร๎อย 
     

2. ระดับความรู๎สึกปลอดภัย  

    จากอาชญากรรมยาเสพติด  

    และการกํอการร๎ายในการด าเนินชีวิต 
    ใน กทม. ของประชาชนเพิ่มขึ้น 

สนท.  สนข. 
สนอ. 

 

หนํวยงานท่ีด าเนินการในเรื่องยาเสพติด 
ไมํได๎ก าหนดคําเปูาหมายในแผนหนํวยงาน 

 3. กรุงเทพมหานครมีความสามารถ 
    ในการรับมืออัคคีภัยเพิ่มขึ้น   

สปภ. 
 

ไมํได๎ด าเนินการตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ-
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2560 แตํ
หนํวยงานได๎จัดท าตัวชี้วัดใหมํเพ่ือให๎กรุงเทพ- 
มหานครสามารถรับมือกับอัคคีภัยท่ีจะเกิดขึ้น  
คือ “ร๎อยละความส าเร็จในการเตรียมความพร๎อม 
ของเจ๎าหน๎าท่ี วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะตลอด 
24 ชั่วโมง” 

 4. ร๎อยละของอาคารเสี่ยงภัย 

    มีระบบและอุปกรณ ์ปูองกันอัคคีภัย 

    เป็นไปตามกฎหมายก าหนด   

สปภ.  สนข. 
 

ไมํได๎ด าเนินการตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ-  
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2560 แตํ
หนํวยงานได๎จัดท าตัวชี้วัดใหมํเพ่ือให๎อาคารเสี่ยง
ภัยเป็นไปตามกฎหมายก าหนด คือ “ร๎อยละ
ความส าเร็จของอาคารท่ีร๎องขอได๎รับการตรวจ- 
สอบด๎านมาตรการปูองกันและระงับอัคคีภัยส าหรับ
อาคาร” 

 5. ร๎อยละของชุมชนมีหนํวยบรรเทา 

    สาธารณภัยประจ าชุมชน   
สปภ. 

 
ไมํได๎ด าเนินการตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ-  
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2560 แตํ
หนํวยงานได๎จัดท าตัวชี้วัดใหมํเพ่ือให๎เกิด 
ความตํอเนื่องของงาน คือ “ชุมชนในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครมีอาสาสมัครเฝูาระวังภัย 
ของชุมชน” 

 6. ระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นของ 

    อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

สปภ. ไมํได๎ด าเนินการตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ-
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2560 แตํ 
หนํวยงานได๎จัดท าตัวชี้วัดใหมํเพ่ือให๎เกิด 
ความตํอเนื่องของงาน คือ “ร๎อยละของอาสา 
สมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกํ
หนํวยงานตามท่ีร๎องขอ” 
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ด้าน ตัวช้ีวัดที่ไม่ได้ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
สาเหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ 

2  เมืองที่ม ี

    ความสมดุล 

    ระหวํางคน 

    กับสิ่งแวดล๎อม 

7. ร๎อยละของจ านวนข๎อมูลคําเฉลี่ย  
    24 ช่ัวโมงของฝุุนละอองขนาด 
    ไมํเกิน 10 ไมครอน (PM10)  
    ผํานเกณฑ์มาตรฐานที่จุดตรวจวัด 
    ริมเส๎นทางจราจร     

สสล. เน๎นการตรวจวัดในพื้นท่ีท่ัวไป 

 8. ร๎อยละของคําเฉลี่ยรายปีของเบนซิน 
    ในแตํละจุดตรวจวัดมีคําลดลง 
    จนอยูํในเกณฑ์มาตรฐาน  

สสล. ไมํได๎รับงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือ
ตรวจวัดสารเบนซิน 

3  เมืองที่ม ี

    ความเข๎มแข็ง 

    ทางสังคม 

    และเอื้ออาทร 

9. ร๎อยละของชุมชนที่มีการด าเนินงาน 
    ตามหลักเกณฑชุ์มชนสุขภาวะ 

สพส. ตัวชี้วัดน้ีมีการบรรจุไว๎ในแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ต้ังแตํเริ่มมีการจัดท าแผนฯ  
แตํเนื่องจากไมํได๎รับงบประมาณ เพื่อให๎การ
ด าเนินงานพัฒนาชุมชนสุขภาวะมีความตํอเนื่อง 
หนํวยงานจึงได๎จัดท าตัวชี้วัดใหมํแทน “จ านวน
ครั้งของการติดตามผลการด าเนินงานของชุมชน
ตามโครงการชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน” ซ่ึงบรรจุไว๎
ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2560  
ของ สพส. 

