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บทนํา

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปไดกําหนดกรอบการดําเนินงานใหหนวยงาน
กรุงเทพมหานครแปลงไปสูการปฏิบัติ โดยการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน
ในสังกัดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครใหสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมาย โดยเชื่อมโยง
กับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2556-2575) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ 20 ป ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561-2565) และนโยบายผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  ซึ่ง
ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดกําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาไว 9 ดาน คือ ดานท่ี 1 เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย
ดานท่ี 2 เมืองที่มีความสมดุลระหวางคนกับสิ่งแวดลอม  ดานที่ 3 เมืองท่ีมีความเขมแข็ง
ทางสังคมและเอื้ออาทร ดานท่ี 4 เมืองท่ีเติบโตอยางเปนระบบ การเดินทางสะดวก ดานท่ี 5
เมืองท่ีมีศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ ดานท่ี 6 เมืองแหงพหุวัฒนธรรม นันทนาการ
และการกีฬา ดานท่ี 7 เมืองท่ีใหโอกาสทางการศึกษาสําหรับทุกคน ดานท่ี 8 เมืองแหงสุขภาวะ
และดานท่ี 9 เมืองท่ีมีระบบบริหารจัดการท่ีดี มีธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชน

สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลรับผิดชอบในการจัดทําและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ-
กรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไดตรวจ ติดตามความกาวหนาในการดําเนินการ
ตามแผนดังกลาวในรอบคร่ึงปงบประมาณ (1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560) โดยรวบรวม
ผลการดําเนินการจากหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบ วิเคราะหผลการดําเนินงาน
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา สรุป และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ-
กรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2560 รอบคร่ึงปงบประมาณ (1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม
2560)  ผลการดําเนินงานในรอบนี้สวนใหญอยูระหวางดําเนินการ หากในชวงเวลาอีก 2 ไตรมาส
ท่ีเหลือ ทุกหนวยงานเรงผลักดันการดําเนินงานตาง ๆ ตามเปาหมายท่ีกําหนด ภาพตาง ๆ ท้ัง 9 ดาน
ก็จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้น



สรุปภาพรวมผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําป พ.ศ. 2560

รอบครึ่งปงบประมาณ (1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560)

ความสําเร็จของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2560
สูการปฏิบัตขิึ้นอยูกบัปจจัยสําคัญหลายประการ ประกอบดวย ความชัดเจนของสาระของแผนปฏิบตั-ิ
ราชการกรุงเทพมหานครฯ การรับรู เขาใจ ความรูสึกเปนเจาของและความตระหนักถึงภารกิจและ
ความรับผิดชอบรวมกนัของทุกภาคสวนในสังคม ระบบและกลไกการบริหารจัดการจากแผนสูการปฏิบัติ
ที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับตาง ๆ ตั้งแตระดับยุทธศาสตรชาติที่เชื่อมตอกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดาน และแผนปฏิบัติราชการ และระบบการจัดสรรงบประมาณ
ที่มีประสิทธิภาพทีต่อบสนองการพัฒนาเชิงบรูณาการ การพัฒนาเชิงพ้ืนที่อยางตอเนื่อง

ทั้งนี้ ในชวงแผนปฏิบตัิราชการกรุงเทพมหานคร ประจาํป พ.ศ. 2560 นอกจากจะดําเนินการ
ขับเคลื่อนแผนตามแนวทางที่กําหนดแลว ยังมีการติดตามและประเมินผลการดําเนนิงานตามยุทธศาสตร
และการดําเนนิงานของหนวยงาน โดยมีการกําหนดเปาหมายและตวัชี้วดัที่มีความเชื่อมโยงสอดคลองกนั
รวมถึงการกาํหนดตัวชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานและการขับเคลื่อนประเดน็ตาง ๆ ทีเ่หมาะสม

แผนปฏิบัตริาชการกรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดกาํหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาไว 9 ดาน ประกอบดวย 164 ตัวชี้วัดผลการดาํเนินงานหลัก และหนวยงานไดกาํหนด
ตัวชีว้ัดเพ่ิมอีกจํานวน 139 ตวัชี้วดั รวมทั้งสิ้น 303 ตวัชี้วดั  โดยการดําเนนิการสวนใหญอยูระหวาง
ดําเนินการ คิดเปนรอยละ 75.91  ซึ่งสรุปภาพรวมผลการดําเนินการไดดังนี้

จํานวนตัวชี้วัดผล ผลการดําเนินการตัวชี้วัด

ดาน การดําเนินงานหลัก ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ
เชื่อมโยง บรรลุผล อยูระหวาง ไมบรรลุผล

เปาประสงค ดําเนินการ
1 เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบ

เรียบรอย
55 - 48 1 6

2 เมืองท่ีมีความสมดุลระหวางคนกับสิ่งแวดลอม 32 8 22 - 2
3 เมืองท่ีมีความเขมแข็งทางสังคมและเอ้ืออาทร 20 - 19 - 1
4 เมืองท่ีเติบโตอยางเปนระบบ การเดินทาง

สะดวก
48 - 32 - 16

5 เมืองท่ีมีศักยภาพในการแชงขันทางเศรษฐกิจ 11 5 6 - -
6 เมืองแหงพหุวัฒนธรรม นันทนาการ

และการกีฬา
11 - 11 - -

7 เมืองท่ีใหโอกาสทางการศึกษาสาํหรับทุกคน 9 - 9 - -
8 เมืองแหงสุขภาวะ 64 4 49 - 11
9 เมืองท่ีมีระบบบริหารจัดการท่ีด ีมีธรรมาภิบาล

และการมสีวนรวมของประชาชน
53 - 31 18 4

รวมท้ังสิ้น 303 17 227 19 40
คิดเปนรอยละ 100 5.61 74.92 6.27 13.20
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เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย กรุงเทพมหานครกําหนดกรอบแนวทาง
การดําเนินงานเพ่ือใหเปนเมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอยไว 5 มิติ คือ ความปลอดภัย
ในการดําเนินชีวิต การปองกันและแกไขปญหาการติดยาและสารเสพติด การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และอุบัติภัย การจัดการน้ําและปองกันอุทกภัย และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง ประกอบดวย
15 เปาประสงค ในแตละมิติไดกําหนดตัวชี้วัดหลักเชื่อมโยงกับเปาประสงค 55 ตัวชี้วัด  ในชวง 2 ไตรมาสแรก
ผลการดําเนินการสวนใหญอยูระหวางดําเนินการ นั้นคือ อยูระหวางดําเนินการถึง 48 ตัวชี้วัด และมีเพียง
1 ตัวชี้วัดหลักท่ีไมบรรลุเปาหมาย เนื่องจากไมไดรับงบประมาณ คือ การติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดบริเวณ
โดยรอบบึงหนองบอน ซึ่งตามเปาหมายกําหนดไว 1,000 ตัว ติดตั้งเพ่ิมไดเพียง 50 ตัว แตในสวนของ
การบํารุงรักษายังคงดําเนินการไดมากกวา 25,000 ตัว ถือไดวาเสริมสรางความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต
ใหแกประชาชน แตหากชวงระยะเวลาครบ 1 ปงบประมาณตามเปาหมาย ผลการดําเนินงานตาง ๆ มีความเปนไปได
ท่ีจะแลวเสร็จบรรลุตามตัวชี้วัดสงผลตอเปาประสงคและมิติตาง ๆ ดังกลาว  สวนดานตอไปคือ เมืองท่ีมี
ความสมดุลระหวางคนกับสิ่งแวดลอม โดยกรุงเทพมหานครมุงเนนท่ีจะพัฒนาใหเปน “มหานครสีเขียว”
อยางยั่งยืน  ซึ่งการเติบโตของเมืองตองควบคูไปกับความสมดุลดานสิ่งแวดลอม  ในการนี้กรุงเทพมหานคร
ไดดําเนินการ 5 มิติ ประกอบดวย 17 เปาประสงค ซึ่งทุกเปาประสงคจะสงผลตอ 5 มิติ หากกรุงเทพมหานคร
สามารถบริหารจัดการไดท้ัง 5 มิติ คือ การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางยั่งยืน การจัดการคุณภาพน้ําท้ิง
ของเมือง การจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวและสวนสาธารณะ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน และการจัดการ
คุณภาพเสียงและอากาศ กรุงเทพมหานครก็จะมีความสมดุลระหวางคนกับสิ่งแวดลอม ใน 2 ไตรมาสแรก
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานครสามารถดําเนินการบรรลุผลไดตามตัวชี้วัดท่ีสงผลตอเปาประสงค
และมิติดังกลาวได 8 ตัวชี้วัด และอยูระหวางดําเนินการอีก 22 ตัวชี้วัด จากท้ังหมด 32 ตัวชี้วัด คิดเปน
รอยละ 93.75 (บรรลุผลรอยละ 25  อยูระหวางดําเนินการรอยละ 68.75)  หากพิจารณาในรายละเอียด
จากหัวขอตอไปจะพบวา ดานเมืองท่ีมีความสมดุลระหวางคนกับสิ่งแวดลอมในชวงเวลาท่ีผานมา 2 ไตรมาส
มี 2 มิติ คือ การจัดการคุณภาพน้ําท้ิงของเมืองและการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวและสวนสาธารณะมีผลการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และในชวงเวลาอีก 2 ไตรมาสท่ีเหลือสามารถเรงดําเนินการ 3 มิติ ใหบรรลุ
ตามเปาหมายท่ีกําหนด เมืองท่ีมีความเขมแข็งทางสังคมและเอือ้อาทร กรุงเทพมหานครเปนเมืองขนาดใหญ
ประชากรมีจํานวนมากถึง 5.7 ลานคน (ตามทะเบียนราษฎร) และมีชุมชนมากกวา 2,000 ชุมชน ซึ่งชุมชน
ในเขตกรุงเทพมหานครมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน กรุงเทพมหานครจึงมุงเนนการพัฒนาและปรับปรุงชุมชน
ใหมีความเปนระเบียบ มีการใชประโยชนท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การบริการ
สาธารณะ และสงเสริมการพัฒนาดานท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยใหไดมาตรฐานและเพียงพอ จึงได
มุงดําเนินการเพ่ือใหกรุงเทพมหานครเปนเมืองท่ีมีความเขมแข็งทางสังคมและเอ้ืออาทรผานในมิติชุมชน
สุขภาวะ  มิติเด็ก สตรี และครอบครัว  และมิติผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส รวม 3 มิติ ประกอบดวย
11 เปาประสงค 20 ตัวชี้วัด  ใน 2 ไตรมาสแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 การดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ท่ีสงผลตอเปาประสงคและมิติดังกลาว สวนใหญจะอยูในระหวางดําเนินการ แตหากพิจารณาในระดับมาตรการ
จะพบวา ในแตละมาตรการมีผลการดําเนินงานท่ีขับเคลื่อนไปเปนสวนใหญในรูปของโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ
ซึ่งสงผลตอการบรรลุผลสําเร็จตามเปาประสงค เมืองท่ีเติบโตอยางเปนระบบ การเดินทางสะดวก
กรุงเทพมหานครเปนท่ีอยูอาศัยของประชากรจํานวนมากและยังเปนศูนยกลางดานเศรษฐกิจ การคา และ
การลงทุน รวมท้ังเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรมซึ่งผสมผสานระหวางความทันสมัยและประวัติศาสตร
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ซึ่งผสมผสานระหวางความทันสมัยและประวัติศาสตร ดังนั้นการท่ีจะทําใหกรุงเทพมหานครเปนเมืองท่ีเติบโต
อยางเปนระบบและการเดินทางสะดวก จึงไดดําเนินการภายใต 6 มิติ 20 เปาประสงค ซึ่งมี 48 ตัวชี้วัด
ท่ีผลการดําเนินงานหลักเชื่อมโยงกับเปาประสงคและมิติ  ในชวง 2 ไตรมาสแรกนี้ อยูระหวางดําเนินการ
35 ตัวชี้วดั กรุงเทพมหานครไดผลักดันโดยจัดสรรงบประมาณถึง 8.48 พันลานบาท ซึ่งขณะนี้ไดใชงบประมาณ
ดําเนินการแลว 3.43 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 40.49  พิจารณาในรายละเอียดจะพบวา มิติของการพัฒนา
และปรับปรุงโครงขายถนนจะมีโครงการ/กิจกรรมท่ีเชื่อมโยงภายใตมิตินี้ถึง 43 โครงการ/กิจกรรม ไดรับงบประมาณ
ถึง 5.42 พันลานบาท แสดงใหเห็นวากรุงเทพมหานครมีการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายถนนเพ่ือสนับสนุน
และรองรับการขยายตัวของเมือง เปนการตอบสนองและสอดรับเมืองท่ีเติบโตอยางเปนระบบและมีการเดินทาง
สะดวก ซึ่งกรุงเทพมหานครมีเครื่องมือหลักในการกําหนดกรอบการพัฒนาเมืองและการวางแผนงาน โครงการ
ตาง ๆ ใหเปนเติบโตไปตามเปาหมายท่ีกําหนด คือ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 4)
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กําหนดความกาวหนาไวรอยละ 60  ใน 2 ไตรมาสแรกนี้มีความกาวหนา
ประมาณรอยละ 25 เมืองท่ีมีศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ กรุงเทพมหานครไดดําเนินการ
เพ่ือสงเสริมใหเปนเมืองท่ีมีศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจดวย3 มิติ คือ สงเสริมการทองเท่ียว  สงเสริม
อาชีพและฝมือแรงงาน  และสงเสริมธุรกิจ การคา การเกษตร และการลงทุน  ประกอบดวย 8 เปาประสงค
โดยกําหนดไว 11 ตัวชี้วัด  ในชวง 2 ไตรมาสแรก ดําเนินการตามมาตรการตาง ๆ สามารถบรรลุผลตามตัวชี้วัด
ได 5 ตัวชี้วัด หากพิจารณาผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมจะพบวา ยังมีอีกหลายโครงการ/กิจกรรม
ท่ีดําเนินการยังไมแลวเสร็จ โดยเฉพาะการสงเสริมการทองเท่ียว หากชวงเวลาดําเนินการครบ 1 ปงบประมาณ
ผลการดําเนินการตาง ๆ จะมีภาพท่ีชัดเจนมากข้ึน และคงจะไมเปนการยากท่ีกรุงเทพมหานครจะมีศักยภาพ
ในการแขงขันทางเศรษฐกิจ สวนเมืองแหงพหุวัฒนธรรม นันทนาการ และการกีฬา กรุงเทพมหานคร
ไดดําเนินการภายใต 2 มิติ คือ มิติศิลปะและวัฒนธรรม มิติกีฬาและนันทนาการ รวม 6 เปาประสงค และมี
11 ตัวชี้วัด เพ่ือสงผลตอเปาประสงคและมิติดังกลาว  ในระยะเวลา 2 ไตรมาสแรก (ตุลาคม 2559-มีนาคม
2560) ตัวชี้วัดสวนใหญยังไมบรรลุผลการดําเนินการ แตหากพิจารณาในแตละตัวชี้วัดจะพบวา หนวยงาน
ไดดําเนินการอยางตอเนื่อง เพียงแตสวนใหญยังดําเนินการไดไมครบตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ตัวอยางเชน
ตัวชี้วัด จํานวนพ้ืนท่ีเพ่ือการแสดงตัวของกลุมคนทางดานศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน กําหนดเปาหมาย
15 แหง ขณะนี้ดาํเนินการได 10 แหง คิดเปนรอยละ 66.66 เม่ือเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดจะเห็นวา
ดําเนินการอยูในเกณฑท่ีถือไดวามีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และถาหากพิจารณาในระดับมาตรการจะพบวา
มีโครงการ/กิจกรรมจํานวนมากไดดําเนินการแลวเสร็จ และบางโครงการ/กิจกรรมอยูระหวางดําเนินการ
ซึ่งทุกโครงการ/กิจกรรมก็จะสงผลตอตัวชี้วัดตาง ๆ และเชื่อมโยงตอเปาประสงคและมิติตาง ๆ  หากการบริหาร-
จัดการของกรุงเทพมหานครท้ังในมิติศิลปะและวัฒนธรรม มิติกีฬาและนันทนาการอยูในเกณฑดีก็จะสงผล
ใหเปนเมืองแหงพหุวัฒนธรรม นันทนาการและการกีฬา เมืองท่ีใหโอกาสทางการศึกษาสําหรับ
ทุกคน กรุงเทพมหานครดําเนินการภายใน 2 มิติ คือ มิติการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมิติการศึกษาตามอัธยาศัย
ประกอบดวย 18 เปาประสงค โดยกําหนดไว 9 ตัวชี้วัด  ในชวง 2 ไตรมาสแรกนี้ อยูระหวางดําเนินการ
ทุกตัวชี้วัด แตหากพิจารณาผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมภายใตท้ัง 2 มิติ จะพบวา โครงการ/กิจกรรม
จํานวนมากไดดําเนินการแลว บางโครงการ/กิจกรรมดําเนินการรอยละ 100 และมีโครงการ/กิจกรรม
จํานวนมากท่ีสามารถดําเนินการไดมากกวารอยละ 50 ซึ่งโครงการ/กิจกรรมเหลานี้สงผลตอการบรรลุ
เปาประสงคและมิติ  หากกรุงเทพมหานครไดดําเนินการจรครบทุกโครงการ/กิจกรรมภายใตมาตรการตาง ๆ

3



ท่ีสงเสริมการบรรลุเปาประสงคแลวนั้น จะทําใหกรุงเทพมหานครเปนเมืองท่ีใหโอกาสทางการศึกษา
สําหรับทุกคน เมืองแหงสุขภาวะ กรุงเทพมหานครมุงเนน “เมืองกรุงเทพมหานครเปนมหานคร
ปลอดโรคคนเมืองและมีอาหารปลอดภัยสําหรับการบริโภค” ซึ่งใหความสําคัญกับการดูแลความปลอดภัย
ของการบริโภคอาหารและลดความสูญเสียจากโรคคนเมือง โดยดําเนินการปองกัน รักษา และเฝาระวัง
โรคไมติดตอและโรคติดตอ สนับสนุนการจัดระบบทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพใหเขาถึงระบบ
บริการไดอยางท่ัวถึง สงเสริมการสุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย รวมท้ังลดปจจัย
เสี่ยงพฤติกรรมทางสุขภาพตอการเกิดโรค ตลอดจนการสงเสริมและสนับสนุนดําเนินการสาธารณสุขมูลฐาน
เนนการมีสวนรวมของประชาชนใหดูแลสุขภาพตนเองเพ่ือการมีสุขภาวะท่ีดี โดยประกอบดวย 8 มิติ
32 เปาประสงค ในแตละมิติไดกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักเชื่อมโยงกับมิติและเปาประสงค
รวม 64 ตัวชี้วัด โดยบางเปาประสงคไดเพ่ิมมาตรการการดําเนินงานสูงกวาท่ีกําหนดไว ซึ่งใน 2 ไตรมาสแรก
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลการดาํเนินการสวนใหญอยูระหวางดําเนินการ และยังมีหลายตัวชี้วัด
ท่ีไดดําเนินการแตไมมีขอมูลมาสนับสนุนการประเมิน และสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดซึ่งเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ของทุกดาน คือ เมืองท่ีมีระบบบริหารจัดการท่ีดี มีธรรมาภิบาล และการมีสวนรวมของประชาชน
กรุงเทพมหานครเปนเมืองขนาดใหญ ประชาชนท่ีอาศัยอยูเปนจํานวนมากจึงสงผลกระทบท้ังดานบวกและดานลบ
ทางดานบวกเมืองก็จะสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีโอกาส
ในการทํางานสูง มีนวัตกรรมใหม ๆ แตหากเมืองขาดการบริหารจัดการท่ีดีก็จะนํามาซึ่งปญหาตาง ๆ
ในหลายรูปแบบ ดังนั้นการบริหารจัดการเมืองก็ตองเปนการปองกันปญหาและจัดการกับปญหาตาง ๆ
ท่ีเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิผล
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ตารางสรุปขอมูลแตละดาน

ดานที่ 1 เมืองที่มคีวามปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย
ผลการดําเนินการตัวชี้วัด

มิติ จํานวน จํานวนตัวชี้วัดผล ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ
เปาประสงค การดําเนินงานหลัก บรรลุผล อยูระหวาง ไมบรรลผุล

ดําเนนิการ
1.1  ความปลอดภัย
ในการดําเนินชีวิต

2 10 - 8 1 1

1.2  การปองกันและแกไข
ปญหาการติดยาและสารเสพติด

3 4 - 3 - 1

1.3  การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยและอุบตัิภัย

3 29 - 25 - 4

1.4  การจัดการนํ้าและปองกัน
อุทกภัย

5 5 - 5 - -

1.5  ความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง

2 7 - 7 - -

รวม 15 55 - 48 1 6
คิดเปนรอยละ 100 - 87.27 1.82 10.91

ดานที่ 2  เมืองที่มคีวามสมดุลระหวางคนกับสิง่แวดลอม
ผลการดําเนินการตัวชี้วัด

มิติ จํานวน จํานวนตัวชี้วัดผล ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ
เปาประสงค การดําเนินงานหลัก บรรลุผล อยูระหวาง ไมบรรลผุล

ดําเนนิการ
2.1 การจัดการมลูฝอย
และสิ่งปฏิกูลอยางยั่งยืน

6 9 2 7 - -

2.2 การจัดการคณุภาพ
นํ้าท้ิงของเมือง

2 5 5 - - -

2.3 การจัดการพ้ืนท่ีสีเขียว
และสวนสาธารณะ

2 3 1 2 - -

2.4 การอนุรักษทรัพยากร-
ธรรมชาติและพลังงาน

4 3 - 3 - -

2.5 การจัดการคณุภาพ
อากาศและเสียง

3 12 - 10 - 2

รวม 17 32 8 22 - 2
คิดเปนรอยละ 100 25.00 68.75 - 6.25
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ดานที่ 3 เมืองที่มคีวามเขมแข็งทางสังคมและเอื้ออาทร
ผลการดําเนินการตัวชี้วัด

มิติ จํานวน จํานวนตัวชี้วัดผล ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ
เปาประสงค การดําเนินงานหลัก บรรลุผล อยูระหวาง ไมบรรลผุล

ดําเนนิการ
3.1  ชุมชนสุขภาวะ 2 4 - 3 - 1
3.2  เด็ก สตรี และครอบครัว 4 5 - 5 - -
3.3 ผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส

5 11 - 11 - -

รวม 11 20 - 19 - 1
คิดเปนรอยละ 100 - 95.00 - 05.00

ดานที่ 4 เมืองที่เติบโตอยางเปนระบบ การเดินทางสะดวก
ผลการดําเนินการตัวชี้วัด

มิติ จํานวน จํานวนตัวชี้วัดผล ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ
เปาประสงค การดําเนินงานหลัก บรรลุผล อยูระหวาง ไมบรรลผุล

ดําเนนิการ
4.1 การขยายตัวตามผังเมืองรวม 6 14 - 8 - 6
4.2 การฟนฟูเมือง บูรณะเมือง
และจัดภูมิทัศนเมือง

2 10 - 4 - 6

4.3 การขออนุญาตกอสรางและ
ควบคุมการกอสราง

1 1 - 1 - -

4.4 การพัฒนาและปรับปรุง
โครงขายถนน

3 2 - 2 - -

4.5 การจัดการจราจร 4 11 - 11 - -
4.6 การพัฒนาและปรังปรุง
ระบบขนสงสาธารณะและ
ทางเลือกในการเดินทาง

4 10 - 6 - 4

รวม 20 48 - 32 - 16
คิดเปนรอยละ 100 - 66.67 - 33.33
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ดานที่ 5  เมืองที่มศีักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ผลการดําเนินการตัวชี้วัด

มิติ จํานวน จํานวนตัวชี้วัดผล ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ
เปาประสงค การดําเนินงานหลัก บรรลุผล อยูระหวาง ไมบรรลผุล

ดําเนนิการ
5.1  สงเสรมิการทองเท่ียว 4 4 3 1 - -
5.2  สงเสรมิอาชีพ
และฝมือแรงงาน

2 3 1 2 - -

5.3  สงเสรมิธุรกิจ การคา
การเกษตร และการลงทุน

2 4 1 3 - -

รวม 8 11 5 6 - -
คิดเปนรอยละ 100 45.45 54.55 - -

ดานที่ 6  เมืองแหงพหุวฒันธรรม นันทนาการ และการกีฬา
ผลการดําเนินการตัวชี้วัด

มิติ จํานวน จํานวนตัวชี้วัดผล ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ
เปาประสงค การดําเนินงานหลัก บรรลุผล อยูระหวาง ไมบรรลผุล

ดําเนนิการ
6.1 ศลิปะและวัฒนธรรม 2 3 - 3 - -
๖.๒ กีฬาและนันทนาการ 4 8 2 6 - -

รวม 6 11 2 9 - -
คิดเปนรอยละ 100 18.18 81.82 - -

ดานที่ 7 เมืองที่ใหโอกาสทางการศึกษาสําหรับทุกคน
ผลการดําเนินการตัวชี้วัด

มิติ จํานวน จํานวนตัวชี้วัดผล ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ
เปาประสงค การดําเนินงานหลัก บรรลุผล อยูระหวาง ไมบรรลผุล

ดําเนนิการ
7.1  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 3 - 3 - -
7.2 การศึกษาตามอัธยาศัย 3 6 - 6 - -

รวม 18 9 - 9 - -
คิดเปนรอยละ 100 - 100 - -
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ดานที่ 8  เมืองแหงสุขภาวะ
ผลการดําเนินการตัวชี้วัด

มิติ จํานวน จํานวนตัวชี้วัดผล ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ
เปาประสงค การดําเนินงานหลัก บรรลุผล อยูระหวาง ไมบรรลผุล

ดําเนนิการ
8.1 การสรางเสริมสุขภาพ
และปองกันโรคไมติดตอ

6 14 - 9 - 5

8.2 การปองกันและควบคมุ
โรคตดิตอในเขตเมือง

6 7 - 6 - 1

8.3 การเขาถึงการรักษา
พยาบาลระดับปฐมภูมิ

4 10 - 9 - 1

8.4 การบําบัดรักษาและฟนฟู
การติดยาเสพติดและสารเสพตดิ

2 2 - - - 2

8.5 สาธารณสุขมูลฐาน
และเครือขายสุขภาพ
ภาคประชาชน

3 6 - 4 - 2

8.6 การใหบริการโรงพยาบาล
และการแพทยฉุกเฉิน

5 12 - 12 - -

8.7 อาหารปลอดภัย 3 6 - 6 - -
8.8 สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและ
อาชีวอนามัย

4 7 - 7 - -

รวม 32 64 - 53 - 11
คิดเปนรอยละ 100 - 82.81 - 17.19
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ดานที่ 9  เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีสวนรวมของประชาชน
ผลการดําเนินการตัวชี้วัด

มิติ จํานวน จํานวนตัวชี้วัดผล ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ
เปาประสงค การดําเนินงานหลัก บรรลุผล อยูระหวาง ไมบรรลผุล

ดําเนนิการ
9.1  การบริหารงานท่ัวไป
กรุงเทพมหานคร

3 1 - - - 1

9.2 การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

4 7 - 7 - -

9.3  การบริหารงานบุคคล 3 8 - 8 - -
9.4  การวางแผน การเงิน
การคลังและงบประมาณ

7 21 - 18 - 3

9.5  เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

5 9 - 9 - -

9.6  การบริหารราชการ
และสภากรุงเทพมหานคร

3 5 - 5 - -

9.7  การมีสวนรวม
ของภาคประชาสังคม

2 2 - 2 - -

รวม 27 53 - 49 - 4
คิดเปนรอยละ 100 - 92.45 - 7.55

ปญหา/อุปสรรคในการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2560
รอบคร่ึงปงบประมาณ (1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560)

ปญหาการจัดทําแผน
1)  แผนปฏิบัตริาชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2560 ไมไดกําหนดตัวชีว้ัด

ผลการดําเนินงานหลัก แตนาํเปาประสงคมาวางเปนตวัชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก หนวยงาน
จึงไมไดดําเนินการ เชน มติทิี่ 4.1

2)  ไมไดกาํหนดใหดําเนนิการครบทุกมาตรการ เชน 7.1.1.2  7.1.2.1
3) หนวยงานไมไดแปลงแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2560 ไปสู

การปฏิบตัิอยางครบถวน และดําเนนิการตามภารกิจของหนวยงานซึง่บางตวัชีว้ัดไมสงผลตอระดับมติิ/
ระดบัดาน

ปญหาการติดตามประเมินผล
1)  มีการดําเนินการแตไมมีขอมูลสนับสนุนการประเมินผลตัวชี้วัด
2)  ไมไดรบัการจัดสรรงบประมาณ จึงไมไดดําเนินการหรือปรับเปลี่ยนการดําเนินการ

ตามภารกิจซึง่ไมสงผลถงึตวัชี้วัดตามแผนปฏิบตัิราชการกรุงเทพมหานครฯ
3) ไมไดนําโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการกรุงเทพมหานครฯ มาดําเนินการ
ปญหาแตละดาน ปรากฏรายละเอียดตามปญหาและอปุสรรคของแตละดาน

9



ขอเสนอแนะ
1. แผนปฏิบตัิราชการกรงุเทพมหานครฉบับตอไปตองกําหนดตัวชีว้ดัใหครบถวนตามภารกิจ

ของกรุงเทพมหานคร
2. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนนุการดาํเนนิงานที่สงผลตอการพัฒนา
3. แนะนํา สนับสนุน และผลักดันใหหนวยงานดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร

ใหครบทุกระดับ
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการจัดทําฐานขอมูล
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ท่ีมา : The Safe Cities Index 2015 : Assessing urban security in the digital age

รายละเอียดผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2560

ดานที่ 1 เมืองที่มคีวามปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย

กรุงเทพมหานครไดรับการประเมินจากหนวยวิจัยดานเศรษฐกิจ Economist Intelligence Unit
(EIU) ของนิตยสาร The Economist เม่ือป 2015 ใหเปนเมืองท่ีปลอดภัยสําหรับการอยูอาศัยในลําดับท่ี 39
จากจํานวน 50 เมืองท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนตัวแทนระดับภูมิภาค และอยูในลาํดับท่ี 12 ของเมือง

ในภูมิภาคเอเชียท้ังหมด 16
เมือง เรียงลําดับดังนี้  โตเกียว
สิงคโปร โอซากา ฮองกง
ไทเป โซล เซียงไฮ เซินเจิ้น
เทียนจิน ปกก่ิง กวางโจว
กรุงเทพฯ เดลี มุมไบ โฮจิมินห
และจากาตาร โดยประเมิน
ความปลอดภัยของเมือง
ใน 4 มิติ ประกอบดวย
ความปลอดภัยทางดานดิจิทัล
ความปลอดภัยทางดานสุขภาพ
ความปลอดภัยดานโครงสราง
พ้ืนฐาน และความปลอดภัย
สวนบุคคล ซึ่งกรุงเทพมหานคร
ถูกจัดลําดับในแตละมิติอยูท่ี
45 35  42 และ 26
จากจํานวน 50 เมืองท่ัวโลก
และอยูในลําดับท่ี 14  11
12 และ 9 จาก 16 เมือง
ในภูมิภาคเอเชีย  เม่ือ
เทียบเคียงดัชนีชี้วัด 4 มิติ
กับแผนปฏิบัติราชการ-
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560

ดานท่ี 1 เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย พบวาดัชนีชี้วัดความปลอดภัยทางดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน (InfrastructureSafety Index) และความปลอดภัยสวนบุคคล (Personal Safety Index)
มีความสอดคลองกับตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ท้ังนี้ตัวอยางดัชนี
ชี้วัดท่ี EIU ใชในการประเมิน ไดแก คุณภาพของถนนและไฟฟา ความสะดวกและปลอดภัยของคนเดินถนน
การมีแผนจัดการภัยพิบัติและแผนฟนฟู/แผนบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ การลาดตระเวนตามชุมชน ความชุก
ของการเกิดอาชญากรรมท่ัวไปและอาชญากรรมรุนแรง อัตราผูเสพยาเสพติด ระดับความรูสึกปลอดภัย
หรือการรับรูถึงความปลอดภัยของประชาชน เปนตน
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ผลการประเมินความปลอดภัยดานโครงสรางพ้ืนฐานในระดับ 50 เมืองท่ัวโลก กรุงเทพมหานคร
อยูในลําดับท่ี 42 และเปนลําดับที่ 12 ของเมืองในภูมิภาคเอเชียซึ่งผลการประเมินคอนขางต่ํา ดังนั้น
กรุงเทพมหานครในฐานะผูรับผิดชอบการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานความปลอดภัยของเมืองจึงตองแสวงหา
แนวทางในการแกไขปญหาท่ีเหมาะสมตอไป โดยคํานึงถึงคุณภาพของโครงสรางพ้ืนฐานดานความปลอดภัย
คือ ไฟฟาแสงสวาง และกลองโทรทัศนวงจรปด ซึ่งควรกําหนดตัวชี้วดัเชิงคุณภาพมากกวาเชงิปริมาณ  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการวัดประสิทธิภาพของกลองโทรทัศนวงจรปด รวมถึงประเด็นความปลอดภัยในการเดินถนนและทางเทา
ควรมีการจัดเก็บสถิติอุบัติเหตุท่ีเกิดบนทางเทาดวยเพ่ือนําสูการแกไขตอไป

ท้ังนี้ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ.2560 ไดกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงาน
เพ่ือสรางกรุงเทพฯ ใหเปนมหานครท่ีมีความปลอดภัยและมีความเปนระเบียบเรียบรอยไว 5 มิติ ประกอบดวย
การสรางความปลอดภัยในการดําเนินชีวิตโดยมีเปาประสงคลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรมในท่ีสาธารณะ
และการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมปองกันอาชญากรรม การปองกันและแกไขปญหาการติดยาและสารเสพติด
โดยมีเปาประสงคเพ่ิมความสามารถของชุมชนในการเฝาระวังและแกไขปญหาในพ้ืนท่ีของตน รวมท้ังสราง
ความเขมแข็งใหแกเด็กและเยาวชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีเปาประสงคลดความเสี่ยงการเกิด
สาธารณภัยและเพ่ิมประสิทธิภาพในการเขาระงับเหตุเพ่ือลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน การจัดการน้ําและ
ปองกันอุทกภัยโดยมีเปาประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการระบายน้ําและรองรับปริมาณน้ําหลากน้ําหนุน
และการเสริมสรางความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองโดยมีเปาประสงคในการลดพฤติกรรมการท้ิงขยะ
และจัดระเบียบทางเทาและท่ีสาธารณะ  โดยในแตละมิติไดกําหนดตัวชี้วัดหลักเชื่อมโยงกับเปาประสงคท่ีสามารถ
สะทอนผลสําเร็จในระดับผลกระทบหรือระดับผลลัพธ ซึ่งเกิดจากการดําเนินกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ท่ีกําหนดไว
ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร รวมถึงกิจกรรม/โครงการอ่ืนท่ีกําหนดเพ่ิมเติมเพ่ือใหบรรลุเปาประสงค
ซึ่งตัวชี้วัดหลักตามแผนฯ หลายตัวชี้วัดสอดคลองกับดัชนีชี้วัดเมืองปลอดภัยของ Economist Intelligence Unit
เชน ระดับความรูสึกปลอดภัยจากอาชญากรรม ยาเสพติดและการกอการรายในการดําเนินชีวติในกรุงเทพมหานคร
ของประชาชนเพ่ิมข้ึน รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการออกตรวจพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม
จํานวนกลองโทรทัศนวงจรปดและไฟฟาแสงสวางท่ีติดตั้งเพ่ิมข้ึน มีแผนจัดการความเสี่ยงของเมืองตามแนวทาง
100 Resilient Cities จํานวน ๑ ฉบับ ระยะเวลาเฉลี่ยในการเขาถึงเหตุอัคคีภัยภายใน 10 นาที  ความสามารถ
ระบายน้ําทวมขังถนนสายหลักภายใน 210 นาที (กรณีฝนตก 100 มิลลิเมตรตอชั่วโมง) รอยละความสําเร็จ
ในการจัดระเบียบหาบเรแผงลอยและกวดขันการจอดหรือขับข่ีรถยนต จักรยานยนต และลอเลื่อนบนทางเทา
รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีใชทางเทาในบริเวณท่ีมีการกวดขัน เปนตน แตบางตัวชี้วัดหลักยังเปน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจึงควรกําหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพเพ่ิมข้ึน

นอกจากตัวชี้วัดหลักตามแผนฯ แลว หนวยงานท่ีเก่ียวของยังไดกําหนดตัวชี้วัดหลักเพ่ิมเติมเพ่ือสะทอน
ผลสําเร็จในระดับผลกระทบหรือระดับผลลัพธ เชน มิติการปองกันและแกไขปญหาการติดยาและสารเสพติด
ไดกําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติม คือ รอยละของชุมชนท่ีไดรับการสนับสนุนมีการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในชุมชน และรอยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดมีการดําเนินกิจกรรม
เฝาระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจ ท้ังนี้ สามารถเปรียบเทียบสถิติคดียาเสพติดหรือสถิติผูติดยาและสารเสพติด
ในชุมชนกรุงเทพมหานครวามีการเปลี่ยนแปลงอยางไร เพ่ือประเมินวาการดําเนินงานสงเสริมชุมชนเฝาระวังและ
แกไขปญหายาเสพติดและการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครฯ

ซึ่งจากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในระยะครึ่งปงบประมาณ จากตัวชี้วัดท้ังหมด 55 ตัวชี้วัด
เปนตัวชี้วัดหลักตามแผนฯ 39 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดเพ่ิมเติมอีก 16 ตัวชี้วัด พบวาภาพรวมการดําเนินการสวนใหญ
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อยูระหวางดําเนินการ ซึ่งมีเพียง 1 ตัวชี้วัดหลักตามแผนฯ ท่ีไมบรรลุตามเปาหมาย คือ การติดตั้งกลองโทรทัศน
วงจรปดเพ่ือความปลอดภัยเพ่ิมข้ึนไดเพียง 50 ตัว จากเปาหมายท่ีกําหนดไว 1,000 ตัว เนื่องจากไมไดรับ
จัดสรรงบประมาณ และมี 6 ตัวชี้วัดหลักตามแผนฯ ท่ีหนวยงานไมไดดําเนินการ โดยเปนตัวชี้วัดหลักในมิติ 1.1
จํานวน 1 ตัวชีว้ัด ตัวชีว้ัดหลกัมิติ 1.2 จํานวน 1 ตัวชีว้ัด และตัวชี้วัดหลักมิติ 1.4 จํานวน 4 ตัวชี้วัด แตท้ังนี้
หนวยงานท่ีรับผิดชอบไดเพ่ิมเติมตัวชี้วัดตางๆ ท่ีรองรับมาตรการและสามารถตอบผลสําเร็จระดับเปาประสงคได

ตารางสรุประดับดาน  ประกอบดวย 5 มิติ 15 เปาประสงค 39 ตัวช้ีวัดผลงานหลัก และ 16 ตัวช้ีวัด (เพิ่มเติม)

มิติ จํานวน
เปาประสงค

จํานวนตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน

หลักเชื่อมโยง
กับมิติ

จํานวนตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน

หลักเชื่อมโยง
กับมิติ (เพ่ิมเติม)

ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด
ดําเนินการ

ไมได
ดําเนินการ

บรรลุผล
ตามตัวชี้วัด

ไมบรรลุผล
ตามตัวชี้วัด

1.1 ความปลอดภัยในการ
ดําเนินชีวิต

2 9 1 8
(อยูระหวาง
ดําเนินการ)

1 1
(ตัวช้ีวัดตาม

แผนฯ)

1.2 การปองกันและแกไขปญหา
การติดยาและสารเสพติด

3 1 3 3
(อยูระหวาง
ดําเนินการ)

- 1
(ตัวช้ีวัดตาม

แผนฯ)
1.3  การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยและอุบัติภัย

3 22 7 25
(อยูระหวาง
ดําเนินการ)

- 4
(ตัวช้ีวัด

ตามแผนฯ)
1.4  การจัดการน้ําและปองกัน
อุทกภัย

5 2 3 5
(อยูระหวาง
ดําเนินการ)

- -

1.5  ความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง

2 5 2 7
(อยูระหวาง
ดําเนินการ)

- -

39 16
รวมท้ังสิ้น 15 55 48 1 6
คิดเปนรอยละ 100 87.27 1.82 10.91

สรุปวเิคราะหผลดําเนินการ
มิติท่ี 1.1 ความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต
การเสริมสรางความปลอดภัยในการดําเนินชีวิตใหแกประชาชนในกรุงเทพมหานครมี 2 เปาประสงค

เปาประสงคแรก คือ การดาํเนินงานเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในพ้ืนท่ีสาธารณะและลดจุดเสี่ยงอาชญากรรม
ประกอบดวย 5 มาตรการ ไดแก การติดตั้งและบํารุงรักษากลองโทรทัศนวงจรปด การติดตั้งและซอมแซมไฟฟา
แสงสวาง การตรวจตราเฝาระวังพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรมโดยกําลังเจาหนาเทศกิจชุดสายตรวจตูเขียว
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และการมีสวนรวมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเพติด การจัดรถบริการรับ-สงประชาชน
ท่ีเดินทางยามวิกาลในเสนทางเปลี่ยวและเสี่ยงตออาชญากรรม และการเสริมสรางความปลอดภัยใหแกนักทองเท่ียว
โดยเจาหนาท่ีสายตรวจนักทองเท่ียว สําหรับเปาประสงคท่ีสอง คือ การดําเนินงานเพ่ือสรางความเขมแข็งใหแก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มี 2 มาตรการ ไดแก
การจัดอบรมการใชวิทยุคมนาคม และการสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
ซึ่งหนวยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวของในการเสริมสรางความปลอดภัยใหแกประชาชนในกรุงเทพมหานครไดดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตางๆ ซึ่งสอดคลองมาตรการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ.2560
โดยผลการดําเนินงานระยะครึ่งปงบประมาณเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในพ้ืนท่ีสาธารณะและลดจุดเสี่ยงอาชญากรรม
มีดังนี้ (1) ติดตั้งกลองกลองโทรทัศนวงจรปดเพ่ือความปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 50 ตัว บริเวณโดยรอบโครงการแกมลิง
ตามแนวพระราชดําริบึงหนองบอน ซึ่งไมเปนไปตามเปาหมายในแผนฯ ท่ีกําหนดไว 1,000 ตัว เนื่องจาก
ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ สวนการบํารุงรักษาดําเนินการได 27,485 ตัว และติดตั้งระบบศูนยบริหารจัดการ
กลองโทรทัศนวงจรปด 12 ศูนย นอกจากนั้น ยังไมมีการวัดความพึงพอใจของผูใชบริการตอกลองโทรทัศน
วงจรปดในดานความปลอดภัย (2) การติดตั้งไฟฟาแสงสวางเพ่ิมข้ึนจํานวน 2,704 ดวงจากเปาหมายท้ังป
7,000 ตัว (3) การเฝาระวังและตรวจพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 507 จุด โดยชุดสายตรวจตูเขียวจุดละ 2 ครั้ง/วัน รวมถึง
การเฝาระวังเหตุความไมปลอดภัยเรื่องยาเสพติดของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติด
ซึ่งปจจุบันมีจํานวน 7,804 คน โดยในป พ.ศ.2560 กําหนดใหมีการฝกอบรมเพ่ิมศักยภาพ 4,126 คน
(4) จัดรถบริการรับ-สงประชาชนท่ีเดินทางยามวิกาลใน 100 เสนทางท่ีมีความเสี่ยง (5) จัดเจาหนาท่ีเทศกิจ
สายตรวจรถพลังงานไฟฟา (Segway) ตรวจตราและชวยอํานวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยแกนักทองเท่ียว
ในพ้ืนท่ีเขตพระนครและเขตดุสิต จํานวน 167 ครั้ง นอกจากมาตรการตามท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติราชการ-
กรุงเทพมหานครแลว สํานักงานเขตไดดําเนินการตามนโยบายท่ี 3 ปลอดภัย (Community) ชีวิตปลอดภัย
ทรัพยสินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย ภารกิจท่ี 4 เปลี่ยนพ้ืนท่ีเปลี่ยวใหเปนพ้ืนท่ีโปรงโดยปรับ
สภาพแวดลอมพ้ืนท่ีท่ีเปนจุดเสี่ยงตามท่ีกองบัญชาการตํารวจนครบาลไดสํารวจไว 235 แหง ดวยการตัดแตง
ตนไม ปรับสภาพพ้ืนท่ีรกรางและปดลอมพ้ืนท่ี เพ่ิมไฟฟาแสงสวาง ติดตั้งและปรับมุมกลอง CCTV โดยประสาน
สํานักการจราจรและขนสงดําเนินการ

สําหรับเปาประสงคเพ่ือสงเสริมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ใหสามารถปฏิบัติงาน
เสริมสรางความปลอดภัยใหแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลการดําเนินงานระยะครึ่งปงบประมาณ
เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดวยการฝกอบรมหลักสูตรทบทวนเพ่ือพัฒนาศักยภาพการทํางาน
ใหแกอาสาสมัครฯ ท่ีมีอยูเดิมจํานวน 950 คน สูงกวาเปาหมายของมาตรการท่ีกําหนดไวที่ 300 คน
นอกจากนั้น ยังมีการฝกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครฯ ใหมอีก 1,150 คน แตสําหรับมาตรการอบรมการใชวิทยุ
คมนาคมไมไดดําเนินการเนื่องจากไมไดรับจัดสรรงบประมาณ

มิติท่ี 1.2 การปองกันและแกไขปญหาการติดยาและสารเสพติด
ปญหายาเสพติดสงผลกระทบตอความสงบสุขของประชาชนและเปนภัยตอความม่ันคงของประเทศ

ซึ่งหนวยงานภาคีทุกระดับไดรวมมือกันปองกันและแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง เพ่ือลดปริมาณผูเขาสู
การกระทําความผิดและนําคนออกจากวงจรการกระทําความผดิเก่ียวกับยาเสพติดใหเหน็ไดอยางชัดเจน จนสามารถ
ควบคุมปญหาใหอยูในระดับท่ีไมสงผลกระทบตอสังคมและประชาชนโดยรวม ซึ่งกรุงเทพมหานครไดสงเสริม
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และสนับสนุนการแกไขปญหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติดในระดับพ้ืนท่ีโดยมีเปาประสงคในการดําเนินงาน 3 เปาประสงค
ดังนี้

(1)  ชุมชนมีความสามารถในการแกไขปญหายาเสพติด โดยจัดตั้ง “ชุมชนรวมใจระวังภัยยาเสพติด”
ในพ้ืนท่ี 50 เขต ประกอบกับนโยบายรัฐบาลภายใตแผนประชารัฐรวมใจ สรางหมูบาน/ชุมชนม่ันคง ปลอดภัย
ยาเสพติด พ.ศ. 2559–2560 โดยใชกลไก “ประชารัฐ” ในระดับพ้ืนท่ี ไดแก ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด (สํานักงานเขต) เปนศูนยกลางบูรณาการมาตรการทุกดานภายใตการสนับสนุนของทุกหนวยงาน
ในพ้ืนท่ีใหเขาถึงประชาชนในชุมชน ซึ่งกรุงเทพมหานครมีชุมชนเปาหมายท่ีตองดําเนินการท้ังหมด 2,063 ชุมชน
เม่ือปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดําเนินการแลว 499 ชุมชน ซึ่งจะตองดํารงความเขมแข็งอยางตอเนื่องและ
สนับสนุนการดําเนินงานเพ่ิมเติมอีก 1,564 ชุมชน โดยปงบประมาณ พ.ศ.2560 กําหนดเปาหมายสนับสนุน
ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหแกชุมชนเขมแข็ง ภายใตแผนประชารัฐรวมใจสรางหมูบาน/ชุมชน
ม่ันคงปลอดภัยยาเสพติด 499 แหง โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 109 แหง และสถานประกอบการ
100 แหง รวมเปน 708 แหง ผลการดําเนินงานระยะครึ่งปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีชุมชนและหนวยงาน
ท่ีไดรับการสนับสนุนดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 381 แหง คิดเปนรอยละ 53.81

(2) เพ่ิมระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวังยาเสพติด ดวยการจัดตั้งอาสาสมัครเฝาระวังภัย
และยาเสพติดในชุมชน ซึ่งปจจุบันมีจํานวนอาสาสมัครฯ 7,804 คน และมีการรายงานผลการดําเนินงานของ
อาสาสมัครฯ ระยะครึ่งปงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบวา มีอาสาสมัครฯ ท่ีปฏิบัติงานจริงโดยมีการเฝาระวังภัย
คนหา ติดตามดูแลชวยเหลือผูเสพ/ผูติดยาเสพติด และใหความรูดานยาเสพติด 1,546 คน คิดเปนรอยละ 19.81
นอกจากอาสาสมัครฯ ในชุมชนแลว ยังมีการลงนามบันทึกความรวมมือในการจัดตั้งอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 33 แหง แหงละ 20 คน รวมเปน 660 คน เพ่ือใหนักศึกษาท่ีมีจิตอาสา
รวมดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน

(3)  เสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเองและความเขมแข็งทางจิตใจใหแกเด็กและเยาวชน เพ่ือใหมี
ภูมิคุมกันจากยาเสพติดและสารเสพติด ดวยการจัดกิจกรรมรณรงคตางๆ ไดแก โครงการเยาวชนสดใสไรควัน
บุหรี่และโครงการรณรงคลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวงวันสําคัญตาง ๆ  ซึ่งสนับสนุนนโยบาย
ของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายท่ี 3 “ปลอดภัย” (COMMUNITY) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพยสิน
ปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย ท่ีมีการบูรณาการรวมระหวางหนวยงานในการกวดขันและจัดระเบียบ
สถานบริการเปดเกินเวลา จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหเด็กอายุ 20 ป ปลอยปละละเลยใหมีการนํา
อาวุธหรือยาเสพติดเขาสถานบริการ สงเสียงดังกอเหตุเดือดรอนรําคาญ

ท้ังนี้ หนวยงานท่ีเก่ียวของดานยาเสพติดไมไดสํารวจความคิดเห็นของประชาชนซึ่งเปนตัวชี้วัดหลัก
เชื่อมโยงกับเปาประสงคการปองกันและแกไขปญหาการติดยาและสารเสพติด ไดแก ตัวชี้วัดระดับความรูสึก
ปลอดภัยจากอาชญากรรมยาเสพติดและการกอการรายในการดําเนินชีวิตใน กทม. ของประชาชนเพ่ิมข้ึน

มิติท่ี 1.3 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป

พ.ศ. 2560 ประกอบดวย 3 เปาประสงค 22 ตัวชี้วัดหลักเชื่อมโยงเปาประสงค และ 7 ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม
เพ่ือใหรองรับมาตรการและสามารถสะทอนผลสําเร็จของเปาประสงค ผลการดําเนินงานรายเปาประสงคมีดังนี้

(1) ปองกันและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยดําเนินมาตรการตามแผนฯ 6 มาตรการ คือ ฝกซอม
แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและความม่ันคงของสถานีดับเพลิงรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง

15



ฝกซอมใหแกชุมชนท่ีมีความเสี่ยงในพ้ืนท่ีของ 35 สถานี มีการตรวจสอบมาตรการปองกันและระงับอัคคีภัย
ในอาคารสําหรับอาคารท่ีรองขอใหสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาไปตรวจสอบ มีการตรวจประเมิน
และเฝาระวังความเสี่ยงสถานประกอบการเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายจํานวน 4,750 แหง โดยสํานักอนามัย
ดําเนินการตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2552-2559 ตรวจสอบไปแลวกวารอยละ 85 นอกจากนั้นมีการสงเสริม
ความรวมมือของ อปพร. ใหปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมท้ังจัดตั้งอาสาสมัครเฝาระวังภัย
ของชุมชน 100 ชุมชน และมีการใหความรูและฝกซอมเผชิญเหตุสาธารณภัยใหแกโรงเรียนและหนวยงานตาง ๆ
ตามท่ีรองขอ และกําลังจัดตั้งศูนยเรียนรูสาธารณภัยใหแกประชาชนท่ัวไป ณ สาํนักปองกันและบรรเทาสาธารณภยั
อีกท้ังไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการเตรียมพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหานคร (Bangkok
Resilience Strategy) เรียบรอยแลว อยูระหวางการนําไปใชเปนกรอบและทิศทางรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ท่ีมาจากสภาพภูมิอากาศรวมถึงปญหาผลกระทบจากสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้ ระยะ 6 เดือนแรก
ในภาพรวมแตละมาตรการอยูระหวางดําเนินการและเปนไปตามเปาหมาย แตมี 4 ตวัชี้วดัหลักท่ีไมไดดําเนินการ
คือ การประเมินความสามารถในการรับมืออัคคีภัยของกรุงเทพมหานคร การตรวจอาคารเสี่ยงภัยใหมีระบบ
และอุปกรณปองกันอัคคีภัยตามกฎหมายกําหนดซึ่งเปนอํานาจของฝายโยธาและสํานักการโยธา รอยละ 80
ของชุมชนมีหนวยบรรเทาสาธารณภัยประจําชุมชน และการฝกอบรม อปพร.ใหมีระดับสมรรถนะเพ่ิมข้ึน
ในการปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเนื่องจากไมไดรับงบประมาณ

(2)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการระงับเหตุสาธารณภัย โดยดําเนินมาตรการตามแผนฯ 1 มาตรการ คือ
การจัดหายานพาหนะและเครื่องมือเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานโดยจัดซื้อครุภัณฑชุดผจญเพลิง
ในอาคาร 400 ชุด และมาตรการของหนวยงาน 1 มาตรการ คือ มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ดวยการฝกอบรมทักษะการดับเพลิงและกูภัยตาง ๆ
เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะใหแกเจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการเตรียมความพรอมของเจาหนาท่ี
วัสดุ อุปกรณ ยานพาหนะตลอด 24 ชั่วโมงเพ่ือออกปฏิบัติงานไดทันทวงทีและสามารถเขาถึงท่ีเกิดเหตุภายใน
เวลา ท่ีกําหนด 10 นาที

(3)  ผูประสบสาธารณภัยไดรับการสงเคราะหและแกไขปญหาเฉพาะหนา มี 1 มาตรการ คือ
ชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนหลังเกิดเหตุสาธารณภัย โดยมีการใหความชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน
เฉพาะหนาในดานเครื่องอุปโภคบริโภคแกผูประสบภัยภายใน 1 วันนับแตรับแจงการเกิดเหตุ และภายหลังเกิด
เหตุแลวผูประสบภัยสามารถขอรับเงินสงเคราะหตามระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยการสงเคราะหผูประสบ
สาธารณภัย พ.ศ.๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ จาํนวน 7 ประเภท คือ คาจัดการศพ
คารักษาพยาบาล เงินปลอบขวัญ เงินทุนประกอบอาชีพ คาท่ีพักอาศัยชั่วคราว คาวัสดุซอมแซมท่ีอยูอาศัย
และเงินสมทบจัดซื้อสัตวเลี้ยงหรือพืชพันธุอ่ืน ๆ ซึ่งผูประสบภัยจะไดรับเงินสงเคราะหภายใน 2 วันนับแตยื่น
เอกสารครบถวน ซึ่งสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดทําการประเมินผลความพึงพอใจของผูประสบภัย
ทุกรายท่ีไดรับความชวยเหลือแลวนํามาประเมินผลความพึงพอใจเม่ือสิ้นปงบประมาณ

มิติ 1.4 การจัดการน้ําและปองกันอุทกภัย
การจัดการน้ําและปองกันอุทกภัยตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2560

ประกอบดวย 5 เปาประสงค ตัวชี้วัดหลักตามแผนฯ จํานวน 2 ตัวชี้วัด คือ ความสามารถระบายน้ําทวมขัง
ในถนนสายหลักกรณีฝนตก 100 มม. ตอชั่วโมง เปาหมาย ๒๑๐ นาที และความสามารถรองรับปริมาณ
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น้ําหลากและน้ําหนุนไดดีข้ึนท่ีความสูง +3.00 ม.รทก. เปาหมายรอยละ 100  ซึ่งในระยะ 6 เดือนแรก
อยูระหวางการเตรียมความพรอมการดําเนินงานเพ่ือรับมือฤดูฝนและปริมาณน้ําหลากและน้ําหนุน ดังนั้น
สํานักการระบายน้ําจึงกําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมอีก 3 ตัวชี้วัดเพ่ือใหเชื่อมโยงเปาประสงคและสามารถติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานในระดับผลผลิตได โดยผลการดําเนินงานแตละเปาประสงค มีดังนี้

(1) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบทอระบายน้ํา กําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติม ไดแก รอยละของระบบทอระบายน้ํา
ไดรับการพัฒนาใหสามารถระบายน้ําไดดี รอยละ 100 ดําเนินการการกอสรางและปรับปรุงระบบระบายน้ําบนถนน
สายหลักและในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครฝงตะวันออกและฝงธนบุรี รวมท้ังหมด 41 โครงการ การดําเนินงาน
มีความกาวหนาเฉลี่ยรอยละ 73.92 นอกจากนั้น ยังมีการลางทําความสะอาดทอระบายน้ําความยาวรวม
3,725 กิโลเมตร สํานักการระบายน้ํารับผิดชอบ 725 กิโลเมตร ดําเนินการได 333 กิโลเมตร สํานักงานเขต
รับผิดชอบ 3,000 กิโลเมตร ดําเนินการได 1,047.60 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 37.06

(2) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบคลองและแหลงรับน้ํา กําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติม ไดแก ความยาวคลองท่ีไดรับ
การฟนฟูใหสามารถรองรับและระบายน้าํได เปาหมาย 20 กิโลเมตร โดยดําเนินมาตรการกอสรางเข่ือน
เพ่ือรองรับการขุดลอกคลองสายหลัก 7 โครงการ ในคลองประเวศบุรีรมย คลองลาดพราว (คลองบางบัว-
คลองถนน-คลองสอง) คลองบางซื่อ คลองสามเสน และคลองแสนแสบ และมาตรการปรับปรุงกอสรางแกมลิง
หมูบานสัมมากรและระบบระบายน้ําถนนรามคําแหง ๑ โครงการ ผลดําเนินการเฉลี่ยรอยละ 34.14
นอกจากนั้นยังดําเนินการขุดลอกคลองความยาว 19,840 เมตร จากเปาหมายความยาวคลอง 125,350 เมตร
คิดเปนผลดําเนินงานรอยละ 15.83

(3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับน้ํา ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดเปาประสงค คือ ความสามารถ
ระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลักกรณีฝนตก 100 มม. ตอชั่วโมง เปาหมาย ๒๑๐ นาที ท้ังนี้ ระยะ ๖ เดือน
ท่ีผานมาเปนการเตรียมความพรอมในการรับมือกับปริมาณน้ําในชวงฤดูฝน โดยไดดําเนินงาน 6 มาตรการ
ไดแก 1) กอสรางอุโมงคระบายน้ํา อยูระหวางกอสราง ๒ โครงการ และขออนุมัติจาง 2 โครงการ 2) ปรับปรุง
เพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ํา แลวเสร็จ ๓ โครงการ และอยูระหวางกอสราง ๕ โครงการ 3) กอสรางประตู
ระบายน้ําและประตูเรือสัญจร อยูระหวางการกอสราง ๑ โครงการ ยกเลิก ๑ โครงการ เนื่องจากมีบานรุกล้ํา
4) ปรับปรุงทํานบกั้นน้ําตามแนวคลอง อยูระหวางกอสราง ๒ โครงการ 5) เดินระบบอุโมงคระบายน้ํา
จากบึงมักกะสันลงสูแมน้ําเจาพระยา ๑ โครงการ และ 6) ดูแลเครื่องจักรกลเพ่ือการระบายน้ํา ใหการสนับสนุน
ซอมแซมเครื่องสูบน้ําใหแกสํานักงานเขต ผลการดําเนินการโดยเฉลี่ยรอยละ 64.50

(4) เพ่ิมความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําหลากและน้ําหนุน ผลดําเนินการตามตัวชี้วัดเปาประสงค
คือ ความสามารถรองรับปริมาณน้ําหลากและน้ําหนุนไดดีข้ึนท่ีความสูง +3.00 ม.รทก. เปาหมาย รอยละ 100
ประกอบดวยการดําเนินงานตามมาตรการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลอง 2 โครงการ คือ คลองพระโขนง
และคลองตาชางถึงบางนา ถนนศรีนครินทร และมาตรการกอสรางและปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ํา
เจาพระยาใหสามารถรองรับปริมาณน้ําหลากและน้ําหนุนไดดีข้ึนท่ีความสูง +3.00 ม. ดวยการกอสรางและเสริม
ความแข็งแรงแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา 4 โครงการ และแนวคลองบางกอกนอยและคลองมหาสวัสดิ์
4 โครงการ ผลดําเนินงานแลวเสร็จ 1 โครงการ ไดความยาว 87.50 เมตร ผลการดําเนินการเฉลี่ยรอยละ 81.42
ท้ังนี้ ชวงฤดูน้ําหลากและน้ําทะเลหนุน ไดใชมาตรการเสริมในการปองกันน้ําทวมจากน้ําหลากและน้ําทะเลหนุน
โดยการนํากระสอบทรายเสริมแนวปองกันน้าํทวมริมแมน้าํ สามารถปองกันน้ําเหนือหลากและน้ําทะเลหนุน
เขาทวมพ้ืนท่ีไดตามเปาหมายรอยละ 100
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(5) ควบคุมระบบปองกันน้าํทวม กําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติม คือ รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ศูนยควบคุมระบบปองกันน้ําทวมกรุงเทพมหานคร เปาหมายรอยละ 90 กําหนดมาตรการดําเนินงานไว 2 มาตรการ
คือ มาตรการบํารุงรักษาศูนยควบคุมระบบปองกันน้ําทวมกรุงเทพมหานคร อยูระหวางดําเนินการ 3 โครงการ
คือ โครงการพัฒนาปรับปรุงศูนยควบคุมระบบปองกันน้ําทวมกรุงเทพมหานคร 2 โครงการ และโครงการ
บํารุงรักษาศูนยขอมูลสํานักการระบายน้ํา 1 โครงการ ผลงานเฉลี่ยรอยละ 35.47  และมาตรการสรางระบบ
ภูมิสารสนเทศระบายน้ํา ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณป 2560

มิติ 1.5 ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองในมิติท่ี 1.5 มีเปาหมายในการรักษาความสะอาดและ

ความเปนระเบียบเรียบรอยบนทางเทา เพ่ือใหประชาชน นักทองเท่ียว เดินทางดวยความสะดวกปลอดภัย
และรวดเร็ว ประกอบดวย ๒ เปาประสงค คือ ลดพฤติกรรมการท้ิงขยะในท่ีสาธารณะ ดวยการรณรงค
ประชาสัมพันธไมใหประชาชนท้ิงขยะในท่ีสาธารณะตามนโยบาย ไมท้ิง ไมจับ ไมปรับ พรอมท้ังมีการตั้งจุดกวดขัน
ท้ิง จับ-ปรับบริเวณทางเทาสาธารณะ ปายรถเมล หรือถนนสายหลัก เพ่ือควบคุมการท้ิงขยะในท่ีสาธารณะ
ในทุกพ้ืนท่ีเขต และมีการจัดชุดตรวจของสํานักเทศกิจ ออกตรวจจุดกวดขัน ท้ิง จับ-ปรับใน 50 สํานักงานเขต
จํานวนท้ังสิ้น ๖๓ จุด ซึ่งระยะครึ่งปงบประมาณไดออกตรวจแลว 3,084 ครั้งหรือเฉลี่ยประมาณ 49 ครั้ง/
จุด โดยไดกําหนดเปาหมายไวปละ 100 ครั้ง/จุด เปาประสงคท่ีสอง คือ ควบคุมความเปนระเบียบเรียบรอย
บนทางเทาและท่ีสาธารณะ ดวยการ (1) ตรวจจุดกวดขันพิเศษ หมายถึงจุดหามฝาฝนตั้งวางสินคาจําหนาย
โดยเด็ดขาด 4 บริเวณ ไดแก ผิวจราจร ปายรถโดยสารประจําทาง สะพานลอยหรือทางข้ึนลงรถไฟฟา
ทางข้ึนลงทางมาลายในพ้ืนท่ี 50 สํานักงานเขต มีจํานวนท้ังสิ้น 538 จุด สํานักงานเขตจัดเจาหนาท่ีเทศกิจ
ออกตรวจตราไมใหมีการตั้งวางสินคาบริเวณดังกลาววันละ 2 ครั้ง/จุด และสํานักเทศกิจออกตรวจรวมดวย
โดยผลการดําเนินงานระยะครึ่งปงบประมาณ สาํนักเทศกิจออกตรวจจุดกวดขันพิเศษแลว 2,401 ครั้ง
ซึ่งกําหนดเปาหมายไว 4,500 ครั้ง/ป (2) กวดขันตรวจสอบปายโฆษณาผิดกฎหมายท่ีตั้งวางบนทางเทา
สาธารณะ โดยกําหนดใหจัดทํารายงานเสนอผูบริหารเดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งภาพรวมมิติ 1.5 ระยะครึ่งปงบประมาณ
สามารถดําเนินการเปนไปตามสัดสวนเปาหมายท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2560

นอกจากการควบคุมความเปนระเบียบเรียบรอยตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครแลว
สํานักเทศกิจและสํานักงานเขตยังไดดําเนินงานตามนโยบายของพลตํารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผูวาราชการ-
กรุงเทพมหานคร ดังนี้ (1) จัดระเบียบหาบเรแผงลอย โดยยกเลิกผูคาตามนโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ซึ่งไดยกเลิกผูคาไปแลว จํานวน 446 จุด ผูคาจํานวน 10,220 ราย เชน บริเวณปากคลองตลาด เขตพระนคร
(2) กวดขันรถจอดบนทางเทา ตามนโยบายผูวาราชการกรุงเทพมหานคร โดยจัดทําแผนออกตรวจสอบกวดขัน
การบังคับการกรณีการจอดรถขับข่ีรถจักรยานยนตบนทางเทา และมีหนังสือสั่งการใหสํานักงานเขตกวดขัน
ไมใหมีการจอดหรือขับข่ีรถยนต รถจักยานยนต หรือลอเลื่อนบนทางเทา

ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ และคาดการณแนวโนมการพัฒนาระยะตอไปในระดับดาน
ปญหาและอุปสรรค

 บริหารจัดการ ทรัพยากร และงบประมาณ
1. การดําเนินงานเสริมสรางความปลอดภัยในการดําเนินชีวิตของประชาชนมีหลายหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของท้ังหนวยงานภายนอกและหนวยงานภายใน บางครั้งมีขอจํากัดในการดําเนินงานจึงอาจทําให
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การทํางานลาชาไมเปนแนวทางเดียวกันหรือไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เชน การติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
มีขอจํากัดเรื่องพ้ืนท่ีท่ีจะติดตั้งไฟฟา เนื่องจากพ้ืนท่ีเขตชั้นในไมมีพ้ืนท่ีในการติดตั้งไฟฟา รวมท้ังกรุงเทพมหานคร
ไมสามารถติดตั้งเองไดตองประสานการไฟฟานครหลวง บางครั้งทําใหเกิดความลาชาซึ่งเปนปจจัยท่ีไมสามารถ
ควบคุมได หรือในประเด็นการดําเนินงานแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ีจําเปนตอง
มีการประสานงานระหวางหนวยงานภายนอก อาทิ สถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ ในลักษณะ
การสรางการมีสวนรวมและขอความรวมมือในการดําเนินการ สงผลใหในบางครั้งการดําเนินการไมเปนไป
ตามกําหนดการ/แผนการดําเนินการท่ีไดกําหนดไว

2. ปญหาในการระงับเหตุสาธารณภัยในกรุงเทพมหานคร คือ เขาถึงพ้ืนท่ีเกิดเหตุอัคคีภัยและ
สาธารณภัยตาง ๆ ของรถดับเพลิงในบางพ้ืนท่ีมีอุปสรรคดานการจราจรและความคับแคบของถนน ทําให
การระงับเหตุมีความลาชาและเกิดความเสียหายเปนจํานวนมาก

3. ปญหาน้าํทวมขังในกรุงเทพมหานครสวนหนึ่งมาจากระบบทอระบายน้ํา เนื่องจากขนาดทอระบายน้ํา
มีขนาดและระดับทอไมเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เปนทอระบายน้ําเดิม ไมมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รวมถึง
ทอระบายในพ้ืนท่ีเอกชนท่ีไมสามารถแกไขได นอกจากนั้นยังเกิดจากปญหาการกีดขวางทางระบายน้ําเนื่องจาก
ขยะและวัชพืช รวมถึงการปลูกสรางอาคารรุกล้ําลงไปในแมน้ําเจาพระยาและคู คลอง ซึ่งกีดขวางการกอสราง
และการพัฒนาระบบปองกันน้ําทวมและระบบระบายน้ํา ทําใหประสิทธิภาพการระบายน้ําในคลองระบายน้ํา
ไมเพียงพอตอการระบายน้ําทวมขังในพ้ืนท่ี ซึ่งการรื้อยายอาคารท่ีบุกรุกแมน้ํา คู คลอง สาธารณะ ในทางปฏิบัติ
ทําไดยากลําบาก เนื่องจากสวนใหญเปนผูมีรายไดนอยและพักอาศัยมาเปนเวลานาน การบังคับใชกฎหมาย
อยางเครงครัดในการยายผูบุกรุกออกจากพ้ืนท่ีทําไดยาก มีการประทวง กอใหเกิดผลกระทบดานสังคม

4. ขาดการสรางความรวมมือระหวางหนวยงาน การประสานแผนการดําเนินงานแกไขปญหา
เพ่ือสรางและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภครวมกัน ตลอดจนสรางการมีสวนรวมจากประชาชนและทุกภาคสวน
โดยเฉพาะการกอสรางระบบสาธารณูปโภคในการระบายน้ํา เชน การขอใชพ้ืนท่ีจากหนวยงานสาธารณูปโภค
หรือประชาชนเพ่ือกอสรางระบบปองกันน้ําทวมและระบบระบายน้ํา ไดแก สถานีสูบน้ํา อาคารรับน้ํา พ้ืนท่ี
แกมลิง ฯลฯ ซึ่งไดรับการอนุญาตลาชาหรือไมอนุญาตใหใชพ้ืนท่ี

5. ขาดขอมูลสารสนเทศสภาพพ้ืนท่ีเสี่ยงน้ําทวมในกรุงเทพมหานคร สําหรับการบริหารจัดการ
เพ่ือปองกันไมใหเกิดน้ําทวมขังในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

6. งบประมาณการดําเนินงานโครงการเพ่ือแกไขปญหาระบบระบายน้ําไมเปนไปอยางตอเนื่อง
ทําใหหาผูรับจางดําเนินงานไดยาก

7. การจัดระเบียบทางเทามีผูท่ีเสียผลประโยชน (ผูคาวินมอเตอรไซค ผูประกอบการรานคา)
ไมใหความรวมมือ และขัดขวางการดําเนินการ

 ดานกฎหมาย
เจาหนาท่ีเทศกิจของกรุงเทพมหานครไมมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงในการแกไขปญหาอาชญากรรม

เนื่องจากไมมีอํานาจจับกุมตามประมวลกฎหมายอาญา และไมไดเปนเจาพนักงานผูมีหนาท่ีรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชนในการพกพาอาวุธปนเพ่ือการปองปรามอาชญากรรม รวมท้ังการแกไขปญหา
ยาเสพติด ท่ีจะตองดําเนินการท้ังในดานปราบปราม ปองกัน บําบัดรักษา ฟนฟูสมรรถภาพ การติดตาม
หลังการบําบัด ตลอดจนสรางการมีสวนรวมของประชาชน โดยในการแกไขปญหายาเสพติดสวนใหญ
จะเนนท่ีการปราบปรามซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร
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ขอเสนอแนะ
 บริหารจัดการ ทรัพยากร และงบประมาณ

1. หนวยงานท่ีเก่ียวของดานการเสริมสรางความปลอดภัยในการดําเนินชีวิตของประชาชนท้ังภายใน
กรุงเทพมหานครและหนวยงานภายนอก ควรประชุมรวมกันเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน
หากเปนหนวยงานภายนอกก็ควรทําเปนบันทึกขอตกลง (MOU) เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน
รวมท้ังควรมีการบูรณาการเปาหมายการทํางานรวมกัน เชน กําหนดเปาหมายการลดพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิด
อาชญากรรม ดวยการกําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรมท่ีเปนหนึ่งเดียวและใชเปนพ้ืนท่ีจุดเสี่ยง
ท้ังกรุงเทพมหานคร และจัดลําดับความสําคัญของจุดเสี่ยงแตละจุดท่ีควรไดรับการแกไขกอน-หลัง

2. ปรับกลไกการแกไขปญหาผูเสพผูติดยาเสพติดโดยการใชสาธารณสุขเปนแกนนําในการดําเนินงาน
โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการบําบัดรักษาทุกระบบ ตลอดจนการนําผูเสพ/ผูติดยาเสพติดเขาสูกระบวนการ
บําบัดรักษาดวยการสรางมาตรการทางเลือกอ่ืนเพ่ือจูงใจใหเขาสูกระบวนการบําบัดรักษาแบบสมัครใจมากข้ึน
และติดตามดูแลชวยเหลือผูผานการบําบัดรักษา ตลอดจนสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดใหกับเด็ก
และเยาวชนท้ังในและนอกสถานศึกษากลุมผูใชแรงงาน และประชาชนโดยท่ัวไป รวมท้ังพัฒนาระบบขอมูล
ใหสามารถบูรณาการขอมูลรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชนสําหรับ
การบําบัดรักษาและการบริหารจัดการท้ังในระดับนโยบายและระดับพ้ืนท่ี นอกจากนั้น ควรพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและภาคีเครือขายดานการติดตามผูผานการบําบัดรักษาและฟนฟูฯ ตลอดจนการสงเสริมกลไก
ภาคประชาชนใหเขามีสวนรวมในการติดตามสถานการณ

2. สงเสริม สนบัสนนุใหมีการบรูณาการดานแผนงาน การปฏิบัติการ การงบประมาณ และการบริหารงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในระดับพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครอยางจริงจังและเปนรูปธรรม

3. ควรใหความสําคัญตอการฝกซอมและเตรียมความพรอมของเจาหนาท่ีในการรับมือภัยพิบัติรูปแบบ
ตาง ๆ ท่ีกรุงเทพมหานครเผชิญกับความเสี่ยงอยู ท้ังอัคคีภัยในอาคารสูงและชุมชนท่ีอยูอาศัยหนาแนน
ซึ่งรถดับเพลิงเขาถึงยากรวมท้ังภัยแผนดินไหว และจําเปนตองสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนโดย
ใหความรูดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหกับประชาชนในชุมชน นักเรียนตามโรงเรียนตาง ๆ บริษัท
หางรานผูท่ีอาศัยตามอาคารตาง ๆ ใหมีความรูในเรื่องของการปองกันภัยโดยเฉพาะอัคคีภัยอยางมีประสิทธิภาพ
และมีสติ

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาและการบํารุงรักษาระบบปองกันน้ําทวมใหมีความทันสมัยและสามารถ
ตอบสนองการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ และควรจัดลําดับความสาํคัญและจําเปนเรงดวนของ
โครงการปองกันน้ําทวมใหไดรับงบประมาณดําเนินงานอยางตอเนื่อง

5. การแกไขการบุกรุกแมน้ํา คูคลองในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เห็นควรใหกรุงเทพมหานครกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย และสํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กําหนดมาตรการจัดระเบียบและแกไขปญหาชุมชนแออัด และการสรางท่ีอยูอาศัยรองรับผูรุกล้ําแนวคลอง
และทางระบายน้ํา รวมถึงสรางความเขาใจและความรวมมือจากภาคประชาชนในการชวยกันแกไขปญหาและ
ปลูกจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักในเรื่องการดําเนินงานรวมกันเพ่ือให คู คลองเปนแหลงระบายน้ําไดสะดวก

6. จัดตั้งศูนยประสานความรวมมือระหวางหนวยงานสาธารณูปโภคในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จัดทํา
ฐานขอมูลรวมระหวางหนวยงานในการดําเนินงานสาธารณูปโภครวมกัน วางแผนการปฏิบัติงานรวมกัน
ระหวางหนวยงาน
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7. เพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวมรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดใหมใหเกิดความรูสึกถึงสิทธิและความรับผิดชอบตอสังคม และบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง
นอกจากนั้นควรใหความเปนธรรมแกผูคาบนทางเทาบริเวณจุดผอนผันเดิมท่ีตองถูกยกเลิกตามนโยบาย
จัดระเบียบทางเทา โดยจัดหาพ้ืนท่ีรองรับการคาขายแหงใหมสําหรับผูคา

 ดานกฎหมาย
1. เสนอกฎหมายใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจในการจับกุมและดําเนินคดีอาญา
2. สรางความเขาใจใหกับประชาชนในการใหโอกาสแกผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ตลอดจนการปรับปรุง