 10. จ านวนรถแท็กซี่ที่เพิ่มขึ้น สจส. กรุงเทพมหานครได๎ท าข๎อตกลงกับบริษัทกรุงเทพ-
ธนาคม จ ากัด ให๎บริการรถแท็กซี่ จ านวน 30 คัน  
ระยะเวลา 5 ปี จึงไมํมีการขอจัดสรรงบประมาณ
เพื่อเพิ่มจ านวนรถ 

4  เมืองที่เติบโต 

    อยํางเป็นระบบ      
11. ร๎อยละความส าเร็จของทําเรือ 
       ที่ได๎รับการซํอมแซม   

สจส. 
 

ไมํได๎รับงบประมาณในการซํอมแซมทําเรือ 

    การเดินทางสะดวก 12. ร๎อยละของรถยนต์ที่สามารถเข๎ามา 

      ในพื้นที่ท่ีก าหนด   
สจส. 

 
ไมํได๎รับงบประมาณในการศึกษาวิจัยและส ารวจ

ข๎อมูล 

 13. ร๎อยละของผู๎สัญจรด๎วยจักรยาน 

      เพิ่มขึ้น   
สจส. ไมํได๎รับงบประมาณในการศึกษาวิจัยและส ารวจ

ข๎อมูล 

 14. มีรายงานที่สนับสนุนการพัฒนา 
      ระบบขนสํงมวลชนและการ 
      เดินทางทางเลือก 

สจส. ไมํได๎รับงบประมาณในการศึกษาวิจัย 
เพื่อจัดท ารายงาน 

8  เมืองแหํงสุขภาวะ 15. ความชุกของโรคเบาหวาน (DM)   สนอ.  สนพ. ไมํได๎ด าเนินการตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ-  
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2560 (ตัวชี้วัด
ท่ี 15-20) แตํหนํวยงานได๎ก าหนดตัวชี้วัดท่ี 
สอดคล๎องและสามารถตอบสนองตํอเปูาประสงค์ 
ได๎แกํ 
1)  อัตราการตายของผู๎ปุวยโรคเบาหวาน 
2)  อัตรากาตายของผู๎ปุวยโรคความดันโลหิตสูง 
3)  ร๎อยละของผู๎ปุวยโรคเบาหวานและความดัน 
โลหิตสูงได๎รับการดูแลตามเกณฑ์ 

 16. ความชุกของโรคความดันโลหิตสูง  
      (HT)   

สนอ.  สนพ. 
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ด้าน ตัวช้ีวัดที่ไม่ได้ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
สาเหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ 

 17. ความชุกของโรคมะเร็งเต๎านม  
      (Breast Cancer)   

สนอ.  สนพ. 
 

1)  จ านวนสตรีได๎รับบริการตรวจมะเร็งเต๎านม 
ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครโดยไมํเสีย
คําใช๎จําย 

 18. ความชุกของโรคมะเร็งปากมดลูก  
      (Cervical Cancer)  

สนอ.  สนพ. 
 

2)  จ านวนสตรีได๎รับบริการตรวจมะเร็งปาก
มดลูกในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยไมํเสียคําใช๎จําย 
3)  จ านวนสตรีได๎รับบริการตรวจมะเร็งเต๎านม 
และมะเร็งปากมดลูกจากสถานพยาบาลของ 
กรุงเทพมหานคร 

 19. ความชุกของภาวะอ๎วน (BMI>25  
      kg/m2)   

สนอ.  สนพ. 1)  ร๎อยละของผู๎เข๎ารํวมโครงการอ๎วนลงพุง  
มีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม 
2)  ร๎อยละของโรงเรียนพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ท่ีด าเนินมาตรการปูองกันโรคอ๎วนและภาวะ 
ทุพโภชนาการ 

 20. อัตราปุวยโรคติดตํอเช้ือทางเดิน 

      หายใจ 
สนอ.  สนพ. ร๎อยละของกลุํมเปูาหมายท่ีได๎รับการฉีดวัคซีน

สนับสนุน   
 21. ความครอบคลุมของการเข๎าถึงสื่อ 

      สาธารณะของประชาชน 
สนอ.  สนพ. 