กฎหมายท่ีเก่ียวของใหเอ้ือตอการดําเนินงานภายใตแนวคิด “ผูเสพ คือ ผูปวย”

คาดการณแนวโนม
การบริหารเมืองในปจจุบัน คือ การบริหารความรวมมือของทุกภาคสวนเพ่ือมุงสูการพัฒนาและแกไข

ปญหาของเมืองอยางยั่งยืน ดังนั้น กรุงเทพมหานครควรประชาสัมพันธยุทธศาสตรการพัฒนาและเปาหมาย
การดําเนินงานใหทุกภาคสวนไดรับรู และเขามามีสวนรวมสรางกรุงเทพมหานครใหพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
อยางเปนระบบ เนื่องจากการพัฒนาดังกลาวตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของท้ังรัฐ เอกชน
และประชาชน ซึ่งแนวโนมการดําเนินงานท่ีกรุงเทพมหานครจะตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสริมสราง
ความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอยใหบานเมือง ประกอบดวย

1. การเสริมสรางความปลอดภัยจากอาชญากรรมของกรุงเทพมหานครจะมุงเนนไปท่ีการมีสวนรวม
ของประชาชน โดยใหเขามามีสวนรวมในการชวยเหลือหรือสนับสนุนการปองกันการเกิดอาชญากรรม
ดวยการจัดกิจกรรมหรือการอบรมรวมกับตํารวจในการปองกันตนเอง ครอบครัว และชุมชน นอกจากนั้น
ยังมุงเนนการบูรณาการระหวางหนวยงานตางๆ ในการสาํรวจและประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงในกรุงเทพมหานคร
รวมท้ังการจัดทําฐานขอมูลใหเปนระบบ เพ่ือจะไดนําผลการประเมินและขอมูลดังกลาวมาดําเนินการปรับปรุง
สภาพแวดลอมและเฝาระวังพ้ืนท่ีเสี่ยงเหลานั้นใหปลอดภัยยิ่งข้ึน

2. การปรับยุทธศาสตรและนโยบายการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามทิศทาง
ของสหประชาชาติ United Nations General Assembly Special Session 2016 (UNGASS 2016)
ท่ีกําหนดใหปญหายาเสพติดเปนเรื่องของสุขภาพ ระบบสาธารณสุข อาชญากรรม สิทธิมนุษยชน ความยากจน
การพัฒนา ฯลฯ โดยจัดสมดุลท่ีเหมาะสมในการแกไขปญหายาเสพติด ไมเนนหนักในดานใดดานหนึ่งมากเกินไป
หลักความคิดท่ีสําคัญ ไดแก (๑) การมีมุมมองตอยาเสพติดอยางครบถวน จําแนกผูคา ผูเสพออกอยางชัดเจน
ท่ีสําคัญ คือ การมองปญหายาเสพติดเปนเรื่องของสุขภาพและสาธารณสุข (๒) จําแนกและจัดนโยบายท่ีเหมาะสม
ของยาเสพติดแตละประเภทใหชัดเจน โดยยาเสพติดบางประเภทสามารถใชประโยชนบางสวนไดก็ตองทําให
นโยบายเหลานี้ชัดเจนไมคลุมเครือ (๓) กําหนดนโยบายสิ่งท่ีเปนยาเสพติดใหม ท่ีผานมากฎหมายไทยกําหนด
สิ่งใดวาเปนยาเสพติดจะกําหนดท้ังหมด เชน กัญชา กระทอม จะกําหนดทุกสวนของพืชนั้น ๆ ขณะท่ีประเทศอ่ืน
จะกําหนดเฉพาะสารท่ีทําใหเกิดฤทธิ์เสพติดจากพืชนั้น ๆ จึงจะเปนยาเสพติด ทําใหนิยามยาเสพติดสะทอน
ความเปนจริงไดมากกวา (๔) จะตองมีระบบการจัดการรองรับและใหมีความพรอมเม่ือมีนโยบายตอยาเสพติด
อยางชัดเจนแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งการบําบัดฟนฟูผูเสพ การควบคุมการใชประโยชนจากตัวยาเสพติด
(๕) การสื่อสารทําความเขาใจตอนโยบายยาเสพติดกับประชาชนท้ังประเทศ เพ่ือตองการลดปญหายาเสพติด
ของประเทศอยางแทจริง โดยสิ่งสําคัญที่สุดท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชน คือ ไมไดทําใหยาเสพติด
เปนสิ่งถูกกฎหมาย แตเปนการจัดการแกไขปญหายาเสพติดอยางเหมาะสม โดยเนนการปองกันและบําบัด
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3. แนวโนมภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติจะทวีความรุนแรงมากข้ึนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลก ตองมีการดําเนินงานตามแผนรองรับภัยพิบัติตาง ๆ โดยมีการมอบหมายภารกิจ
ใหแตละหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครอยางชัดเจน รวมท้ังประสานการดําเนินงานกับภาคสวนท่ีเก่ียวของ
และภัยพิบัติจากธรรมชาติท่ีกรุงเทพมหานครประสบอยูเสมอ คือ ภัยน้ําทวม ซึ่งจําเปนตองมีการจดัทําฐานขอมูล
สภาพพ้ืนท่ีเสี่ยงน้ําทวม การใชประโยชนที่ดิน ความหนาแนนของประชากรในรูปแบบภูมิสารสนเทศ
ดวยระบบ Application ท่ีทันสมัยสําหรับเปนฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจและการวางแผนการพัฒนาพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร นอกจากนั้น ภัยอาคารถลมท่ีเกิดจากแผนดินไหวก็จําเปนตองใหความสําคัญ ตองสํารวจ
และจัดทําฐานขอมูลความสามารถในการรองรับแรงสั่นไหวของอาคารตางๆ รวมท้ังกําหนดมาตรการลด
ผลกระทบสําหรับอาคารท่ีมีความออนไหว สําหรับการปองกันอัคคีภัยจะมุงเนนสงเสริมการมีสวนรวมปองกัน
อัคคีภัยท้ังในอาคารสูง อาคารสาธารณะ และระดับชุมชน ท้ังการตรวจสอบระบบปองกันอัคคีภัยในอาคาร
การควบคุมการใชอาคารใหเปนไปตามกฎหมาย การฝกซอม และการใหความรูตางๆ

4. การจัดระเบียบทางเทาและท่ีสาธารณะจําเปนตองดําเนินการอยางตอเนื่องเพ่ือควบคุมใหคง
ความเปนระเบียบเรียบรอยตอไป และเม่ือจัดระเบียบทางเทาในดานตางๆ ไมวาจะเปนการจัดระเบียบผูคา
การกวดขันไมใหมีการจอดหรือขับข่ีรถยนต รถจักรยานยนตหรือลอเลื่อนบนทางเทา การหามติดตั้งปาย
โฆษณาบนทางเทาเรียบรอยแลว จะตองดาํเนินการปรับปรุงทางเทาท้ังระบบ ทางเทาตองไมเปนหลุม
เปนบอ ฝาทอไมชํารุด ไมมีสิ่งกีดขวางใดๆ และภูมิทัศนสวยงาม เพ่ือประชาชนสามารถเดินไดสะดวก
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ดานที่ 2  เมืองที่มคีวามสมดุลระหวางคนกับสิง่แวดลอม

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. 2560 ดานท่ี  2 เมืองท่ีมีความสมดุลระหวาง
คนกับสิ่งแวดลอม เชื่อมโยงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ.2556-2575) และนโยบาย
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาใหกรุงเทพมหานครเปนมหานครสีเขียวอยางยั่งยืน
ตอไป บนฐานคิดท่ีวาการพัฒนาและเติบโตของเมืองตองดําเนินการไปพรอมกับความสมดุลดานสิ่งแวดลอม
มีความปลอดภัยจากมลพิษ และสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเพ่ือใหประชาชนไดอยูอาศัยในเมือง  ท่ีสงเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีดี ดวยการดําเนินการกําจัดมูลฝอยอยางถูกสุขลักษณะและลดการตกคางในท่ีสาธารณะ เฝาระวัง
และแกไขปญหาคุณภาพน้ํา ตรวจสอบวัดระดับคุณภาพอากาศและเสียงอยางตอเนื่อง ประชาชนมีสถานท่ี
พักผอนหยอนใจอยางเพียงพอดวยการสงเสริมการรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวทุกประเภท สงเสริมใหประชาชนอนุรักษ
สิ่งแวดลอม รวมท้ังลดการใชพลังงาน

ตารางสรุประดับดาน ประกอบดวย  5 มิติ  17 เปาประสงค 32 ตัวชี้วัดผลงานหลักเชื่อมโยงกับเปาประสงค

ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด

มิติ
จํานวน จํานวนตัวชี้วัดผล ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ

เปาประสงค การดําเนินงาน
หลัก

บรรลุผล ไมบรรลผุล
(อยูระหวางดําเนนิการ)

2.1 การจัดการมลูฝอย
และสิ่งปฏิกูลอยางยั่งยืน

6 9 2 7 -

2.2 การจัดการคณุภาพ
นํ้าท้ิงของเมือง

2 5 5 - -

2.3 การจัดการพ้ืนท่ีสีเขียว
และสวนสาธารณะ

2 3 1 2 -

2.4 การอนุรักษทรัพยากร-
ธรรมชาติและพลังงาน

4 3 - 3 -

2.5 การจัดการคณุภาพ
อากาศและเสียง

3 12 - 10 2

รวม 17 32 8 22 2
คิดเปนรอยละ 100 25 68.75 6.25

30  (93.75) 2 (6.25)

โครงการท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปท้ังหมดจาํนวน 110 รายการ จากการขอจัดสรรงบประมาณ
จํานวน 121 รายการ คิดเปนรอยละ 90.90 รวมงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรท้ังสิ้นจํานวน 5,783 ลานบาท

1 เพ่ิมเติม 2 ตัวช้ีวัดจากแผนปฏิบตัิราชการกรุงเทพมหานครประจาํป พ.ศ. 2560
1 1) รอยละของจํานวนขอมลูคาเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ของฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) ผานเกณฑมาตรฐาน

ท่ีจุดตรวจวัดริมเสนทางจราจร เนื่องจากตรวจวัดโดยพ้ืนท่ีท่ัวไป
2) รอยละของคาเฉลี่ยรายปของเบนซินในแตละจุดตรวจวัดมคีาลดลงจนอยูในเกณฑมาตรฐาน
เนื่องจากไมไดรับงบประมาณในการจัดหาเคร่ืองมือตรวจวัดสารเบนซิน
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แบงเปนงบลงทุนจํานวน 1,779.66 ลานบาท และงบดาํเนินการ 4,004 ลานบาท ซึ่งมิติท่ีไดรับจัดสรร
งบประมาณมากท่ีสุด คือ มิติท่ี 2.1 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางยั่งยืน จํานวน 3,827 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 66.17 และลําดับท่ีสอง คือ มิติท่ี 2.3 การจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวและสวนสาธารณะ จํานวน
1,426.83 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.67 และมิติท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณนอยท่ีสุด คือ มิติท่ี 2.5
การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง จาํนวน 15.008 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.26 สวนมิติท่ี 2.2
การจัดการคุณภาพน้ําท้ิงของเมืองเปนมิติเดียวท่ีไดรับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล จํานวน 395.60
ลานบาท  สําหรับการดําเนินการมีโครงการ/กิจกรรมรวมจํานวน 212 รายการ แบงเปนโครงการท่ีใช
งบประมาณดําเนินการจํานวน 112 รายการ และโครงการ/กิจกรรมท่ีไมใชงบประมาณดําเนินการจํานวน
100 รายการ ขณะนี้มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวจํานวน 18 รายการ คิดเปน
รอยละ 8.49

สรุปวเิคราะหผลดําเนินการระดับดาน
ผลการดําเนินการแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. 2560 ไดกําหนดความสําเร็จ

ของเมืองท่ีมีความสมดุลระหวางคนกับสิ่งแวดลอม โดยวัดจากตัวชี้วัดจํานวน 32 ตัวชี้วัด ในระยะครึ่งแผน
(เดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 25๖๐) พบวา ไดดําเนินการสําเร็จตามเปาหมายตัวชี้วัดจํานวน 8 ตัวชี้วัด
คิดเปนรอยละ 25 ประกอบดวยตัวชี้วัดในมิติท่ี 2.2 การจัดการคุณภาพน้ําท้ิงของเมือง ดําเนินการบรรลุผล
ตามเปาหมายจํานวน 5 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100 ตัวชี้วัดในมิติท่ี 2.1 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
อยางยั่งยืน ดําเนินการบรรลุผลตามเปาหมายจํานวน 2 ตัวชี้วัด จากท้ังหมด 9 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 22.22
และมิติท่ี 2.3 การจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวและสวนสาธารณะ ดําเนินการบรรลุผลตามเปาหมายจํานวน 1 ตัวชี้วัด
จากท้ังหมด 3 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 33.33  สวนตัวชี้วัดท่ียังไมบรรลุผลเปาหมายจํานวน 22 ตัวชี้วัด
จากท้ังหมายจํานวน 32 ตัวชีว้ัด คิดเปนรอยละ 68.75 และมีตัวชี้วัดท่ีไมไดดําเนินการจํานวน 2 ตัวชีว้ัด
คิดเปนรอยละ 6.25  สรุปผลการดําเนินการดังนี้

การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางยั่งยืน ผลดําเนินการ จัดเก็บ ขนเก็บมูลฝอยและนําไปกําจัด
อยางถูกสุขลักษณะไดเฉลี่ยวันละ 10,183.33 ตัน เม่ือเปรียบเทียบกับป 2559 และป 2556 ในชวงเวลา
เดียวกัน มีมูลฝอยเขากําจัดท่ีปลายทางเฉลี่ยวันละ 9,923.18 ตัน และ 9,779.89 ตนั พบวา มีปริมาณ
มูลฝอยเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.62 และรอยละ 4.13 ตามลําดับ ยังไมสามารถดําเนินการใหเปนไดตามเปาหมาย
ท่ีกําหนดไว

การจัดการคุณภาพน้ําท้ิงของเมือง ผลดําเนินการ มีแนวโนมดีข้ึนเม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน
ของปท่ีผานมา ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําในแมน้ําเจาพระยาและคลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานคร
จํานวนท้ังสิ้น 300 จุด พบวา มีคาเฉลี่ยผานเกณฑมาตรฐานในรูปคาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ไมนอยกวา
2 มิลลิกรัมตอลิตร จํานวน 222 จุด คิดเปนรอยละ 74 สูงกวาเปาหมายตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวรอยละ 60
และมีคาเฉลี่ยผานเกณฑมาตรฐานในรูปคาปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) ไมเกินกวา 15
มิลลิกรัมตอลิตร จํานวน 214 จุด คิดเปนรอยละ 71.33 สูงกวาเปาหมายตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวรอยละ 40

การจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวและสวนสาธารณะ ผลดําเนินการ สามารถเพ่ิมสัดสวนพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ
ตอประชากรได 1.03 ตารางเมตรตอคน สูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนดไวในสัดสวน 1 ตร.ม./คน คิดเปน
รอยละ 103 แตสัดสวนพ้ืนท่ีสีเขียวตอประชากรในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหยอมดําเนินการได
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6.16 ตร.ม./คน ยังไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ในสัดสวน 6.52 ตร.ม./คน คิดเปนรอยละ 94.47
และพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือสภาพแวดลอมท่ีดีตอพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ดําเนินการไดรอยละ 11.43 ยังไมเปน
ไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ีรอยละ 13 คิดเปนรอยละ 87.92 จากระยะเวลาอีก 6 เดือน (เดือนเมษายน-
กันยายน 2560) มีแนวโนมท่ีจะสามารถผลักดันใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน ผลดําเนินการ ยังไมสามารถดําเนินการเพ่ิมความหนา
เฉลี่ยของปาชายเลนเพ่ือรักษาใหปาชายเลนคงความอุดมสมบูรณและยับยั้งการกัดเซาะพ้ืนท่ีปาชายเลน
บางขุนเทียนไวได เนื่องจากอยูในข้ันตอนปรับปรุงแกไขผลการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) ตามโครงการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน สงผลใหเข่ือน
ถาวรยังไมสามารถดําเนินการสรางได สวนการใชพลังงานไฟฟาและเชื้อเพลิงหนวยงานกรุงเทพมหานคร
มีเปาหมายลดลงรอยละ 10 ยังไมบรรลุเปาหมายตัวชี้วัด ประมวลผลตอนสิ้นปงบประมาณ แตพบวา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 พลังงานไฟฟาเพ่ิมรอยละ 6.69 และเชื้อเพลิงเพ่ิมรอยละ 1.53 เม่ือเปรียบเทียบ
กับชวงเวลาเดียวกันของป 2558 เนื่องจากภารกิจเรงดวนโดยเฉพาะการเรงรัดระบายน้าํทวมขัง รอการระบาย
ในชวงฤดูฝนท่ีมีปริมาณน้ําฝนเพ่ิมมากข้ึนทุกป สงผลใหสํานักการระบายน้ํามีปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
สูงเปนอันดับหนึ่ง คิดเปนรอยละ 47.52 ของปริมาณการใชพลังงานไฟฟารวมของหนวยงานกรุงเทพมหานคร

การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ผลดําเนินการ ยังไมบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดท้ังมิติ การตรวจวัด
ระดับคุณภาพอากาศและเสียงอยางตอเนื่อง ดวยการเฝาระวังและตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยเฉพาะฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) และ 2.5 ไมครอน (PM2.5) กาซโอโซน (O3) และกาซ
ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) ดวยการเพ่ิมการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงบริเวณจุดเสี่ยงและสถานท่ีตั้ง
โครงการกอสรางขนาดใหญ เชน พ้ืนท่ีริมเสนทางจราจร ศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช ศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขม
และศูนยกําจัดมูลฝอยสายไหม และสถานท่ีกอสรางรถไฟฟา เปนตน รวมท้ังพยายามลดมลพิษทางอากาศ
และเสียงจากยานพาหนะท่ีเปนแหลงกอมลพิษหลักของเมือง ดวยการตรวจวัดมลพิษทางอากาศและเสียง
จากรถยนต รถสองแถว รถราชการสังกัด กทม. และเรือโดยสารในคลองพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

สรุปการดําเนินการดานเมืองท่ีมีความสมดุลระหวางคนกับสิ่งแวดลอม มิติท่ีมีแนวโนมผลการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ประกอบดวย 2 มิติ ไดแก การจัดการคุณภาพน้ําท้ิงของเมือง และการจัดการ
พ้ืนท่ีสีเขียวและสวนสาธารณะ สวนมิติท่ียังคงตองใชความพยายามผลักดันอยางตอเนื่องตอไป ประกอบดวย
3 มิติ ไดแก การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางยั่งยืน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
และการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ และคาดการณแนวโนมการพัฒนาระยะตอไปในระดับดาน
ปญหาและอุปสรรค

ปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การพัฒนาเมือง
ท้ังการกอสรางระบบขนสงมวลชน ระบบสาธารณูปโภค การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพักอาศัยในแนวตั้ง
เพ่ิมข้ึน เปนตน สงผลตอการเพ่ิมข้ึนของมลพิษ ท้ังขยะมูลฝอย มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศและเสียง
และสิ่งแวดลอมท่ีดีมีคุณภาพลดลง ไมวาจะเปนพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีลดลง การลดลงของพ้ืนท่ีปาชายเลน การใช
พลังงานไฟฟาและเชื้อเพลิงสูงข้ึน การปนเปอนของสารพิษในสภาพแวดลอม ประกอบกับประชาชน
มีความคาดหวังสูงข้ึนโดยตองการใหภาครัฐแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนดวยความรวดเร็ว และภาครัฐ
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ยังเปดโอกาสใหประชาชนสามารถรองเรียนปญหาท่ีพบเห็นหรือสิ่งท่ีมองวาเปนปญหา ดวยการเพ่ิมชองทาง
ในการอํานวยความสะดวกในการรองเรียนไดงายตลอด 24 ชั่วโมง โดยท่ีประชาชนยังคงผลักภาระการจัดการ
สิ่งแวดลอมใหเปนหนาท่ีของภาครัฐ ประชาชนขาดการมีสวนรวมในการแกไขปญหาของตนเองกอนในเบื้องตน
และยังมีพฤติกรรมสรางปญหาอีกดวย ไมวาจะเปนการท้ิงขยะมูลฝอยตามเวลาท่ีกําหนด การไมท้ิงขยะมูลฝอย
ลงแมน้ําลําคลอง คัดแยกขยะมูลฝอยกอนท้ิง การติดตั้งบอดักไขมันในครัวเรือน การตัดตนไม ใชผลิตภัณฑ
ท่ีไมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนตน เนื่องจากยังมองวาปญหาท่ีเกิดข้ึนไกลตัวและไมใชหนาท่ีท่ีตองรวมรับผิดชอบ
ประกอบกับปญหาดานสิ่งแวดลอมมีความหลากหลายและยุงยากซับซอนในการจัดการมากข้ึน การแกไขปญหา
หากไมมีการวางแผนใหรอบคอบหรือรอบดานอาจกอใหเกิดปญหาใหมตามมา เชน การจัดการเศษวัสดุกอสราง
ดวยการกอสรางโรงงานกําจัดและแปรรูปโดยไมไดศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของ แนวทางท่ีหนวยงานตองปฏิบัติ
ทําใหไมสามารถใชประโยชนจากโรงงานท่ีกอสรางข้ึนมาไดจริง เปนตน ปจจุบันกรุงเทพมหานครมักแกไข
ปญหาโดยทําสิ่งที่เผชิญอยูเฉพาะหนาเทานั้น ซึ่งไมใชการแกปญหาในเชิงพัฒนา ปรับปรุงหรือปองกัน
อันเนื่องมาจากการจัดการดานสิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานครมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบภารกิจตามโครงสราง
แตภารกิจสวนใหญจะสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคการพัฒนากรุงเทพมหานครใหเปนมหานครสีเขียวอยางยั่งยืนนั้น
ตองอาศัยการบูรณาการการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ประกอบดวยสาํนักสิ่งแวดลอม สํานักการโยธา
สํานักผังเมือง สํานักเทศกิจ สํานักการระบายน้ํา สํานักอนามัย สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักยุทธศาสตร-
และประเมินผล และ 50 สํานักงานเขต  เม่ือแยกประเด็นปญหาตามมิติสามารถแบงไดดังนี้

ดานบริหารจัดการ
1. การจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครใชรูปแบบและวิธีการเดิม ๆ ขาดการปรับเปลี่ยน

กระบวนการปฏิบัติงานเชิงรุก เนนแกไขปญหาเฉพาะหนา
2. การรวบรวมน้ําเสียเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียยังไมเพียงพอ ระบบบําบัดน้ําเสียมีการใชงานไมเต็ม

ศักยภาพ และไมมีความพรอมเพียงพอในการประสานความรวมมือในการดําเนินมาตรการปองกันและแกไข
ปญหาน้ําเสีย

3. การจัดหาท่ีดินเพ่ือนําไปพัฒนาเปนสวนสาธารณะ/สวนหยอมของกรุงเทพมหานครนิยมใชวิธีการ
ขอรับการสนับสนุนใชพ้ืนท่ีของภาคเอกชน หนวยงานภาครัฐตางๆ เชน ดวยการเชาท่ีดิน แนวทางดังกลาว
สงผลใหกรุงเทพมหานครไมสามารถควบคุมการกระจายตัวของพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการบริการใหแกประชาชน
ไดอยางท่ัวถึงและเหมาะสม เม่ือครบกําหนดสัญญาเชาท่ีดินและเจาของท่ีดินมีความประสงคจะนําพ้ืนท่ีดังกลาว
ไปใชในภารกิจอ่ืนๆ สงผลใหพ้ืนท่ีสวนสาธารณะท่ีมีอยูหายไปดังเห็นไดจากตลาดนัดสวนจตุจักร กรณีตัวอยาง
ท่ีนาสนใจกรุงเทพมหานครทําสัญญาเชาพ้ืนท่ีจากสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยรวมระยะเวลา
๓๐ ป เพ่ือสรางสวนสาธารณะซอยเพชรเกษม ๖๙ เขตบางแค คาเชาปละ ๖.๓ ลานบาท ระยะเวลา ๓๐ ป
เปนเงิน 189 ลานบาท หากนํางบประมาณดังกลาวไปใชเพ่ือการจัดซื้อพ้ืนท่ีดินเปนทรัพยสินของกรุงเทพมหานคร
นาจะคุมคามากกวา นอกจากนี้ยังมีสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครอีกหลายแหงซึ่งดําเนินการดวยวิธีการ
ดังกลาว

4. กรุงเทพมหานครขาดหนวยงานรับผิดชอบภารกิจการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง
ทําใหไมมีการวางแผนอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ขาดเครื่องมือตรวจวัดตางๆ ท่ีจะนํามาใช
เพ่ือการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล ไมมีบุคลากรท่ีมีความรูและความชํานาญ
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5. การกอสรางเข่ือนปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน เกิดความลาชาไมทันผลกระทบ
ท่ีถูกคลื่นกัดเซาะพ้ืนท่ีชายฝงทะเลเฉลี่ย 6.57 เมตรตอป (พ.ศ.2556) เนื่องจากนโยบายการปองกัน
การกัดเซาะชายฝงทะเลเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของผูบริหารกรุงเทพมหานคร

6. กรุงเทพมหานครไมสามารถขับเคลื่อนภารกิจดานพลังงาน เนื่องจากปญหาดานการบริหารจัดการ
7. กรุงเทพมหานครขาดอํานาจเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการดานคุณภาพอากาศและเสียง แมจะมี

ความพยายามในการขับเคลื่อนภารกิจนี้รวมกับหนวยงานภาคี แตยังคงไมสามารถจัดการปญหาคุณภาพอากาศ
และเสียงของกรุงเทพฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการจราจรท่ีหนาแนนในพื้นท่ีกรุงเทพฯ
ทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ทําใหการปลดปลอยมลพิษทางอากาศและเสียงมากข้ึนตามไปดวย และยังคงพบเห็น
ยานพาหนะปลอยควันดําโดยท่ัวไปโดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะและเรือโดยสาร (คลองแสนแสบและแมน้ํา
เจาพระยา) เปนตน

ดานกฎหมาย
1. ขาดกฎหมายท่ีเปนกลไกสําคัญในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมในการควบคุมปริมาณขยะมูลฝอย

และการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชน
2. มีกฎหมายดานการจัดการน้ําเสียและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการตอเชื่อมทอกับระบบ

รวบรวมน้ําเสีย ระบบบําบัดน้ําเสีย การใหบริการบําบัดน้ําเสีย มาตรฐานน้ําท้ิง การจัดการบํารุงรักษาระบบ
บําบัดน้ําเสียอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของไมเพียงพอ

3. กรุงเทพมหานครยังไมมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย ระบบทอรวบรวมน้ําเสียเปนระบบ
ทอรวมทําใหน้าํเสียรวมกับน้าํฝนไหลลงสูคูคลองและแมน้ํา การเฝาระวังตามกฎหมายและการควบคุม
แหลงกําเนิดน้ําเสียไมเพียงพอ

4. กรุงเทพมหานครไมสามารถบังคับใชกฎหมายกับหนวยงานของรัฐซึ่งดําเนินการกิจกรรมการพัฒนา
ในพ้ืนท่ีเมืองและกอใหเกิดความเสียหายแกพ้ืนท่ีสีเขียวโดยไมมีการปลูกทดแทนตนไมท่ีถูกทําลายไปได เชน
การตัดตนไมตลอดแนวพัฒนาระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ เปนตน และขาดมาตรการเชิงบวกเชิงลบท่ีจะนําไปใช
เปนเครื่องมือท่ีจะสรางความรวมมือในการอนุรักษ พัฒนาและฟนฟูพ้ืนท่ีรกรางใหกลายเปนพ้ืนท่ีสีเขียว

ดานทรัพยากร
1. กรุงเทพมหานครมีพ้ืนท่ีกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียจํากัด
2. กรุงเทพมหานครขาดพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมตอการพัฒนาเปนสวนเพ่ือใหบริการประชาชน

ซึ่งเปนของตนเอง เนื่องจากขาดแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีมีความชัดเจน นอกจากนี้พ้ืนท่ีซึ่งกรุงเทพมหานคร
มีอยูขาดการบูรณาการการใชประโยชนท่ีดินท่ีมีประสิทธิภาพ

ดานงบประมาณ
การจัดการคุณภาพน้ําท้ิงของเมืองไมไดรับงบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอ
อ่ืน ๆ
ท่ีดินในเขตกรุงเทพมหานครมีราคาสูงจึงถูกนําไปพัฒนาโดยมุงเนนใหความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ

เปนหลัก
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ขอเสนอแนะ
ดานบริหารจัดการ
1. การจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ประยุกตใชรูปแบบและวิธีการท่ีไดไปศึกษาดูงาน

จากตางประเทศซึ่งมีการศึกษาดูงานในหลายประเทศ นํามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของประชาชน
กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดแนวทางตั้งแตตนทางจนถึงปลายทางใหครอบคลุมท้ังระบบ

2. หาแนวทางเพ่ิมหรือขยายเขตพ้ืนท่ีรวบรวมน้ําเสียของโรงบําบัดน้ําเสียท่ีมีศักยภาพคงเหลือใหเกิด
ประโยชนอยางเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสงเสริมการประสานงานท้ังหนวยงานภายในของกรุงเทพมหานคร
และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงความรุนแรงของปญหา
น้ําเสีย

3. จัดทําแผนแมบทพ้ืนท่ีสีเขียวของเมืองกําหนดทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครสูเมืองท่ีมีพ้ืนท่ี
สวนสาธารณะ พ้ืนท่ีสีเขียวกระจายท่ัวทุกพ้ืนท่ีมีความเหมาะสมและชัดเจน โดยกรุงเทพมหานครตอง
ใหความสําคัญตอการรวบรวม และจัดทําฐานขอมูลพ้ืนท่ีสีเขียวนอกเหนือจากพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ/สวนหยอม
ใหครบถวน สมบูรณ เนื่องจากทําใหทราบสภาพท่ีแทจริงของเมืองและยังทราบถึงจํานวนพ้ืนท่ีสํารอง
ตอการรักษาสภาพแวดลอมท่ีดีของเมืองและอาจนําไปพัฒนาเปนพ้ืนท่ีสวนไดหากมีการบริหารจัดการ
ท่ีเหมาะสม รวมท้ังบูรณาการการทํางานของหนวยงานในการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวของเมืองรวมกัน เชน
กระบวนการจัดหาพ้ืนท่ีดินท่ีจะนําไปใชพัฒนาเปนสวนกระจายความรับผิดชอบลดปญหาความไมโปรงใส
ลดภาระงานของหนวยงานตางๆ ใหตรงตามกรอบภารกิจของหนวยงาน โดยสํานักผังเมืองจัดทําแผนแมบท
พ้ืนท่ีสีเขียวของเมืองกําหนดความเหมาะสมของพ้ืนท่ีสีเขียวใหสอดคลองกับผังเมืองรวม สํานักการคลังในฐานะ
หนวยงานดูแลทรัพยสินของกรุงเทพมหานครจัดหาท่ีดินตามแผนแมบทฯ ท่ีจัดทําข้ึน และสํานักสิ่งแวดลอม
พัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวตามท่ีกําหนด

4. ปรับโครงสรางหนวยงานของกรุงเทพมหานครใหมีความเหมาะสมโดยเพ่ิมเติมหนวยงานและ
บุคลากรท่ีมีความรู ความเขาใจท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรธรรมชาติชายฝงทะเลเพ่ือใหการแกไขปญหาพ้ืนท่ี
ปาชายเลนมีหนวยงานรับผิดชอบอยางเปนเอกภาพ

5. กรุงเทพมหานครประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560 :
(5-11)) ดําเนินการดังนี้ 1) ควบคุมยานพาหนะ (เกา) โดยการนําขอมูลการตรวจจับยานพาหนะท่ีมีผล
เกินมาตรฐานมาใชเปนขอพิจารณาประกอบการตอทะเบียนของกรมการขนสงทางบก ซึ่งจะชวยสงเสริม
ใหประชาชนดูแลเครื่องยนตสภาพยานพาหนะ 2) แกไขปญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ีเปาหมายและพ้ืนท่ี
วิกฤติ โดยสงเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายและเพ่ิมประสิทธิภาพการกํากับติดตาม 3) เรงรัดการปรับปรุง
มาตรฐานคุณภาพอากาศโดยเปลี่ยนจากฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 10 ไมครอนเปนฝุนละอองขนาดเล็ก
ไมเกิน 2.5 ไมครอน เพ่ือกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม เนื่องจาก
ฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 2.5 ไมครอน มีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน 4) ปรับปรุงมาตรฐาน
การระบายสารพิษจากยานพาหนะใหมและมาตรฐานคุณภาพเชื้อเพลิงใหเปนไปตามเกณฑ Euro 5 หรือ
Euro 6 เพ่ือลดการระบายมลพิษของรถยนต 5) สงเสริมการผลิตยานพาหนะท่ีประหยัดพลังงานและระบาย
มลพิษต่ําและสงเสริมใหเกิดการเดินทางท่ีประหยัดพลังงานและไมเกิดมลพิษเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนตน

ดานกฎหมาย
1. ควรมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎหมายดานการจัดการน้ําเสียรวมกับหนวยงาน

ดานการออกกฎหมายและนโยบาย เชน กรมควบคุมมลพิษ เปนตน
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2. ผลักดันใหมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย ศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสม
ในการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียแบบทอแยก และบังคับใชมาตรการทางกฎหมายอยางจริงจัง

3. นํามาตรการทางภาษีมาใชโดยกําหนดใหพ้ืนท่ีซึ่งปลอยรกรางวางเปลาซึ่งอาจกลายเปนแหลง
เสื่อมโทรม ท้ิงขยะท่ีกออาชญากรรมจายภาษีในราคาสูงตรงขามกับพ้ืนท่ีซึ่งพัฒนาใหเปนพ้ืนท่ีซึ่งใหการคุมครอง
อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาเปนพ้ืนท่ีสีเขียวไดรับการลดหยอนภาษีเปนการชดเชย

4. นํามาตรการทางเศรษฐศาสตรมาใชเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจชุมชนโดยสรางความหลากหลาย
ทางชีวภาพใหกับพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีไดรับการอนุรักษทางฝงตะวันออกและฝงตะวันตกของกรุงเทพมหานคร
ใหเปนพ้ืนท่ีการเกษตรเกิดเปนระบบเศรษฐกิจเชิงนิเวศเพ่ิมมูลคาของธุรกิจเกษตร เชน ผลิตพืชผลการเกษตร
แบบอินทรียท่ีมีราคาสูงควบคูไปกับการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ

5. ผลักดันใหมาตรการทางผังเมืองตามกฎกระทรวงบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556
เรื่องการจัดใหมีพ้ืนท่ีโลงเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือสวนสาธารณะเกิดผลในทางปฏิบัติสนับสนุนใหเอกชน
พัฒนาท่ีโลงเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือสวนสาธารณะในพ้ืนท่ีของตนเองแลกกับประโยชนท่ีจะไดรับพ้ืนท่ี
ใชสอยอาคารเพ่ิมเติมเกิดผลอยางจริงจัง

ดานทรัพยากร
การออกแบบกอสรางโรงบําบัดน้ําเสียในอนาคต ควรกําหนดใหมีการศึกษาความเปนไปไดเบื้องตน

ของโครงการอยางละเอียด โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของพ้ืนท่ีกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย และควรกําหนด
มาตรการชดเชยหรือมาตรการจูงใจทางภาษีใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีดําเนินโครงการ

ดานงบประมาณ
ควรมีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการท่ีขอเสนอจัดสรรงบประมาณใหมีความชัดเจน และขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล รวมถึงความชวยเหลือทางการเงินจากแหลงทุนอ่ืน ๆ เชน องคกร
ระหวางประเทศ

คาดการณแนวโนม
การจัดการมลพิษและสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถใชเปนเครื่องมือ

ในการปองกันและแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได ตองมีแนวคิดในการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจควบคูไปกับการรักษาสิ่งแวดลอม โดยมีหลักการปองกันมลพิษ และการเลือกใชเทคโนโลยี
การผลิตท่ีสะอาดนํามาประยุกต และผสมผสานกลยุทธตาง ๆ โดยมีภาครัฐใหการสนับสนุนดานภาษี
การสงเสริมเงินทุน เพ่ือใหมีการปองกันหรือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหมากท่ีสุด โดยมีแนวโนม
ในแตละมิติดังนี้

1. ปริมาณมูลฝอยทุกประเภทมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนสูงอยางตอเนื่อง เปนภาระท่ีกรุงเทพมหานคร
ตองจัดการ โดยการควบคุมการเกิดท่ีตนทาง เพ่ิมประสิทธิภาพการคัดแยกและนําไปใชประโยชนใหมากท่ีสุด
กอนนําไปกําจัดท่ีปลายทางในข้ันตอนสุดทาย

2. ความทาทายของปญหามลพิษทางน้ําในปจจุบันคาดวาจะตองเผชิญความเสี่ยงจากจํานวน
ประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนและการขยายตัวของเมือง ตามการเติบโตของการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งตองแลกมาดวย
ตนทุนดานสิ่งแวดลอม รวมถึงปญหามลพิษทางน้ําซึ่งจะทําใหขาดแคลนน้ําสะอาดและน้ําท่ีมีอยูจะปนเปอน
สิ่งสกปรกและสารเคมีเพ่ิมมากข้ึน สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน  สําหรับ
แนวโนมของแนวทางการทํางานในระยะตอไปนั้นเนื่องจากกรุงเทพมหานครตองเผชิญกับปญหาและความทาทาย
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ตาง ๆ ท่ีทําใหการแกปญหาน้ําเสียยังทําไดไมเต็มท่ีนัก โดยเฉพาะการใหไดมาซึ่งงบประมาณ และความจํากัด
ของพ้ืนท่ีเมืองท่ีเปนอุปสรรคตองานกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย จึงคาดวาจําเปนตองเรงรัดมาตรการการ
ขยายงานภายในและทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ิมมากข้ึน ไดแก การกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียเพ่ิมเติม
เพ่ือขยายพ้ืนท่ีรับน้ําเสียควบคูไปกับการกอสรางโรงบําบัดน้ําเสียแหงใหม การนาํนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย รวมถึงการวิจัยพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียท่ีใชพื้นที่นอย
การนําน้ําท่ีผานการบําบัดกลับมาใชประโยชน รวมถึงการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย

3. ความสําเร็จของการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวในรูปแบบสวนของกรุงเทพมหานคร ระหวางป พ.ศ. ๒๕๓๙
ถึง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีการดําเนินการในลักษณะการสํารวจ จัดหา และพัฒนาพ้ืนท่ีสวน ดําเนินการโดยสํานัก
สิ่งแวดลอมและสาํนักงานเขต หรือโดยภาคเอกชนและสวนราชการอ่ืนๆ แนวทางเปลี่ยนแปลงไมมากนัก
เปาหมายการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวซึ่งกําหนดไวในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕)
ซึ่งนํามาตรฐานขององคการอนามัยโลกแนะนําไว ๙ ตารางเมตรตอคนเปนแนวทาง ปจจัยแหงความสําเร็จ
นโยบายเปนผลมาจากผูวาราชการกรุงเทพมหานครท่ีผานมากําหนดเปนนโยบายสําคัญ ประกอบกับมีการ
นํามาใชรวมกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงานในป พ.ศ. ๒๕๖๐
พบวา หลายพ้ืนท่ีประสบปญหาการจัดหาพ้ืนท่ีเพ่ือนํามาใชในการจัดสรางเปนสวนสวนสาธารณะและแนวโนม
ในอนาคตหลายเขตจะไมสามารถจัดหาพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือพัฒนาเปนสวนไดอีก ดังนั้นหากกรุงเทพมหานคร
ไมมีการนําแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนในรูปแบบใหม ๆ มาใช การเพ่ิมข้ึนของสวนเพ่ือใหบริการประชาชน
คงจะมีความเปนไปไดยากมากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดไว

4. สถานการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต โดยใชสมมติฐานในกรณีท่ีมนุษย
ยังคงดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องและยังคงดํารงชีวิต โดยไมไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพ่ือรวมกันลดหรือควบคุมการปลอยกาซเรือนกระจก

4.1 ภาคเมืองจะไดรับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝงและน้ําทวม อันเนื่องมาจากการเพ่ิมสูงข้ึน
ของระดับน้ําทะเล

4.2 ปาชายเลน ซึ่งเปนระบบนิเวศสําคัญและเปนกันชนปองกันการตั้งถ่ินฐานและพ้ืนท่ีเพาะปลูก
ในบริเวณชายฝงจากคลื่นพายุในทะเล (storm surges) จะถอยรนเขามาประมาณ ๑๘ เมตรโดยเฉลี่ย

4.3 ตามคําสั่งมาตรการลดคาใชจายดานสาธารณูปโภค ของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี โดยใหแตละหนวยงานราชการดําเนินการวิเคราะหเปาหมายการลดใชพลังงานภายในหนวยงาน
กอนจัดทําแผนลดใชพลังงานใหเหมาะสมกับแตละหนวยงาน เพ่ือลดใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ จะเห็น
ไดวาการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานทางเลือกเปนประเด็นท่ีมีความสําคัญและเปนกระแสหลัก
ในปจจุบันของโลกและของประเทศไทย สอดคลองตามนโยบายของรัฐบาล หากกรุงเทพมหานครสามารถ
บริหารจัดการพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพจะชวยลดตนทุนคาใชจายดานพลังงานของกรุงเทพมหานคร
ไดอยางมีนัยสําคัญ

5. การเรงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม และการเติบโตอยางรวดเร็วของภาคอสังหาริมทรัพย
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปจจุบัน สงผลตอสถานการณคุณภาพอากาศและเสียงของกรุงเทพฯ อยาง
หลีกเลี่ยงไมได เชน ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) เปนตน และปญหาการจราจรท่ีเปนสาเหตุ
หลักท่ีทําใหเกิดฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ซึ่งสงผลกระทบตอปญหาสุขภาพในระยะยาว
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ดานที่ 3 เมืองที่มคีวามเขมแข็งทางสังคมและเอื้ออาทร

กรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงขนาดใหญ มีประชากรมากท่ีสุดในประเทศประมาณ ๕.๗ ลานคน
(ขอมูลทะเบียนราษฎร) มีพ้ืนท่ีท้ังหมด ๑,๕๖๘.๗๓๗ ตารางกิโลเมตร มีการจัดแบงพ้ืนท่ีออกเปน 50 เขต
โดยใชเสนทางน้ําเปนเสนแบงพ้ืนท่ี จัดเปน ๖ กลุม เพ่ือการบริหารและการพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพ
ทางกายภาพ พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมในแตละกลุม คือ

๑) กลุมกรุงเทพเหนือ ไดแก สํานักงานเขต ลาดพราว หลักสี่ จตุจักร บางซื่อ สายไหม บางเขน ดอนเมือง
๒) กลุมกรุงเทพใต ไดแก สาํนักงานเขต คลองเตย บางคอแหลม ปทุมวัน บางรัก สาทร วัฒนา

ยานนาวา บางนา พระโขนง สวนหลวง
๓) กลุมกรุงเทพตะวันออก ไดแก สํานักงานเขต บึงกุม บางกะป คันนายาว สะพานสูง มีนบุรี

หนองจอก ลาดกระบัง คลองสามวา ประเวศ
๔) กลุมกรุงเทพกลาง ไดแก สํานักงานเขต สัมพันธวงศ ดุสิต พระนคร ปอมปราบศตรูพาย พญาไท

ราชเทวี ดินแดง วังทองหลาง หวยขวาง
๕) กลุมกรุงธนใต ไดแก สํานักงานเขต ภาษีเจริญ บางแค หนองแขม ราษฎรบูรณะ ทุงครุ

บางขุนเทียน บางบอน
๖) กลุมกรุงธนเหนือ ไดแก สํานักงานเขต ธนบุรี จอมทอง บางกอกใหญ คลองสาน บางกอกนอย

บางพลัด ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน

ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร แบงออกเปน ๖ ประเภท ดังนี้ เคหะชุมชน ชุมชนชานเมือง ชุมชนเมือง
ชุมชนหมูบานจัดสรร ชุมชนอาคารสูง และชุมชนแออัด รวมชุมชนท้ังหมด ๒,๐๖๗ ชุมชน

ตารางแสดงจํานวนชุมชน ประชากร ครอบครัว และหลังคาเรือนของชุมชนในกรุงเทพมหานคร
ณ เดือนกุมภาพันธ 2560

เขต จํานวน
ชุมชน (ชุมชน) ประชากร (คน) ครอบครัว (ครอบครัว) หลังคาเรือน (หลัง)

คลองเตย 41 94,380 19,049 19,049
คลองสาน 42 39,675 8,286 8,286

คลองสามวา 81 51,114 13,542 13,542
คันนายาว 41 33,542 8,447 8,447
จตุจักร 42 38,892 9,918 9,902

จอมทอง 50 49,702 8,612 8,612
ดอนเมือง 95 99,775 25,779 25,979
ดินแดง 23 22,862 6,413 6,413
ดุสิต 48 43,465 9,298 9,298

ตลิ่งชัน 43 28,595 7,259 7,259
ทวีวัฒนา 16 11,935 3,706 3,706
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เขต จํานวน
ชุมชน (ชุมชน) ประชากร (คน) ครอบครัว (ครอบครัว) หลังคาเรือน (หลัง)

ทุงครุ 29 25,434 6,015 6,015
ธนบุรี 44 68,724 12,598 12,598

บางกอกนอย 42 108,690 18,572 18,569
บางกอกใหญ 32 18,066 3,751 3,751

บางกะป 29 29,146 7,563 7,563
บางขุนเทียน 52 58,113 13,342 13,243

บางเขน 77 72,683 18,624 18,624
บางคอแหลม 29 49,068 7,219 7,219

บางแค 49 39,980 8,373 8,373
บางซื่อ 50 38,358 7,723 7,723
บางนา 37 36,525 8,012 8,012

บางบอน 12 8,598 1,975 1,975
บางพลัด 48 49,905 10,107 10,107
บางรัก 15 14,752 3,615 3,615
บึงกุม 38 35,346 10,222 10,204

ปทุมวัน 17 28,866 4,888 4,888
ประเวศ 43 39,004 9,452 9,452

ปอมปราบศัตรูพาย 14 9,905 2,086 2,086
พญาไท 29 25,922 6,787 6,787

พระโขนง 43 25,872 5,912 5,912
พระนคร 20 21,272 4,398 4,398
ภาษีเจริญ 53 44,294 9,477 9,477

มีนบุรี 64 81,375 18,562 18,481
ยานนาวา 18 14,154 3,069 3,069
ราชเทวี 24 23,686 4,580 4,580

ราษฎรบูรณะ 28 20,935 3,714 3,714
ลาดกระบัง 65 79,857 22,316 22,312
ลาดพราว 36 41,664 12,049 12,013

วังทองหลาง 19 20,551 4,372 4,372
วัฒนา 17 17,022 3,548 3,548

สวนหลวง 45 45,831 7,648 7,648
สะพานสูง 29 43,796 7,760 7,760
สัมพันธวงศ 18 8,053 1,996 1,996
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เขต จํานวน
ชุมชน (ชุมชน) ประชากร (คน) ครอบครัว (ครอบครัว) หลังคาเรือน (หลัง)

สาทร 26 33,632 5,667 5,667
สายไหม 79 96,969 23,507 23,553

หนองแขม 74 53,740 15,251 15,251
หนองจอก 96 64,651 17,108 17,108

หลักสี่ 81 76,676 17,846 17,783
หวยขวาง 24 18,030 3,592 3,415

รวม 2,067 2,103,082 473,605 473,354
แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาศักยภาพชุมชน กองการพัฒนาชุมชน สํานักพฒันาสังคม กรุงเทพมหานคร

ปจจุบันชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว แตไมมีความพรอมในดานการจัดบริการ
พ้ืนฐานในการดํารงชีวิตใหแกผูอยูอาศัยในชุมชน ขาดการวางแผนควบคุมการใชประโยชนท่ีดนิอยางมีประสิทธภิาพ
ทําใหเกิดการตั้งถ่ินฐานอยางไรทิศทาง เกิดชุมชนแออัด เกิดผูดอยโอกาสท้ังในดานการศึกษาและการหารายได
ในการดํารงชีวิต ชุมชนมีสภาพทรุดโทรมไรระเบียบ กรุงเทพมหานครจึงมุงเนนการพัฒนาและปรับปรุงชุมชน
ในเขตกรุงเทพมหานครใหมีความเปนระเบียบ มีความสวยงาม เพ่ือใหมีการใชประโยชนท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถรองรับและสอดคลอง กับการขยายตัวของเมืองในอนาคต สงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ และโครงขาย
การบริการสาธารณะ สงเสริมการพัฒนาดานท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอย พัฒนาการบริการทางสังคม
การบริการ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหเพียงพอและไดมาตรฐาน มีคุณภาพมากข้ึน ควบคุมสภาพแวดลอม
ของชุมชนใหเหมาะสมกับการอยูอาศัย

นอกจากนั้น โครงสรางทางสังคมในเขตกรุงเทพมหานครมีความซับซอนเชิงโครงสรางทางกายภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และอยูในภาวะของการขาดความสมดุล จากขอบงชี้การพัฒนาท่ีกระจุกตัว
กอใหเกิดปญหาความเหลื่อมล้ําในทางเศรษฐกิจและสังคม ในขณะท่ีสถาบันท่ีเคยเปนท่ีพ่ึงหลักของบุคคล
ไดแก ครอบครัวและชุมชนท่ีเคยเขมแข็งในอดีตตองเปลี่ยนสภาพเปนสังคมท่ีขาดความเอ้ืออาทรตอกันสภาวะ
บีบค้ันเหลานี้ อาจจะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชากรโดยเฉพาะอยายิ่งใน เด็ก สตรี ผูสูงอายุ
ผูพิการ และผูดอยโอกาสทางสังคม

ปญหาเก่ียวกับเด็กมักจะอยูในรูปการถูกละเมิด ถูกทารุณกรรม ติดยาเสพติด กระทําความผิด เรรอน
และถูกทอดท้ิง ผลสํารวจสภาวการณเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จํานวน 2,448 คน ในป 2556
โดยเปรียบเทียบกับขอมูลป 2554-2555 ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีรายละเอียดวา ปจจัยท่ีบมเพาะ
ความรุนแรงจากเด็กและเยาวชนมาจากสภาวะแวดลอม เกิดจากการลงโทษดวยการตี หรือการใชกําลัง
กับนักเรียนในรั้วโรงเรียนถึงรอยละ 41.45 และเด็กรอยละ 42.31 ยอมรับวามีเพ่ือนสนิทท่ีใชความรุนแรง
อยูในกลุม ขณะท่ีเด็กรอยละ 74.26 ระบุวา ปจจัยท่ีบมเพาะความรุนแรงมาจากบริโภคสื่อท่ีนาํเสนอ
ความรุนแรงจากฉากและภาพ ท้ังทางโทรทัศน อินเทอรเน็ต สวนรอยละ 47.08 คือ การเลนเกมคอมพิวเตอร
เก่ียวกับการตอสู และพบวา เด็กและเยาวชนรอยละ 40.86 สามารถเขาถึงบุหรี่และยาเสนชนิดชนิดอ่ืน ๆ
ไดมากข้ึนจากเดิมท่ีมีเพียงรอยละ 16.73 ปจจุบันมีการดําเนินการปกปอง คุมครอง และพิทักษสิทธิแกเด็ก
มากข้ึน รวมท้ังมีมาตรการและกลไกท่ีสามารถเขาไปแทรกแซงกรณีท่ีเด็กถูกลวงละเมิดหรือไดรับการดูแล
และการปฏิบัติท่ีไมเหมาะสม มีการจัดทําแผนเพ่ือการสงเคราะหและพัฒนาเด็กในภาวะยากลําบาก
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ท่ีเนนการใชแนวคิดการจดับริการท่ีตอบสนองพัฒนาการของเดก็ตามความจําเปนข้ันพ้ืนฐาน ในลักษณะองครวม
คือ เด็ก ครอบครัว และชุมชน ท่ีมีความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพ่ือปองกันและแกไขปญหา
มิใหเด็กตกอยูในภาวะยากลําบาก ซึ่งตองเรงรัดดําเนินการเพ่ือใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บทบาทความรับผิดชอบ ในการสงเคราะหและพัฒนาเด็กในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเด็กไดรับการคุมครอง
ดูแล และพัฒนาท่ีเหมาะสม

ในดานผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส ในปจจุบันพบวาแนวโนมประชากรในสัดสวนผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน
ขอมูลโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเม่ือป พ.ศ.2558 ท่ีผานมาประเทศไทยมีประชากรท้ังสิ้น
65,729,098 คน เปนผูสูงอายุจํานวน 9,455,777 คน ถานับเฉพาะในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีประชากร
ตามทะเบียนราษฎรจํานวน 5,696,409 คน เปนผูสูงอายุจํานวน 898,759 คน คิดเปนรอยละ 15.78
ของประชากรท้ังหมด ซึ่งแสดงวาขณะนี้ประเทศไทยกาวเขาสูสังคมสูงวัย นั่นหมายความวา คาใชจายของรัฐ
เพ่ือสนับสนุนสวัสดิการใหผูสูงอายุตองเพ่ิมข้ึนตามมา การดูแลผูสูงอายุอาจไดรับบริการไมท่ัวถึงและสงผล
ใหคุณภาพชีวิตลดลง

ดังนั้นการเตรียมการจะตองเสริมสรางหลักประกันชีวิตในเรื่องสุขภาพ  รายได  ท่ีอยูอาศัย  ผูดูแล
สภาพแวดลอมและความม่ันคง  รวมท้ังความรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร  โดยเฉพาะในเรื่องการจัดบริการสังคม
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ภายใตกรอบของกฎกระทรวง
วาดวยการกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548
เปนหลัก อาทิ หองน้ํา ปาย สัญลักษณและทางลาด ลิฟท บันได ทางเขาสูอาคาร ทางเชื่อมระหวางอาคาร
และทางเดินนอกอาคารและการจัดอุปกรณอํานวยความสะดวก ฯลฯ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก
การจัดสวัสดิการตองเตรียมการระยะยาว โดยใหครอบครัวและชุมชนเปนองคกรหลักในการดูแลและเก้ือกูล
ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส และตองทําในเชิงบูรณาการ  โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม
หนวยงานท่ีเก่ียวของควรดาํเนินการจัดหาบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับผูสูงอายุและผูพิการ
ใหสามารถเขาถึงบริการสาธารณะตางๆ ไดอยางสะดวก โดยดําเนินการในลักษณะท่ีเรียกวาอารยสถาปตย
(universal design) เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูสูงอายุและผูพิการสามารถท่ีจะเขาถึงบริการสาธารณะ
ตาง ๆ ไดอยางสะดวกและทัดเทียมคนปกติท่ัวไป โดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการอยางตอเนื่องและ
จริงจัง ท้ังนี้เพ่ือเปนการรองรับสังคมผูสูงอายุท่ีจะมีจํานวนเพ่ิมข้ึน ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม เพ่ือใหผูสูงอายุ
ผูพิการ และผูดอยโอกาสมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีศักดิ์ศรีและมีการเปนมนุษยท่ีเทาเทียมกับทุกคนในสังคม
ตารางสรุประดับดาน ประกอบดวย 3 มิติ 11 เปาประสงค 17 ตัวช้ีวัดผลงานหลัก และ 3 ตัวช้ีวัด (เพิ่มเติม)

มิติ

จํานวน
เปาประสงค

จํานวนตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานหลัก

การดําเนินการตามตัวชี้วัด
ดําเนินการ ไมได

ดําเนินการบรรลุผล
ตามตัวชี้วัด

ไมบรรลุผล
ตามตัวชี้วัด

3.1 ชุมชนสุขภาวะ 2 4
3.2 เด็ก สตรี และครอบครัว 4 5
3.3 ผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส

5 11

รวม 11 20
คิดเปนรอยละ 100 100
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สรุปวเิคราะหผลดําเนินการระดับดาน
เพ่ือรองรับกับประเด็นทาทายดังกลาวขางตน กรุงเทพมหานครไดมีการเตรียมตัวอยางเปนรูปธรรม

ชัดเจน โดยกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือสรางความเขมแข็งทางสังคมผานดานท่ี 3 เมืองท่ีมีความเขมแข็งทางสังคม
และเอ้ืออาทร เพ่ือเสริมสรางใหโครงสรางทางสังคมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีความซับซอนเชิงโครงสราง
ทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และอยูในภาวะของการขาดความสมดุล ใหสถาบันท่ีครอบครัว
และชุมชนกลับมาเขมแข็ง เปลี่ยนสังคมท่ีขาดความเอ้ืออาทรตอกันใหเปนเมืองท่ีมีความเอ้ืออาทร และสงผล
กระทบในทางบวกตอคุณภาพชีวิตของประชากรโดยเฉพาะอยายิ่งใน เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส
ทางสังคม

สงเสริมและสนับสนุนชุมชนใหสามารถพัฒนาตนเองใหเขมแข็งไดดวยการมีสวนรวมของคนในชุมชนเอง
ใหประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สงเสริมการพัฒนาชุมชนไปสูความเปนชุมชนสุขภาวะ เปดเวทีแสดง
ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรูในเด็กและเยาวชน โดยมีการประชุมสภาเยาวชน รวมท้ังไดจัดกิจกรรม
สรางเสริมประสบการณและเพ่ิมพูนทักษะในเด็กและ ซึ่งจะสงผลใหเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครไดรับ
การสรางเสริมประสบการณ แลกเปลี่ยนเรียนรู มีทักษะในการดํารงชีวิตและสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

ดูแลผูสูงอายุใหมีรายไดและหลักประกันในการดํารงชีวิต และใหการชวยเหลือปจจัยสี่ และวิธีการ
ทางดานสังคมสงเคราะหใหแกผูสูงอายุ ท้ังในลักษณะ Day Center และรวมถึงใหการอุปการะเลี้ยงดูผูสูงอายุ
(เพศหญิง) ที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป ณ สถานสงเคราะหคนชราบานบางแค 2 รวมถึงยังสรางหลักประกัน
ดานรายไดแกผูสูงอายุ โดยแจกจายเบี้ยยังชีพแกผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในพ้ืนท่ี 50 สํานักงานเขต
กรุงเทพมหานคร และมาลงทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยยังชีพรายเดอืนแบบข้ันบันไดสําหรับผูสูงอายุ ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานครไดรับจัดสรรงบประมาณเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันไดสําหรับผูสูงอายุ
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ เชน โครงการรถบริการสําหรับผูพิการและผูสูงอายุ
ท่ีใชรถเข็นทางลาด ทางเทาใหแกผูพิการและผูดอยโอกาสทางสังคมดวย

ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ และคาดการณแนวโนมการพัฒนาระยะตอไปในระดับดาน
ปญหาและอุปสรรค

มิติท่ี 3.1 ชุมชนสุขภาวะ ผลการดําเนินงาน ในชวงเดือนตุลาคม 2559- มีนาคม 2560 พบวา
กรุงเทพมหานครยังคงมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีเห็นชัดเจน ยังมองแค
ความพึงพอใจและจํานวนครั้งในการดําเนินงาน จึงทําใหไมสามารถวัดถึงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ภาพรวมชุมชนได จึงทําการดําเนินงานสูญเปลา ปญหาไมหมดไป ตัวชี้วัดยังคงวนอยูกับเรื่องเดิม ๆ

มิติท่ี 3.2 เด็ก สตรีและครอบครัว กรุงเทพมหานครยังคงมีปญหาเกี่ยวกับเด็ก ซึ่งมักจะอยู
ในรูปการถูกละเมิด ถูกทารุณกรรม ติดยาเสพติด กระทําความผิด เรรอน และถูกทอดท้ิง ผลสํารวจสภาวการณ
เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จาํนวน 2,448 คน ในป 2556 โดยเปรียบเทียบกับขอมูลป
พ.ศ. 2554-2555 ของสาํนักงานตํารวจแหงชาติ มีรายละเอียดกลาววา จากการสอบถามเรื่องปจจัย
ท่ีบมเพาะความรุนแรงจากเด็กและเยาวชนมาจากสภาวะแวดลอม พบวา รอยละ 41.45 เกิดจากการลงโทษ
ดวยการตีหรือการใชกําลังกับนักเรียนในรั้วโรงเรียน และเด็กรอยละ 42.31 ยอมรับวามีเพ่ือนสนิทท่ีใช
ความรุนแรงอยูในกลุม ขณะท่ีเด็กรอยละ 74.26 ระบุวาปจจัยท่ีบมเพาะความรุนแรงมาจากบริโภคสื่อ
ท่ีนําเสนอความรุนแรงจากฉากและภาพ ท้ังทางโทรทัศน อินเทอรเน็ต สวนรอยละ 47.08 คือ การเลนเกม
คอมพิวเตอรเก่ียวกับการตอสู และพบวาเด็กและเยาวชนรอยละ 40.86 สามารถเขาถึงบุหรี่และยาเสนชนดิ
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ชนิดอ่ืน ๆ รวมถึงมอระกูไดมากข้ึนจากเดิมท่ีมีเพียงรอยละ 16.73 การจัดสวัสดิการจึงควรครอบคลุม
การชวยเหลือเด็กและเยาวชนใหใชเวลาวางใหเปนประโยชนไมหมกมุนอยูกับการเลนเกม เปดพ้ืนท่ีสาธารณะ
เพ่ือสรางเปนลานกิจกรรมใหเยาวชนไดเขาใชบริการและแสดงออกอยางสรางสรรค ปกปองคุมครอง และพิทักษสิทธิ
รวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐเพ่ือแกไขปญหามิใหเด็กตกอยูในภาวะยากลําบาก กรุงเทพมหานครตองเรงรัด
ดําเนินการจัดบริการท่ีตอบสนองพัฒนาการของเด็กตามความจําเปนข้ันพ้ืนฐานในลักษณะองครวม คือ เด็ก
ครอบครัว และชุมชนท่ีมีความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพ่ือใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทความรับผิดชอบ ในการสงเคราะหและพัฒนาเด็กในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเด็ก
ไดรับการคุมครอง ดูแล และพัฒนาท่ีเหมาะสม การจัดสวัสดิการสําหรบัเด็ก สตรี และครอบครัวเปนการดําเนินการ
เพ่ือใหประชาชนท่ีประสบปญหาดานตาง ๆ เชน เศรษฐกิจ ครอบครัว การปรับตัว รวมท้ังปญหาดานอารมณ
และจิตใจท่ีสงผลกระทบตอการดํารงชีวิต เพื่อใหไดรับบริการสังคมตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน โดยมีเปาหมาย
เพ่ือใหประชาชนมีสภาพความเปนอยูท่ีดี แตการดําเนินงานในชวงท่ีผานมาหนวยงานดังกลาว ยังไมได
มีการดําเนินการในเชิงรุก เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว และการดําเนินการถูกจํากัดอยูภายใตกรอบภารกิจของ
หนวยงานเจาภาพหลัก คือ สํานักพัฒนาสังคม และโครงการสวนใหญเปนโครงการประจําตามภารกิจพ้ืนฐาน
ของหนวยงาน ทําใหมาตรการตาง ๆ และโครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดข้ึนไมสามารถแกไขปญหาไดอยางครอบคลุม
และตรงจุดและขาดแรงขับเคลื่อนในการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ

มิติท่ี 3.3 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส แมวาการดําเนินงานของหนวยงานจะสงผลตอการจัด
สวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส แตกรุงเทพมหานครยังไมสามารถประเมินความสําเร็จได
วามีการจัดสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและคนพิการอยางท่ัวถึง เนื่องจากในป
พ.ศ. 2560 เริ่มมีการสํารวจเพ่ือจัดทําระบบฐานขอมูลผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสท่ีสามารถเขาถึง
สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน ในสวนท่ีดําเนินการแลวเสร็จมีเพียงการดําเนินการ
เรื่องฐานขอมูลการจายเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุและคนพิการและระบบฐานขอมูลการจายเบี้ยยังชีพยังขาด
การเชื่อมโยงของระบบจากท่ัวประเทศ ทําใหประชากรแฝงในกรุงเทพมหานครไมสามารถรับเบี้ยยังชีพได
ในสวนของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวย
ความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 มีผลบังคับใชเฉพาะสถานท่ี
ท่ีมีพ้ืนท่ีเกิน 300 ตารางเมตร โดยไมมีผลบังคับยอนหลังและไมมีบทลงโทษ การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูสูงอายุและคนพิการ ซึ่งไดแก ทางลาด หองน้ํา ปายสัญลักษณ ท่ีจอดรถ บริการขอมูล และอ่ืน ๆ จึงยัง
ไมครบถวนและไมครอบคลุมสถานท่ีทุกแหง การดําเนินการเรื่องจํานวนรถแท็กซี่ใหบริการผูพิการและผูสูงอายุ
ท่ีใชรถเข็นยังไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย เนื่องจากผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดเห็นชอบมอบหมาย
ใหบริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด เปนผูบริหารจัดการโครงการรถบริการสําหรับผูพิการและผูสูงอายุท่ีใชรถเข็น
ระยะเวลา 5 ป เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2559 ตามหนังสือสํานักงานกฎหมายและคดี ท่ี กท 0405/6290
ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2559 และผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดลงนามบันทึกขอตกลงเม่ือวันท่ี 30 กันยายน
2559 ใหบริษัท กรุงเทพมหานครธนาคม จํากัด ดําเนินการบริหารจัดการใหมีการเดินรถใหครบ 30 คัน
โดยตองทํารายงานผลการดาํเนินงานใหกรุงเทพมหานคร ซึ่งทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย
ท่ีกําหนดใหเพ่ิมแท็กซี่ จํานวน 10 คัน ภายในป พ.ศ. 2560 สําหรับการติดตั้งสวนตัวอุปกรณอํานวย
ความสะดวกเพ่ือความปลอดภัย อยูระหวางดําเนินการยังไมสามารถติดตั้งไดครบตามเปาหมาย รวมท้ังดําเนินการ
จัดทําทางลาดเพ่ือผูพิการและผูสูงอายุบนทางเทาอยางตอเนื่องทุกป มีผลงานจํานวน 52 แหง จากเปาหมาย
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200 แหง ยังไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายโครงการ และยังไดดําเนินการจัดทําแผนงาน การปรับปรุง
อาคารสํานักงานเขตตามกฎกระทรวง กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการและผูสูงอายุ
ขณะนี้อยูระหวางจัดทําแบบฟอรมเพ่ือสํารวจกับสํานักงานเขต เปรียบเทียบกับเปาหมายแลวยังไมเปนไป
ตามเปาหมายท่ีกําหนด รวมท้ังยังมีการตรวจติดตามการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกและคัดเลือกสถานท่ี
ท่ีเอ้ือตอผูพิการและผูสูงอายุ อยูระหวางรวบรวมขอมูลและนําเขาท่ีประชุมเพ่ือคัดเลือกสถานท่ีในการดําเนินการ
ตามเปาหมายท่ีกําหนด จํานวน 3 อาคาร นอกจากนั้นปญหาเก่ียวกับการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห
ยังมีในสวนของงบประมาณการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะหในสวนของเงินอุดหนุนรัฐบาลตองรอรับเงินโอน
ทําใหการดําเนินงานลาชา กรุงเทพมหานครขาดการแยกประเภทผูสูงอายุหรือผูพิการท่ีดอยโอกาส การให
การบริการจึงเปนเพียงการใหเฉพาะท่ีมารองขอ กรงุเทพมหานครมีประชากรแฝงจํานวนมากไมทราบจํานวน
ท่ีแนนอน ทําใหเปนอุปสรรคตอการวางแผนการจัดสวัสดิการสังคม และศูนยบริการผูสูงอายุยังมีจํานวนนอย
ไมสามารถใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ีเขตท่ีอยูหางไกล

ขอเสนอแนะ
มิติท่ี 3.1 ชุมชนสุขภาวะ ควรมีการพัฒนาตัวชี้วัดโดยใชสภาพปญหามาเปนตัวกําหนดตัวชี้วัด

ในการพัฒนาพ้ืนท่ี
มิติท่ี 3.2 เด็ก สตรีและครอบครัว ควรมีการดําเนินการดังนี้
1. หนวยงานควรเนนการปกปองคุมครอง และพิทักษสิทธิ รวมมือระหวางหนวยงาน

ภาครัฐเพ่ือแกไขปญหามิใหเด็กตกอยูในภาวะยากลําบาก
2. จัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิตใหแกเด็กและเยาวชน
3. ใหความรูแกเด็กดานการปองกันตนเองจากปญหาเฉพาะดาน
4. ทํางานรวมกับสารวัตรนักเรียน ในการรวมตรวจตราเด็กท่ีมีปญหาในชวงเวลากลางวัน
5. สรางเครือขายเฝาระวังปญหายาเสพติดในโรงเรียนผานสภาเด็กและเยาวชน
6. เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนในการเฝาระวังปญหา

ยาเสพติดในครอบครัว
7. สรางความเขมแข็งใหแกกลไกระดับชุมชนและระดับเขตซึ่งมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ

ท้ังพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก
พ.ศ. 2546

8. สงเสริมกิจกรรมสรางสรรคสําหรับเด็กและเยาวชน ใหใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไมหมกมุน
อยูกับการเลนเกม เปดพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือสรางเปนลานกิจกรรมใหเยาวชนไดเขาใชบริการและแสดงออก
อยางสรางสรรค

มิติท่ี 3.3 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ควรมีการดําเนินการดังนี้
1. เพ่ิมการประชาสัมพันธการใหบริการของหนวยงานแกประชาชนอยางท่ัวถึง
2. เพ่ิมศูนยบริการผูสูงอายุใหสามารถใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ีเขตรอบนอกไดหรือบูรณาการ

การทํางานรวมกับสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียว โดยปรับการใหบริการของศูนยเยาวชน
และศูนยกีฬาของกรุงเทพมหานครในชวงเชาใหรองรับผูสูงอายุไดมากข้ึน

3. สํานักการโยธาควรจัดเก็บขอมูลสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ เพ่ือนํามาใช
เปนฐานขอมูลในการวางแผนพัฒนาการดําเนินงาน และเปนเครื่องมือวัดความสําเร็จตัวชี้วัด
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4. สํานักพัฒนาสังคมควรจัดทําระบบฐานขอมูลดานสวัสดิการสังคมใหครอบคลุมทุกกลุมบริการ
เพ่ือเปนฐานขอมูลในการวางแผนการดําเนินโครงการ/กิจกรรมใหตรงกลุมเปาหมาย

5. ผูสูงอายุท่ีลงทะเบียนและมีสิทธรับเบี้ยยังชีพ จํานวน 655,139 คน จากประชากรสูงอายุ
ตามทะเบียนบาน จํานวน 898,759 คน ทําใหเห็นวายังมีประชากรอีกจํานวนหนึ่งท่ีไมไดมาลงทะเบียน
ขอรับเบี้ยยังชีพ ซึ่งประชากรเหลานี้อาจเปนกลุมผูมีฐานะดีไมมีความจําเปนตองรับเบี้ยยังชีพ กลุมผูท่ีมีชื่อ
ในทะเบียนบานแตอาศัยอยูท่ีอ่ืนหรือกลุมผูมีฐานะยากจนแตไมสามารถเขาถึงสวัสดิการดังกลาวได ซึ่งประชากร
เหลานี้หากเปนกลุมผูมีฐานะยากจนแตไมสามารถเขาถึงสวัสดกิารดังกลาวได หนวยงานควรประสานสาํนักงานเขต
ลงพ้ืนท่ีเพ่ือคนหาสาเหตุ จาํนวนท่ีแนนอน และใหบริการเชิงรุก ประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมายทราบถึง
สวัสดิการตาง ๆ ท่ีรัฐจัดให

6. กรุงเทพมหานครควรออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูพิการและผูสูงอายุใหมากข้ึน
ใหสามารถไดรับบริการอยางท่ัวถึง ซึ่งตองทําในเชิงบูรณาการโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม

คาดการณแนวโนม
มิติท่ี 3..1 ชุมชนสุขภาวะ หากมีการสนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่องของชุมชนและ

การติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง กรุงเทพมหานครจะมีชุมชนท่ีมีความเขมแข็งและเปนรากฐาน
ใหสังคมมีความเขมแข็งไดในอนาคต

มิติท่ี 3.2 เด็ก สตรีและครอบครัว จากสถานการณและสภาวะแวดลอมของโลกท่ีจะเปลี่ยนแปลงไป
สงผลใหกรุงเทพมหานครประสบปญหาท้ังเรื่องสภาพแวดลอม ความเหลื่อมลํ้าในสังคม สังคมครอบครัวท่ีเคย
เขมแข็งในอดีตตองเปลี่ยนสภาพเปนสังคมท่ีขาดความเอ้ืออาทรตอกัน พอแมใชเวลาท้ังหมดไปกับการทํางาน
เพ่ือหารายได ไมมีเวลาใกลชิดและอบรมบุตรหลาน อีกท้ังเยาวชนสวนใหญยังไมใหความสําคัญกับการใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชนอยางสรางสรรค การจัดสวัสดิการจึงควรครอบคลุมการชวยเหลือเด็กและเยาวชนใหใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน ไมหมกมุนอยูกับการเลนเกม เปดพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือสรางเปนลานกิจกรรมใหเยาวชนไดเขาใช
บริการและแสดงออกอยางสรางสรรค ปกปองคุมครอง และพิทักษสิทธิ รวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ
เพ่ือแกไขปญหามิใหเด็กตกอยูในภาวะยากลําบาก

มิติท่ี 3.3 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส จากโครงสรางทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําให
ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสอาจไดรับบริการการจัดสวัสดิการตาง ๆ ไมท่ัวถึง  กรุงเทพมหานคร
จึงควรเตรียมการเสริมสรางหลักประกันชีวิตของผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส  ในเรื่องสุขภาพ รายได
ท่ีอยูอาศัย  ผูดูแล สภาพแวดลอม และความม่ันคง รวมท้ังความรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร การจัดสวัสดิการ
ตองเตรียมการระยะยาว โดยใหครอบครัวและชุมชนเปนองคกรหลักในการดูแลและเก้ือกูลผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส การจัดหาบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกผูสูงอายุและผูพิการใหสามารถเขาถึงบริการ
สาธารณะตาง ๆ ได โดยดําเนินการในลักษณะท่ีเรียกวา อารยสถาปตย” (Universal Design) และตองทํา
ในเชิงบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม มีการรองรับปญหาดังกลาวเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม เพ่ือใหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีศักดิ์ศรีและมีความเปนมนุษยท่ีเทาเทียม
กับทุกคนในสังคม

38



ดานที่ 4 เมืองที่เติบโตอยางเปนระบบ การเดินทางสะดวก

กรุงเทพมหานครมีฐานะเปนเมืองหลวงของประเทศมาอยางยาวนาน ทําใหการพัฒนาเมืองมีลกัษณะผสมผสาน
ระหวางความทันสมัยกับความเปนมาทางประวัติศาสตร ซึ่งการมีพ้ืนฐานทางเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรมและ
การพัฒนาไปสูความเปนเมืองสมัยใหมนีเ้องทําใหในการกําหนดกรอบและการวางแผนพัฒนาเมืองจําเปนท่ีจะตองคํานึงถึง
ปจจัยท่ีเก่ียวของหลายประการ ประกอบกับท่ีผานมาเอกชนมีสวนสําคัญในการเปนผูกําหนดทิศทางการพัฒนาเมือง
ทําใหการเติบโตของเมืองขาดทิศทางท่ีชัดเจน ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการจัดทําผังเมืองรวม
เพ่ือใหมีกรอบการพัฒนาเมืองในเชิงนโยบายและเชิงกายภาพท่ีชัดเจน ท้ังนี้กรอบดังกลาวตองเปนกรอบท่ีมีการปรับปรุง
และสามารถดําเนินการใหทันตอเหตุการณ โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตของประชากรเปนหลัก ซึ่งตองมีการวางมาตรการ
และออกกฎหมายเพ่ือควบคุมใหเปนไปตามผังท่ีไดดําเนินการไว โดยตองมีการประเมินผลการใชผังเมืองรวมและ
ตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดินและอาคารอยางตอเนื่อง รวมถึงมีการปรับปรุงฟนฟูพ้ืนท่ีในบริเวณท่ีมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรและปรับภูมิทัศนของเมืองใหมีความสะอาดเรียบรอยและสวยงามเปนท่ีนาประทับใจแกคนกรุงเทพมหานคร
และผูท่ีมาเยือน อีกท้ังการท่ีกรุงเทพมหานครเปนมหานครขนาดใหญ ซึ่งนอกจากจะเปนท่ีอยูอาศัยแลวยังเปน
ศูนยกลางดานเศรษฐกิจ การคา และการลงทุน ทําใหเปนเมืองท่ีประกอบไปดวยอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ
จํานวนมาก  โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชั้นในท่ีมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน กรุงเทพมหานครจึงตองมีความเขมงวด
และสงเสริมความปลอดภัยในอาคารเพ่ือลดอุบัติภัยและความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับผูใชอาคารเพ่ือสรางความปลอดภัย
และความม่ันใจใหกับผูใชอาคารและลดผลกระทบท่ีอาจเกิดกับผูอยูอาศัยบริเวณโดยรอบ ยิ่งไปกวานั้น การท่ีจะทําให
กรุงเทพมหานครเปนเมืองท่ีเติบโตอยางเปนระบบ มีการเดินทางท่ีสะดวก จําเปนท่ีจะตองมีการพัฒนาและปรับปรุง
โครงขายถนน ท้ังนี้เพ่ือสนับสนุนและรองรับการขยายตัวของเมือง ประกอบกับควรมีการดําเนินการซอมแซม บํารุงรักษา
โครงขายถนนสายหลักใหอยูในสภาพท่ีดี มีการจัดการจราจรท่ีดี โดยใหความสําคัญกับการดูแลระบบการจราจร
เครื่องหมาย สัญญาณ และอุปกรณจราจรใหอยูในสภาพด ีพรอมใชงานอยูเสมอเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยใหกับผูใชถนน
และประชาชนท่ีสัญจรไปมาซึ่งจะเปนการชวยลดอุบัติภัยในการสัญจร รวมถึงมีการพัฒนาการจัดระบบขนสงมวลชน
ระบบรางและระบบลอ และปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะเพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการเดินทางใหกับประชาชน เปนตน

ตารางสรุประดับมิติ ประกอบดวย 6 มิติ 20 เปาประสงค 32 ตัวชี้วัดผลงานหลัก และ 16 ตัวช้ีวัด (เพิ่มเติม)
ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด

มิติ จํานวน จํานวนตัวชี้วัดผล ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ
เปาประสงค การดําเนินงานหลัก บรรลุผล ไมบรรลผุล

เชื่อมโยงกับมิติ ตามตัวชี้วดั ตามตัวชี้วดั
4.1 การขยายตัวตามผังเมืองรวม 6 14

(6 ตัวชี้วัดหลัก และ 8
ตัวชี้วัดยอยท่ีหนวยงาน

กําหนดเพ่ิมเติม)

8
(อยูระหวาง
ดําเนินการ)

- 6
*ไมไดดําเนินการ
6 ตัวช้ีวัดหลัก

4.2 การฟนฟูเมือง บูรณะเมือง
และจัดภูมิทัศนเมือง

2 10
(3 ตัวชี้วัดหลัก และ 7
ตัวชี้วัดยอยท่ีหนวยงาน

กําหนดเพ่ิมเติม)

4
(อยูระหวาง
ดําเนินการ)

- 6
*ไมไดดําเนินการ
3 ตัวชี้วัดหลัก

*ชะลอ 3 ตัวชี้วัดยอย
4.3 การขออนุญาตกอสรางและ
ควบคุมการกอสราง

1 1 1
(อยูระหวาง
ดําเนินการ)

- -
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ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด

มิติ จํานวน จํานวนตัวชี้วัดผล ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ
เปาประสงค การดําเนินงานหลัก บรรลุผล ไมบรรลผุล

เชื่อมโยงกับมิติ ตามตัวชี้วดั ตามตัวชี้วดั
4.4 การพัฒนาและปรับปรุง
โครงขายถนน

3 2 2
(อยูระหวาง
ดําเนินการ)

- -

4.5 การจัดการจราจร 4 11
(แบงเปน 10 ตัวชี้วัดหลัก
1 ตัวชี้วัดท่ีหนวยงาน

กําหนดเพ่ิมเติม)

11
(อยูระหวาง
ดําเนินการ)

- -

4.6 การพัฒนาและปรังปรุง
ระบบขนสงสาธารณะและ
ทางเลือกในการเดินทาง

4 10 6
(อยูระหวาง
ดําเนินการ)

- 4
(ไมไดรับงบประมาณ)

รวม 20 48 32 - 16
คิดเปนรอยละ 100 66.67 - 33.33

สรุปวเิคราะหผลดําเนินการ
ดานท่ี 4 เมืองท่ีเติบโตอยางเปนระบบ การเดินทางสะดวก ประกอบดวย 6 มิติ คือ มิติ 4.1 การขยายตัว

ตามผังเมืองรวม มิติท่ี 4.2 การฟนฟูเมือง บูรณะเมือง และจัดภูมิทัศนเมือง มิติท่ี 4.3 การขออนุญาตกอสรางและ
ควบคุมการกอสราง มิติท่ี 4.4 การพัฒนาและปรับปรุงโครงขายถนน มิติท่ี 4.5 การจัดการจราจร และมิติท่ี 4.6
การพัฒนาและปรังปรุงระบบขนสงสาธารณะและทางเลือกในการเดินทาง มีเปาประสงคท้ังสิ้น 20 เปาประสงค
และมีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักจาํนวน 48 ตัวชี้วัด 134 โครงการ/กิจกรรม โดยเปนโครงการท่ีใช
งบประมาณ 119 โครงการ/กิจกรรม และไมใชงบประมาณ 15 โครงการ/กิจกรรม โดยไดรับงบประมาณท้ังสิ้น
8,486.351 ลานบาท และงบประมาณท่ีใชไป 3,436.444 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 40.494

โดยแบงเปนงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรและการใชจายงบประมาณแตละมิติ ดังนี้
มิติท่ี 4.1 มีโครงการ/กิจกรรมท้ังหมดภายใตมิติมีท้ังสิ้น 8 โครงการ/กิจกรรม (ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

3 โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 5 โครงการ/กิจกรรม) ไดรับงบประมาณ 29.426 ลานบาท
ยังไมมีการเบิกจายงบประมาณ

มิติท่ี 4.2 มีโครงการ/กิจกรรมท้ังหมดภายใตมิตมีิท้ังสิ้น 8 โครงการ/กิจกรรม (ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
6 โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 2 โครงการ/กิจกรรม) ไดรับงบประมาณ 121.442 ลานบาท
งบประมาณท่ีใชไป 0.660 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 0.543

มิติท่ี 4.3 มีโครงการ/กิจกรรมท้ังหมดภายใตมิติมีท้ังสิน้ 6 โครงการ/กิจกรรม (ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
1 โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 5 โครงการ/กิจกรรม) ไดรับงบประมาณ 1 ลานบาท
งบประมาณท่ีใชไป 1 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 100

มิติ 4.4 มีโครงการ/กิจกรรมท้ังหมดภายใตมิติมีท้ังสิ้น 43 โครงการ/กิจกรรม (ขอจัดสรรงบประมาณ
70 โครงการ/กิจกรรม ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 43 โครงการ/กิจกรรม) ไดรับงบประมาณ 5,427.4925 ลานบาท
งบประมาณท่ีใชไป 3,411.4121 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 62.85
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มิติ 4.5 มีโครงการ/กิจกรรมท้ังหมดภายใตมิติมีท้ังสิ้น 58 โครงการ/กิจกรรม (ขอจัดสรรงบประมาณ
58 โครงการ/กิจกรรม ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 58 โครงการ/กิจกรรม) ไดรับงบประมาณ 341.445 ลานบาท
งบประมาณท่ีใชไป 22.682  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 6.64

มิติ 4.6 มีโครงการ/กิจกรรมท้ังหมดภายใตมิติมีท้ังสิ้น 11 โครงการ/กิจกรรม (ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
8 โครงการ/กิจกรรม ดําเนนิการโดยไมใชงบประมาณ 3 โครงการ/กิจกรรม) ไดรับงบประมาณ 2,565.545 ลานบาท
งบประมาณท่ีใชไป 0.690  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 0.03

ตารางแสดงงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรและการใชจายงบประมาณแตละมิติ

ซึ่งสามารถวิเคราะหภาพรวมของผลการดําเนินการในภาพรวมระยะครึ่งปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดดังนี้
เนื่องจากกรุงเทพมหานครเปนมหานครขนาดใหญ มีการเจริญเติบโตของเมืองคอนขางสูง ซึ่งหากไมควบคุมอาจทําให
เกิดการเติบโตอยางไรระเบียบ กลไกและมาตรการทางผังเมืองในการควบคุมและกํากับการใชประโยชนท่ีดิน
จะทําใหกรุงเทพมหานครเติบโตอยางเปนระบบและมีระเบียบ ไมเกิดภาวะการพัฒนาแบบไรระเบียบและแออัด
ซึ่งการวางผังคมนาคมและขนสงก็ควรใหสัมพันธกับการใชประโยชนท่ีดินในอนาคต นอกจากนี้ตองมีการพัฒนา
และปรับปรุงโครงขายถนนเพ่ือสนับสนุนและรองรับการขยายตัวของเมือง ท้ังนี้กลไกและมาตรการทางผังเมือง
ตองสามารถควบคุมและกํากับการใชประโยชนท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอเพ่ือรักษาสัดสวนการใชท่ีดิน
แบบผสมผสานท้ังแนวราบและแนวตั้งใหเมืองคงสภาพแวดลอมท่ีดี  ไมเกิดภาวะการพัฒนาแบบไรระเบียบและแออัด
โดยผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษา
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการ
สาธารณะและรักษาสภาพแวดลอม เพ่ือใหกรุงเทพมหานครเปนเมืองนาอยู โดยสงเสริมการบริการทางสังคม
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยางเพียงพอและไดมาตรฐาน สงเสริมความสมดุลของท่ีอยูอาศัยและแหลงงาน
เพ่ือลดการเดินทางดวยการปรับปรุงฟนฟูยานท่ีพักอาศัยในเขตเมืองชั้นใน และพัฒนาศูนยชุมชนชานเมือง
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ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนภาคประชาชนท่ีตองการเห็นกรุงเทพมหานครในระยะ 20 ปขางหนาเปน “มหานคร
กะทัดรัด” ท่ีมีการเติบโตแบบกระชับโดยสรางความสมดุลระหวางท่ีพักอาศัยและแหลงงานเพ่ือเพ่ิมความหนาแนน
ในเขตเมือง ปรับปรุงระบบขนสงมวลชนภายในเมืองและเชื่อมโยงไปยังเมืองเครือขายโดยรอบท่ีไดรับการพัฒนา
ใหเปนศูนยกลางการใหบริการพ้ืนฐาน มีแหลงงาน แหลงพักอาศัยและยานการคา ซึ่งผังเมืองรวมฉบับปจจุบัน
มีการบังคับใชผานมาระยะหนึ่งแลว จากการประเมินผลผังเมืองรวมและสภาพแวดลอมของเมืองท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปอยางรวดเร็วอันเปนผลมาจากการพัฒนาระบบคมนาคมขนสง ทําใหผังเมืองรวมไมเหมาะสมท่ีจะรองรับ
การพัฒนาอีกตอไป ดังนั้น เพ่ือใหเมืองขยายตัวตามผังเมืองรวมและเติบโตแบบกระชับตามความตองการ
ของประชาชน สํานักผังเมืองจึงไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 4)
เพ่ือเปนเครื่องมือหลักในการกําหนดกรอบการพัฒนาเมืองและการวางแผนงานโครงการตาง ๆ ใหเมืองเติบโต
ไปตามเปาหมายท่ีกําหนด ซึ่งการวางและจัดทําผังเมืองรวมฉบับใหมและประกาศกฎกระทรวงเพ่ือการบังคับ
ใชเวลาดาํเนินการ 3 ป โดยในปงบประมาณพ.ศ.2560 กําหนดความกาวหนาไวท่ีรอยละ 60 และผล
การดําเนินงานระยะครึ่งปมีความกาวหนาประมาณรอยละ 25

นอกจากการปรับปรุงผงัเมืองรวมใหทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงของเมืองแลว ยังมีการติดตามตรวจสอบ
เพ่ือควบคุมการใชประโยชนท่ีดินและอาคารใหเปนไปตามผังเมืองรวม โดยบูรณาการความรวมมือระหวางสํานักงานเขต
และสํานักการโยธาในการรายงานขอมูลการอนุญาตกอสรางอาคารและการออกเลขรหัสประจําบาน และสํานัก
ผังเมืองตรวจสอบขอมูลนํามาจัดทําเปนแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินและอาคารในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ตั้งแตตุลาคม 2559-กุมภาพันธ 2560 มีการขออนุญาตกอสรางอาคาร 4,526 ราย และออกเลขรหัส
ประจําบาน 4,073 ราย และสํานักผังเมืองไดปรับปรุงแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินและอาคารคิดเปนรอยละ 47
จากขอมูลการรายงานท่ีไดรับจากและสํานักงานเขตสํานักการโยธา สําหรับภารกิจอ่ืนท่ีดําเนินการเพ่ือควบคุมและ
ตรวจสอบการพัฒนาใหเปนไปตามผังเมืองรวม ไดแก การตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดินของผูประกอบการท่ีขอใช
มาตรการเชิงบวกเพ่ือเพ่ิมอัตราสวนพ้ืนท่ีอาคารรวมตอพ้ืนท่ีดิน (FAR Bonus) กรณีผูประกอบการจัดใหมี
พ้ืนท่ีรับน้ําในแปลงท่ีดินท่ีขออนุญาต การตรวจสอบขอหารือในขอบขายของการวางผังเมืองเพ่ือใหโครงการ
ตาง ๆ ของภาครัฐและเอกชนเปนไปตามผังเมืองรวม การตรวจสอบการขออนุญาตกอสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ําเพ่ือไมให
มีการกอสรางท่ีขัดตอแผนพัฒนาของกรุงเทพมหานครและผังเมืองรวม เปนตน

ภารกิจอีกดานท่ีกรุงเทพมหานครดําเนินการเพ่ือสงเสริมใหเกิดความสมดุลของท่ีอยูอาศัยและแหลงงาน
และเพ่ิมความหนาแนนในพ้ืนท่ีเขตชั้นในและเขตชั้นกลางซึ่งมีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีรองรับอยางเพียงพอ
โดยพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีถูกปดลอมใหเกิดการเชื่อมตอกับพ้ืนท่ีโดยรอบดวยการวางผังจัดรูปท่ีดินใหม และปรับปรุงหรือ
จัดสรางโครงสรางพ้ืนฐาน โดยเจาของท่ีดินรวมรับภาระและกระจายผลตอบแทนอยางเปนธรรม การจัดรูปท่ีดิน
ท่ีประสบผลสําเร็จแหงแรก คือ พ้ืนท่ีบริเวณสวนหลวง ร.9 ซึ่งเริ่มตั้งแตป พ.ศ.2543 เสร็จสิ้นโครงการในป
พ.ศ.2559 ท้ังนี้ ท่ีผานมาไดมีการศึกษาและสํารวจแปลงท่ีดินท่ีถูกปดลอมเพ่ือนํามาพัฒนาดวยการจัดรูปท่ีดิน
อยางตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะกรรมการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
ไดประชุมเพ่ือพิจารณากําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการจัดรูปท่ีดิน ไดแก พ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟา และไดจัด
สัมมนาระดมความคิดเห็นจากขาราชการ นักพัฒนาท่ีดิน และสมาคมวิชาชีพท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางการมีสวนรวม
ในการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟาระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งสํานักผังเมืองไดกําหนด
แผนดําเนนิการจัดรปูท่ีดินในพ้ืนท่ีโดยรอบสถานรีถไฟฟาศูนยวัฒนธรรม เขตหวยขวาง เปนแหงแรก เพ่ือแกปญหา
ท่ีตาบอดเนื้อท่ีประมาณ 60 ไรใหใชประโยชนไดสูงสุด รวมถึงไดมีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการ
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สํารวจขอมูลตาง ๆ เพ่ือใชประกอบการวางผังเมือง เชน การปรับปรุงแผนท่ีฐานเชิงเลข (Digital Map)
ของกรุงเทพมหานคร มาตราสวน 1 : 4,000 ใหเปนปจจุบันโดยใชขอมูลท่ีไดจากการแปลผลภาพถายดาวเทียม
ของ GISTDA รวมท้ังมีการสํารวจและกําหนดแนวเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากแนวแบงเขตการปกครอง
ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดขางเคียงไมชัดเจน เกิดปญหาดานการบริหารงานปกครองและการใหบริการ
ตาง ๆ แกประชาชน จึงตองทําการสํารวจรังวัดตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตรเพ่ือปกหลักเครื่องหมายแนวเขต
ใหรอบพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครซึ่งมีความยาวกวา 267 กิโลเมตร โดยในป พ.ศ.2560 มีเปาหมายดําเนินการ
เปนระยะทาง 23 กิโลเมตร  ท้ังนี้ ขอมูลแนวเขตกรุงเทพมหานครท่ีสํารวจไวก็ถูกนํามาใชในการปรับปรุงแผนท่ี
เชิงเลขฯ ดังกลาวดวย ซึ่งผลการดําเนินการระยะครึ่งปงบประมาณพ.ศ.2560 สามารถดําเนินงานในภาพรวม
เพ่ือปรับปรุงแผนท่ีและสํารวจแนวเขตสําหรับการวางผังเมืองรวมเปนไปตามเปาหมาย คิดเปนความกาวหนา
รอยละ 35 และรอยละ 58 ตามลําดับ

ซึ่งนอกจากการปรับปรุงผังเมืองรวมใหทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงของเมือง และการติดตาม
ตรวจสอบเพ่ือควบคุมการใชประโยชนท่ีดินและอาคารใหเปนไปตามผังเมืองรวมตองมีการวางมาตรการและ
ออกกฎหมายเพ่ือควบคุมใหเปนไปตามผังท่ีไดดําเนินการไวแลว การท่ีจะบรรลุการเปนเมืองท่ีเติบโตอยางเปนระบบ
และมีการเดินทางท่ีสะดวกไดนั้น ตองไมละเลยการปรับปรุงฟนฟูเมือง รวมถึงการบูรณะเมืองในบริเวณท่ีมีความสําคัญ
ทางประวัติศาสตรและจัดภูมิทัศนของเมืองใหมีความสะอาดเรียบรอยและสวยงามเปนท่ีนาประทับใจแก
คนกรุงเทพมหานครและผูท่ีมาเยือน โดยการดําเนินการท่ีผานมาไดมีการซอมแซมโบราณสถานตาง ๆ และ
มีโครงการปรับปรุงโบราณสถาน (เสาชิงชา) ซึ่งขณะนี้อยูระหวางประสานงานกับสาํนักราชเลขาธิการนํา
ความกราบทูลฯ เพ่ือขอรับพระราชทานพระราชวินิจฉัยและขออนุญาตบูรณะเสาชิงชาจากกรมศิลปากร
และในสวนของการปรับปรุงฟนฟูเมืองโดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครนั้น
ไดมีการดาํเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นและการลงพ้ืนท่ีชุมชนเพ่ือเสนอแนะเพ่ิมเติม
ในการจัดทําผังแมบทการฟนฟูยานเมืองเกา สวนการดําเนินการดานภูมิทัศนเมืองสวยงามเปนท่ีนาประทับใจ
แกคนกรุงเทพฯ และผูมาเยือน ไดมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศนทางเดินริมน้ํายานกะดีจีน และโครงการกอสราง
ศูนยขอมูลทองเท่ียวทางน้ํา-จักรยาน บริเวณใตสะพานปฐมบรมราชานุสรณนั้น แตท้ัง 2 โครงการดังกลาว
ไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีกรมเจาทารับผิดชอบ จะตองผานการพิจารณาใหความเห็นชอบ
และอนุญาตให กทม. ใชพ้ืนท่ีกอน จึงตองชะลอโครงการไวกอน รวมท้ังโครงการปรับปรุงภูมิทัศนทางสัญจร
บนโครงสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยาบริเวณชองกลางสะพานพระปกเกลา ไมสามารถดําเนินการได
เนื่องจากมีการขออนุมัติขยายเวลาและเพ่ิมวงเงินงบประมาณ ทําใหตองดําเนินการจัดทําขอกําหนดการจาง TOR
ใหม หนวยงานจึงขอชะลอโครงการไวกอน ในสวนของการประดับไฟอาคาร สถานท่ี และแมน้ํา มีการดําเนินการ
ติดตั้งไฟฟาแสงสวางในบริเวณท่ีมีการนําสายสาธารณูปโภคลง ใตดินบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร ขณะนี้
อยูระหวางรอคํายืนยันจากการไฟฟานครหลวงเพ่ือขอจัดสรรงบประมาณ รวมท้ังมีการดําเนินการติดตามขอมูล
ความกาวหนาของการนําสายสาธารณูปโภคลงใตดินตามแผนท่ีกําหนดของการไฟฟานครหลวง เพ่ือรวมกัน
แกไขในการปฏิบัติงานรวมกัน โดยการประชุมรวมกันระหวางกรุงเทพมหานครกับการไฟฟานครหลวง จํานวน
6 ครั้ง ซึ่งเม่ือสรุปผลการดําเนินการในรอบ 6 เดือนท่ีผานมา พบวา การดําเนินการยังไมสามารถเปนไป
ตามเปาหมายโครงการท่ีกําหนด รวมท้ังประสบปญหาอุปสรรคตาง ๆ ทําใหตองการชะลอโครงการจํานวน
3 โครงการ และเนื่องจากเปนโครงการท่ีสําคัญสงผลตอเปาประสงคดังกลาว ทําใหผลการดําเนนิการยังไมสามารถ
สงผลตอการฟนฟูเมือง บูรณะเมือง และจัดภูมิทัศนเมืองไดอยางเปนรูปธรรม โดยอีก 5 โครงการ ท่ียังดําเนินการ
อยูตองเรงดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดตอไป

43



นอกจากนี้การท่ีกรุงเทพมหานครเปนมหานครขนาดใหญซึ่งประกอบดวยอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ
จํานวนมาก โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชั้นในท่ีมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน ซึ่งนอกจากจะเปนท่ีอยูอาศัยแลว
กรุงเทพมหานครยังเปนศูนยกลางดานเศรษฐกิจ การคา และการลงทุน ผลการดําเนินงานในภาพรวมระยะ
ครึ่งปงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบวา เรื่องการอนุญาตกอสรางและการควบคุมการกอสรางนั้นมีการควบคุม
ดูแลอยางเขมงวด มีการสงเสริมและตรวจสอบใหอาคารท่ีเขาขายตองไดรับการตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท
ดําเนินการตรวจสอบมาตรการปองกันภัยในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ซึ่งเปนการเขมงวดและ
สนับสนุนใหอาคารท่ีอยูในระหวางกอสรางดําเนินตามแผนและขอบังคับดานความปลอดภัยระหวางการกอสราง
ยิ่งไปกวานั้นยังมีมาตรการเขมงวดการใชอาคารท่ีมีความเสี่ยง ท้ังนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือปองกันอันตรายและลด
ผลกระทบตอความปลอดภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับผูใชอาคารและผูอยูอาศัยบริเวณโดยรอบอาคาร ซึ่งขณะนี้
อยูในข้ันตอนการติดตามความกาวหนาของโครงการจึงยังไมสามารถประเมินผลสําเร็จในภาพรวมได
เนื่องจากอยูระหวางข้ันตอนการดําเนินการตามมาตรการ แตคาดวาเม่ือผลการดําเนินการแลวเสร็จจะสามารถ
บรรลุเปาประสงคการปองกันอุบัติภัยท่ีเกิดจากอาคารได โดยสามารถลดอันตรายและความเสี่ยงอาคารและ
ลดผลกระทบท่ีอาจเกิดจากความไมปลอดภัยของผูใชอาคาร ท้ังจากการออกแบบ การกอสราง การใชงาน
การเสื่อมสภาพตามกาลเวลา อีกท้ังยังชวยสรางความปลอดภัยและความม่ันใจใหกับผูใชอาคารไดมากข้ึนอีกดวย

ยิ่งไปกวานั้น การท่ีจะทําใหกรุงเทพมหานครจะบรรลุเปาหมายการเปนเมืองท่ีเติบโตอยางเปนระบบ
มีการเดินทางท่ีสะดวกไดนั้น จําเปนท่ีจะตองมีการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายถนน ท้ังนี้เพ่ือสนับสนุนและรองรับ
การขยายตัวของเมือง ซึ่งตองมีการดําเนินการขยายและเสริมสรางประสิทธิภาพของโครงขายถนนสายหลัก
สายรองเพ่ิมประสิทธิภาพจุดตัดทางแยก โดยเฉพาะบริเวณคอขวด จุดตัด และทางแยกตาง ๆ อุโมงคลอด
ใตทางแยก สะพานขามแยก ทางยกระดับ ตลอดจนการเชื่อม การเพ่ิม การขยายผิวจราจรเพ่ือรองรับ
การขยายตัวของชุมชน ซอมแซมบํารุงรักษาโครงขายถนนสายหลักใหอยูในสภาพดี และบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
อยูในสภาพดีและพรอมใช ซึ่งผลการดําเนินการท่ีผานมามีโครงการดําเนินการจํานวน 43 โครงการ ชะลอ
1 โครงการ เนื่องจากเปนโครงการทับซอนกับสํานักงานเขต ยกเลิก 1 โครงการ เนื่องจากไมสามารถดําเนินการ
ไดทันตามระยะเวลาของการกันเงินเหลื่อมป  ซึ่งสรุปเปนโครงการท่ีดําเนินการจริง จํานวน 41 โครงการ
ขณะนี้ดําเนินการแลวเสร็จ 6 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 35 โครงการ ซึ่งโครงการท่ีแลวเสร็จสวนใหญ
เปนเพียงโครงการสนับสนุนตัวชี้วัดหลัก ยังไมเปนโครงการท่ีตอบสนองตัวชี้วัดหลักโดยตรง ทําใหยังไมสามารถ
เปนไปตามเปาหมายของตัวชี้วัดท่ีกําหนดท้ัง 2 ตัวชี้วัดหลกัได