 
ไมํได๎ก าหนดโครงการ/กิจกรรรม 

 22. คลินิกบ าบัดยาเสพติดและบ๎าน 
      พิชิตใจได๎รับการปรับปรุงแล๎วเสร็จ  

สนอ. - คลินิกบ าบัดยาเสพติดได๎รับงบประมาณ 
ไมํเพียงพอ จึงโอนคืนงบประมาณ  
- สถานฟื้นฟูสมรรถภาพบ๎านพิชิตใจ ไมํได๎รับ
งบประมาณ  

 23. จ านวนเครือขํายอาสาสมัคร  
      สาธารณสุขให๎สามารถ ปฏิบัติงาน 
      ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

สนอ. ไมํได๎ด าเนินการตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ  
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2560 แตํ 
หนํวยงานได๎จัดท าตัวชี้วัดใหมํในขอบเขตภารกิจ  
เพื่อให๎เกิดความตํอเนื่องของงาน คือ “ร๎อยละ 
ของศูนย์สุขภาพชุมชนท่ีปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์” 
และ “ร๎อยละของผู๎รับบริการมีความพึงพอใจ 
ในระดับมาก-มากที่สุด” 

 24. จ านวนเครือขํายผู๎สูงอายุท่ีได๎รับ 

      การเสริมสร๎างศักยภาพ 
สนอ. ไมํได๎ด าเนินการตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ  

กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2560 แตํ 
หนํวยงานได๎จัดท าตัวชี้วัดใหมํในขอบเขตภารกิจ  
เพื่อให๎เกิดความตํอเนื่องของงาน คือ “จ านวน
ชุมชนท่ีด าเนินกิจกรรมการดูแลผู๎สูงอายุระยะยาว” 
และจ านวนศูนย์สํงเสริมสุขภาพผ๎ูสูงอายุของศูนย์ 
บริการสาธารณสุขผํานมาตรฐานบริการสํงเสริม 
สุขภาพขั้นพื้นฐานศูนย์สํงเสริมสุขภาพผ๎ูสูงอายุ" 
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ด้าน ตัวช้ีวัดที่ไม่ได้ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
สาเหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ 

9  เมืองที่มีระบบ 
    บริหารจัดการที่ดี  
    มีธรรมาภิบาล 

    และการม ี

    สํวนรํวมของ  

25. ร๎อยละความส าเร็จของการเพิ่ม 

      ประสิทธิภาพระบบสารบรรณ 

      และรับเรื่องราวร๎องทุกข์ 

สนป. 
(กองกลาง) 

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงาน 

ไมํผํานมติของคณะกรรมการนโยบาย- 
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารกรุงเทพมหานคร 

     ประชาชน 26. มีเครือขํายผู๎ปฏิบัติงานด๎าน 
      ทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

สยป. ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
แตํไมํได๎รับงบประมาณ 

 27. จ านวนรายงานผลการศึกษาและ 
      จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
      กรุงเทพมหานครอยํางยั่งยืน 

      ด๎านทรัพยากรมนุษย์และสังคม   

สยป. จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 28. จ านวนบุคลากรที่ได๎รับการสํงเสริม 
      ให๎มีความรู๎ ทักษะในการจัดท าแผน  
      ก าหนดตวัช้ีวัด และบันทึกรายงาน     

สยป. ไมํได๎รับงบประมาณ 

 29. ร๎อยละของหนํวยงานท่ีจัดท า 

      แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
      พ.ศ. 2561 ที่สอดคล๎อง 

      ยุทธศาสตร์อาเซียนของ 

      กรุงเทพมหานคร 

สยป. จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 30. ร๎อยละของบุคลากรผู๎ใช๎งานระบบฯ  
      มีความพึงพอใจตํอระบบเทคโนโลยี 
      สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ  
      ปฏิบัติงานระดั บกรุงเทพมหานคร     

สยป. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการส าคัญ คือ 
โครงการพัฒนาคลังข๎อมูลกลางกรุงเทพมหานคร  
(BMA Data Warehouse) ระยะท่ี 2 ไมํได๎รับ
งบประมาณ สํงผลให๎การด าเนินการพัฒนาไมํได๎
ด าเนินการในปีน้ี 

 31. จ านวนมาตรฐานกลางด๎าน 
      เทคโนโลยี สารสนเทศของ 

      กรุงเทพมหานครที่ได๎ด าเนินการ 

      ให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานสากล 

สยป. มีการด าเนินการเพื่อจัดท ารํางมาตรฐานกลางด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ด๎านการรักษาความ 
ปลอดภัย) แตํต๎องแก๎ไขปรับปรุงซึ่งไมํสามารถ
ด าเนินการได๎แล๎วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 32. ร๎อยละความส าเร็จในการ 

      พัฒนาระบบสารสนเทศกลาง 

      เพื่อสนับสนุนงานในภาพรวม 

      ของกรุงเทพมหานคร 

      ตามเปูาหมายที่ก าหนด     

สยป. และ 
ทุกหนํวยงาน 

ไมํได๎รับงบประมาณ 
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