นอกจากนี้สิ่งสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําใหกรุงเทพมหานครเปนมหานครท่ีมีการเดินทางสะดวก
การจราจรคลองตัวคือ การใหความสําคัญกับการดูแลระบบการจราจร เครื่องหมาย สัญญาณ และอุปกรณ
จราจรใหอยูในสภาพดี พรอมใชงานอยูเสมอเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยใหกับผูใชถนนและประชาชนท่ีสัญจรไปมา
ซึ่งจะเปนการชวยลดอุบัติภัยในการสัญจร และการพัฒนาการจัดระบบขนสงมวลชนระบบรางและระบบลอ
รวมถึงปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะเพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการเดินทางใหกับประชาชนอีกดวย โดยผลการดําเนินการ
ท่ีผานมาพบวา ไดดําเนินโครงการติดตั้งปายจราจร บํารุงรักษาปายหรือเครื่องหมายจราจร จํานวน 28 โครงการ
ดําเนินงานแลวเสร็จจํานวน 5 โครงการ คิดเปนผลการดําเนินงานรอยละ 17.85 ของเปาหมาย นอกจากนี้
ยังไดดําเนินโครงการติดตั้งหรือปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร จํานวน 24 โครงการ ดําเนินงานแลวเสร็จ
จํานวน 10 โครงการ คิดเปนผลการดําเนินงานรอยละ 41.66 ของเปาหมาย นอกจากนี้ในเรื่องศูนยสงเสริม
ความปลอดภัยการสัญจรทางน้ําไดมีการวัดระดับความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของประชาชนตอศูนยสงเสริม
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ความปลอดภัยการสัญจรทางน้ํา ซึ่งผลการดําเนินงานอยูระหวางการจัดเก็บขอมูลเพ่ือนํามาสํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนยังไมสามารถประเมินผลได ในเรื่องของการเพ่ิมกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) และการบํารุงรักษา
ระบบเครือขายสื่อสาร ผลการดําเนินการขณะนี้อยูระหวางดําเนินการตรวจซอม แกไข บํารุงรักษากลองโทรทัศน
วงจรปด โดยมีโครงการรองรับ 3 โครงการ เปนโครงการลักษณะติดตั้ง/บํารุงรักษากลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) เพ่ือการจราจร โดยมีความกาวหนาโครงการรอยละ 50  ในสวนของโครงการบํารุงรักษาระบบเครือขาย
สื่อสารของกรุงเทพมหานคร ผลการดําเนินงานอยูระหวางดําเนินการตรวจซอม แกไข บํารุงรักษา ระบบเครือขาย
สื่อสาร คิดเปนรอยละ 50 ของเปาหมาย นอกจากนี้ยังไดมีการบริหารจัดการรถโดยสารประจําทางดวนพิเศษ
(BRT) รวมถึงมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนการใชจักรยาน รณรงคใหประชาชนลดการใชรถยนต
สวนบุคคลในการเดินทาง และกอสรางปรับปรุงทางเดินและทางขามใหประชาชนสัญจร ซึ่งอยูระหวางดําเนินการ
จึงทํายังไมสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด ในเรื่องการบํารุงรักษาและซอมแซมทาเทียบเรือ
การเพ่ิมและปรับปรุงเสนทางจักรยาน และการพัฒนาระบบจุดหยุดรับสงผูโดยสารแท็กซี่รูปแบบใหม
ยังไมไดดําเนินงานเนื่องจากไมไดรับงบประมาณ

ซึ่งอาจสรุปผลการดําเนินการในภาพรวมระยะครึ่งปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดวา อยูในข้ันตอนการ
ติดตามความกาวหนาของโครงการจึงยังไมสามารถประเมินผลสําเร็จในภาพรวมไดเนื่องจากอยูระหวางข้ันตอน
การดําเนินการตามมาตรการ แตคาดวาเม่ือผลการดําเนินการแลวเสร็จกรุงเทพมหานครจะสามารถบรรลุเปาหมาย
ของดานท่ี 4 การเปนเมืองท่ีเติบโตอยางเปนระบบ การเดินทางสะดวกได

ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ และคาดการณแนวโนมการพัฒนาระยะตอไปในระดับดาน
ปญหาและอุปสรรค

มิติท่ี 4.1 การขยายตัวตามผังเมืองรวม
 ดานบุคลากร

สํานักผังเมืองซึ่งเปนหนวยงานวางและจัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  ตองจัดทําขอมูล
ภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเมือง ซึ่งเปนขอมูลสารสนเทศท่ีมีขนาดใหญและมีจํานวนมาก แตไมมีบุคลากร
ดานคอมพิวเตอรในการบริหารจัดการระบบขอมูลและระบบเครือขายคอมพิวเตอร

 ดานบริหารจัดการ
1. การวางและจัดทําผังเมืองรวมและการศึกษาเพ่ือกําหนดมาตรการทางผังเมืองท่ีเหมาะสม

มีกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานมาก ตองประสานงานกับหลายหนวยงานและภาคสวนท่ีมีสวนไดสวนเสยี
ซึ่งอาจทําใหเกิดความลาชาไมเปนไปตามกรอบเวลา นอกจากนี้ การบริหารจัดการใหเมืองเติบโตและขยายตัว
ตามผังเมืองรวมมีอุปสรรคสําคัญ คือ ขาดการมีสวนรวมจากภาคเอกชนและประชาชน ท้ังนี้ การวางผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงคใชเปนเครื่องมือบริหารการใชประโยชนท่ีดินในกรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเสริมสรางสิ่งแวดลอมใหดีข้ึน ซึ่งจะตองเกิดจากการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน ประชาชน
และนักวิชาการ เพ่ือรวมกันประสานระหวางประโยชนสาธารณะและประโยชนของเอกชน แตการวางผังเมือง
ใหบรรลุวัตถุประสงคเปนไปไดยาก เพราะเจาของกรรมสิทธิ์ท่ีดินตางก็มีวัตถุประสงคในการใชท่ีดินของตน
เพ่ือผลตอบแทนสูงสุด ถึงแมจะมีกฎหมายบังคับใชผังเมืองรวมแตสภาพการเติบโตของเมืองก็ยังคงไรระเบียบ
ตราบใดท่ีรัฐ เอกชน และประชาชนยังไมสามารถประสานประโยชนและรวมมือรวมใจกันในการวางผัง
และใชผังนั้นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางสิ่งแวดลอมใหดีข้ึนอยางจริงจัง
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2. การจัดรูปท่ีดินเปนเครื่องมือสําคัญท่ีใชพัฒนาท่ีดินตาบอดท่ีไมสามารถนําไปใชประโยชน
ไดเต็มประสิทธิภาพ  แตการจัดรูปท่ีดินยังไมไดรับความรวมมือจากประชาชนเทาท่ีควร เนื่องจากขาดความรู
ความเขาใจหลักการจัดรูปท่ีดิน ไมเชื่อม่ันในการจัดสรรผลประโยชนวาเปนธรรม และไมตองการเสียสละพ้ืนท่ี
สวนกลางเพ่ือสาธารณะเนื่องจากมูลคาของท่ีดินมีราคาแพง ตลอดจนขาดการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ
ท่ีเก่ียวของ

3. หนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานครทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของยังขาดการบูรณาการแผนงาน/
โครงการภายใตกรอบการพัฒนาท่ีผังเมืองรวมกําหนดไว และนอกจากการบูรณาการภายในหนวยงานแลว
จะตองมีการประสานแผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะตาง ๆ
กับหนวยงานภายนอกดวย

 ดานกฎหมาย
กรุงเทพมหานครเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไมไดมีอํานาจตามกฎหมายในการควบคุม

ระบบสาธารณูปโภคใดๆ ซึ่งเปนปจจัยหลักในการสงเสริมการพัฒนาท่ีดิน ทําใหแนวคิดการวางผังเมืองเพ่ือแกไข
ปญหาการใชประโยชนท่ีดินและการวางผังเมืองเพ่ือสรางเมืองท่ีเติบโตเปนระเบียบและสะดวกสบายทําได
ในขอบเขตท่ีจํากัด

มิติท่ี 4.2 การฟนฟูเมือง บูรณะเมือง และจัดภูมิทัศนเมือง
 ดานบริหารจัดการ

การดําเนินการโครงการเปนโครงการท่ีสงผลตอเปาประสงค ซึ่งหลายโครงการไมสามารถดําเนินการได
เนื่องจากติดปญหาอุปสรรคจากปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได  และยังตองมีการดําเนินการท่ีมีความเก่ียวของกับ
หนวยงานภายนอกกรุงเทพมหานคร

มิติท่ี 4.3 การขออนุญาตกอสรางและควบคุมการกอสราง
 ดานบริหารจัดการ

สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในกรุงเทพมหานครนั้น เกิดมาจากเงื่อนไขความเปนเมือง ไดแก
ความหนาแนนของอาคารสิ่งปลูกสราง ความชุกของกิจกรรมและการใชสอยพ้ืนท่ี ตลอดจนความประมาท
ของประชาชนและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ประจําวันในพ้ืนท่ีเมือง โดยท่ีผานมามักจะเนนในเรื่องมาตรการ
การปองกันและแกไขเปนหลัก โดยท่ีผานมายังไมเคยมีการจัดทําแผนปฏิบัติการท่ีมีความครอบคลุมปญหา
รวมถึงไมมีความเขาใจอยางถองแทในระบบปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง ความปลอดภัย และการกําหนด
มาตรฐานของอาคาร สิ่งปลูกสราง และโครงสรางพ้ืนฐานอยางตอเนื่อง ตลอดจนความเขาใจตอพันธกิจ
ของหนวยงานตางๆ ท่ีมีสวนสนับสนุนดานความปลอดภัย ท้ังในมิติดานการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยง
อาคาร สิ่งปลูกสราง และโครงสรางพ้ืนฐาน

มิติ 4.4 การพัฒนาและปรับปรุงโครงขายถนน
 ดานบริหารจัดการ

การดําเนินการโครงการขนาดใหญข้ันตอนดําเนินการมีจํานวนมาก และปญหาอุปสรรคท่ีเกิดจาก
การรื้อยายสาธารณูปโภค ปญหาพ้ืนท่ีของหนวยงานภายนอกกรุงเทพมหานคร  หรือทับซอนกับโครงการขนาดใหญ
ของรัฐบาล ท่ีทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย
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มิติ 4.5 การจัดการจราจร
 ดานกฎหมาย

กรุงเทพมหานครไดติดตั้งเครื่องหมาย สัญญาณ และอุปกรณจราจรอยูในสภาพดีใชงาน
ไดตามปกติ เพ่ิมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในการสัญจรในบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย แตปญหาสวนใหญ
เกิดจากการท่ีผูขับข่ีไมปฏิบัติตามเครื่องหมาย สัญญาณ และอุปกรณจราจร

มิติ 4.6 การพัฒนาและปรังปรุงระบบขนสงสาธารณะและทางเลือกในการเดินทาง
 ดานบริหารจัดการ

1. การจัดทําระบบขนสงมวลชนระบบราง ตองใชระยะเวลาและการลงทุน ซึ่งสวนใหญ
เปนการดําเนินการของรัฐบาล

2. การเพ่ิมทางเลือกในการเดินทางทางน้ํา ตองมีการไลรื้อบานเรือนของประชาชนท่ีรุกล้ํา
ลําคลองตาง ๆ ทําใหการสงเสริมการเดินทางทางน้ําไมไดผลเทาท่ีควร และการท้ิงขยะลงคลองของประชาชน
เปนปญหาในการเดินเรือ

3. การเพ่ิมเสนทางจักรยานเพ่ือการสัญจร ไมไดรับการสนับสนุนจากประชาชนเนื่องจาก
เสนทางจักรยาน ยังไมมีความปลอดภัยในการใชเดินทาง

ขอเสนอแนะ
มิติท่ี 4.1 การขยายตัวตามผังเมืองรวม

 ดานบริหารจัดการ
1. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการใชประโยชนท่ีดินใหเต็มประสิทธิภาพ

และเปนไปตามผังเมืองรวม สํานักผังเมืองตองเพ่ิมการสื่อสารความรู ความเขาใจเรื่องผังเมืองท้ังในแงการเพ่ิม
ชองทางการเขาถึงประชาชน และการปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบใหเขาใจงาย โดยเฉพาะเรื่องการจัดรูปท่ีดิน
ซึ่งเปนการเขาถึงประชาชนเฉพาะกลุมและเฉพาะพื้นที่ ตองคํานึงถึงความสะดวกสบายและเปนกันเอง
ลดความเปนทางการเพ่ือใหประชาชนเขารวมโครงการ และตองประชาสัมพันธขอมูลเชิงวิชาการและขอมูล
ท่ีผูมีสวนไดสวนเสียตองเขาใจและยอมรับตรงกัน เพ่ือสรางการมีสวนรวมประสานประโยชนสาธารณะและ
ประโยชนสวนตน

2. สํานักผังเมืองควรเปนผูประสานใหเกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และบริการสังคมตาง ๆ ตามกรอบผังเมืองรวมซึ่งเปนกรอบชี้นําและกํากับการพัฒนาเพ่ือให
กรุงเทพมหานครเติบโตอยางมีระเบียบโดยรักษาสภาพแวดลอมท่ีดี

มิติท่ี 4.2 การฟนฟูเมือง บูรณะเมือง และจัดภูมิทัศนเมือง
 ดานบริหารจัดการ

ควรมีการศึกษาระเบียบ หรือพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการ และประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ท่ีเปนหนวยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครใหเรียบรอยกอน ท้ังนี้เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอน
ขอจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ

มิติท่ี 4.3 การขออนุญาตกอสรางและควบคุมการกอสราง
 ดานบริหารจัดการ ควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํางานตรวจสอบและประเมิน

ความเสี่ยงภัยเพ่ือชวยลดและปองกันอุบัติภัยท่ีเกิดจากอาคาร
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 ดานกฎหมาย
1. ควรมีมาตรการสงเสริมใหภาคประชาชนเห็นความสําคัญของความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของตัวเองและสวนรวม โดยอาศัยความรวมมือจากประชาชนใหชวยกันเฝาระวังอาคาร ท่ีอยูอาศัย
ดูแลพ้ืนท่ีชุมชนและลดพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงทางดานอาคารและสิ่งกอสราง

2. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการตรวจสอบและควบคุมอาคารท่ีมีอยูใหมีการบังคับใช
อยางเขมงวดและมีบทลงโทษสูงสุด เชน กฎหมายรื้อถอนอาคารเรงดวนสําหรับอาคารท่ีมีความเสี่ยงภัย

มิติ 4.4 การพัฒนาและปรับปรุงโครงขายถนน
 บริหารจัดการ

กอนการขอจัดสรรงบประมาณดําเนินการโครงการ ควรมีการศึกษารายละเอียดพ้ืนท่ี
ท่ีจะดําเนินการโครงการ การจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน ฯลฯ กอนขอจัดสรรงบประมาณ เพ่ือใหสามารถขจัดปญหา
อุปสรรคตาง ๆ ใหเรียบรอยกอนท่ีจะดําเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการ

มิติ 4.5 การจัดการจราจร
 ดานบริหารจัดการ

ควรกําหนดนโยบายในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพ่ือยกระดับความปลอดภยัทางถนน
และจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ ในการจัดการจราจรและปองกันอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ี

มิติ 4.6 การพัฒนาและปรังปรุงระบบขนสงสาธารณะและทางเลือกในการเดินทาง
 ดานบริหารจัดการ

กรุงเทพมหานครควรรวมกับภาครัฐบาลในหาจุดจอดแลวจรตามเสนทางรถไฟฟา และ
ควรเพ่ิมความหลากหลายในการเดินทางและอํานวยความสะดวกในการเขาถึงระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ
เชน การพัฒนาเสนทางจักรยาน ทางเทา ทางเดินยกระดับ (Sky Walk) สรางระบบรับสงมายังสถานีระบบขนสง-
มวลชนขนาดใหญ พัฒนาทาเรือรองรับระบบขนสงทางเรือ และสรางทางเชื่อมตอกับระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ

คาดการณแนวโนม
มิติท่ี 4.1 การขยายตัวตามผังเมืองรวม
แนวโนมการใชประโยชนท่ีดินในอนาคตจะเปนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยท่ีเกาะตัวตามแนว

เครือขายรถไฟฟา ซึ่งจะเปนในลักษณะการใชท่ีดินแบบผสมผสานโครงการท่ีอยูอาศัย ศูนยการคา อาคารพาณิชย
อาคารสํานักงานตาง ๆ โดยเฉพาะสถานีท่ีมีศักยภาพสูงในการพัฒนาโครงการแบบผสมผสาน (Mixed Use)
จะเปนสถานีท่ีเปนจุดตัดของรถไฟฟาตั้งแต 2 สายข้ึนไป ซึ่งโครงการขนาดใหญเชนนี้จําเปนท่ีตองมีผังเมือง
ท่ีดีเขามาควบคุมและกํากับการพัฒนา และมีขอกําหนดวาผูพัฒนาโครงการจะตองสรางประโยชนใหกับ
สาธารณะ เชน เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวมากขึ้น เพิ่มพ้ืนท่ีจอดรถตอสวนรวมมากข้ึน เพ่ิมพื้นท่ีรองรับน้ํามากขึ้น
ซึ่งจะชวยใหเกิดการเพ่ิมความหนาแนนในการอยูอาศัยรอบสถานีรถไฟเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งกระบวนการจัดรูปท่ีดิน
สามารถนาํมาใชในการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟาและพ้ืนท่ีปดลอมในรัศมีท่ีสามารถเขาถึงสถานี
รถไฟฟาได

จากแนวโนมดังกลาวจะสงผลใหคนจะยายเขามาอยูอาศัยในเมืองชั้นในและชั้นกลางมากข้ึน โดยเปน
ท่ีอยูอาศัยแนวสูง คือ คอนโดมิเนียม ขณะเดียวกันก็จะเห็นภาพการพัฒนาท่ีดินในสถานีรถไฟฟาปลายทาง
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บริเวณเมืองชั้นนอก โดยจะเปนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาใหเกิดเมืองเครือขายได ซึ่งจะทําใหเกิดการเปด
พ้ืนท่ีหรือทําเลในการพัฒนาโครงการใหม ๆ โดยจะเปนโครงการแนวสูงตามสถานีรถไฟฟาและโครงการแนวราบ
ในพ้ืนท่ีถัดจากแนวเสนทางเขาไปดานใน ท้ังนี้ กลไกและมาตรการทางผังเมืองตองสามารถควบคุมและกํากับ
การใชประโยชนท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอเพ่ือรักษาสัดสวนการใชท่ีดินแบบผสมผสานท้ังแนวราบ
และแนวตั้งใหเมืองคงสภาพแวดลอมท่ีดี ไมเกิดภาวการณพัฒนาแบบไรระเบียบและแออัด

มิติท่ี 4.2 การฟนฟูเมือง บูรณะเมือง และจัดภูมิทัศนเมือง
การดําเนินการโครงการตองเรงดําเนินการ เนื่องจากมีการชะลอโครงการ 3 โครงการ สวนโครงการ

ท่ียังดําเนินการอยูคงตองเรงดําเนินการในทุกข้ันตอน เพ่ือใหไปสูเปาหมายโครงการท่ีกําหนดไว และเพ่ือเปนไป
ตามเปาประสงค และสงผลตอมิติดวย

มิติท่ี 4.3 การขออนุญาตกอสรางและควบคุมการกอสราง
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ.2556-2575) มีเปาหมายใหกรุงเทพมหานครเปนเมือง

ท่ีมีความปลอดภัยตอการใชงานอาคารสาธารณะ โดยตั้งเปาหมายไววาในป พ.ศ.2575 วาอุบัติภัยจากสิ่งปลูกสราง
ตองเปนศูนย (Zero Incidence) เพ่ือใหประชาชนรูสึกมีความเชื่อม่ันในดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในขณะท่ีอยูในอาคารหรือการดาํเนินกิจกรรมตางๆ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร อาคาร ถนน และสะพาน มีการติดตาม
ตรวจสอบอาคารสาธารณะและโครงสรางพ้ืนฐานและมีแผนการซอมแซมและบํารุงรักษาอยางชัดเจนและเปน
รูปธรรม แตเนื่องจากในกรุงเทพมหานครมีอาคารสูง อาคารขนาดใหญ และสิ่งกอสรางสาธารณะเปนจํานวนมาก
ประกอบกับมีเจาหนาท่ีจํานวนนอยทําใหดูแลไมท่ัวถึง จึงมีผลใหปญหาการเกิดอุบัติภัยในอาคารหรือเนื่องมาจาก
อาคาร สิ่งกอสรางในปริมาณสูง จําเปนตองมีการตรวจสอบถึงความเสี่ยงภัยของอาคาร สิ่งกอสราง รวมถึง
ความปลอดภัยของระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในอาคารใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด รวมท้ังตองอาศัย
ความรวมมือจากประชาชนชวยกันเฝาระวัง ดูแลพ้ืนท่ีชุมชนและลดพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงทางดานอาคาร
และสิ่งกอสรางท่ีมีผลกระทบตอความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของตัวเอง โดยมีการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการทําแผนการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงภัย วางระบบฐานขอมูลอาคารและ
โครงสรางพ้ืนฐานท้ังกรุงเทพมหานคร รวมถึงมีการบูรณาการขอมูลกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ซึ่งการจัดทําฐานขอมูล
จะชวยใหหนวยงานสามารถวางแผนการตรวจจับอาคารท่ียังไมผานการตรวจประเมินหรือเปนอาคารท่ีละเมิด
กฎหมาย และจัดทําแผนประเมินความเสี่ยงภัยอาคารได รวมถึงเปดชองทาง เชน เว็บไซต เพ่ือใหประชาชน
สามารถแจงขาวการกอสรางหรือตอเติมอาคารท่ีผิดกฎหมาย เพ่ือใหเจาหนาท่ีหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการตอไป นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนและสงเสริมใหอาคารในกรุงเทพมหานครสามารถตานภัยพิบัติ
โดยอาคารท่ีกอสรางใหมจะตองออกแบบและกอสรางตามกฎกระทรวงกําหนดรับน้ําหนักความตานทานของ
อาคารและพ้ืนดินท่ีรองรับอาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว กรณีอาคารเกาอาจใชวิธีอาศัย
ความรวมมือจากเจาของอาคารในการเสริมกําลังโครงสรางอาคารใหสามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจาก
แผนดินไหวได รวมถึงผลักดันใหมีการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการตรวจสอบและควบคุมอาคารท่ีมีอยูใหมี
การบังคับใชอยางเขมงวดมีบทลงโทษสูงสุด เชน กฎหมายรื้อถอนอาคารเรงดวนสําหรับอาคารท่ีมีความเสี่ยงภัย
และใหอํานาจการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดควบคูไปกับการเตรียมความพรอมดานบุคลากรโดยฝกอบรม
ใหเจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในดานตางๆ รวมถึงดานเทคโนโลยีการตรวจสอบอาคาร กฎหมายควบคุม
และทักษะการใชโปรแกรมท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
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มิติ 4.4 การพัฒนาและปรับปรุงโครงขายถนน
ผลงานในรอบ 6 เดือนท่ีผานมา หลายโครงการยังไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด คือ มีผลงานลาชา

กวาแผน ทําใหตองเรงดําเนินการโครงการท่ีดําเนินการอยูใหเปนไปตามเปาหมาย และเรงแกไขปญหาอุปสรรค
ตาง ๆ เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดตอไป ซึ่งการดําเนินการกอสรางปรับปรุงถนนเพ่ือเชื่อมโยงโครงขายยังเปน
ภารกิจท่ียังตองดําเนินการอยางตอเนื่อง รวมท้ังซอมแซม บํารุงรักษา จัดหาเครื่องมือหนักเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพ่ือใหถนน สะพาน ฯลฯ สามารถอยูในสภาพท่ีใชงานไดอยางสมํ่าเสมอ

มิติ 4.5 การจัดการจราจร
1. สงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนใหกับประชาชน โดยเพ่ิมการรณรงคประชาสัมพันธ

ทุกชองทาง รวมท้ังขับเคลื่อนผลักดันใหเปนหลักสูตรของนักเรียน นักศึกษาอยางเปนรูปธรรม
2. ปรับพฤติกรรมของผูขับข่ียานพาหนะใหใชความเร็วตามท่ีกฎหมายกําหนด
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานครใหมีประสิทธิภาพ โดยดึงภาคี

เครือขายภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวมเพ่ิมมากข้ึนในการปองกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน
มิติ 4.6 การพัฒนาและปรังปรุงระบบขนสงสาธารณะและทางเลือกในการเดินทาง
ปจจุบันรัฐบาลและกรุงเทพมหานครไดพยายามจัดทําระบบขนสงมวลชน และขยายเสนทางระบบ

ขนสงมวลชน แตระบบขนสงมวลชนท่ีมีอยูยังไมสามารถใหบริการครอบคลุมพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซึ่งตาม
แผนการพัฒนาระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานครจะมีรถไฟฟา-รถไฟฟาใตดินเชื่อมโยงทุกพ้ืนท่ี กรุงเทพมหานคร
ควรดําเนินการสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนหันมาใชระบบขนสงมวลชน โดยการเพ่ิมเสนทางรถไฟฟา
พรอมปรับปรุงจุดเชื่อมตอระบบขนสงมวลชน และกอสรางทางเดินยกระดับ เพ่ิมทางเลือกในการเดินทาง
เพ่ือสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับผูใชระบบขนสงมวลชน
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ดานที่ 5 เมืองที่มศีักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ

การพัฒนาเศรษฐกิจถือวาเปนสวนหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานครจึงตอง
เตรียมความพรอม สงเสริม และพัฒนาดานเศรษฐกิจ ท้ังในเรื่องของการทองเท่ียว ธุรกิจ การเกษตร การลงทุน
และฝมือแรงงาน เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนของกรุงเทพมหานครในการเปนมหานครแหงเอเชีย

การทองเท่ียวถือวามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะมีแหลงทองเท่ียว
มากมายท้ังในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัดท่ีสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวจากตางประเทศได แตหากไมมี
การพัฒนาการทองเท่ียวอยางตอเนื่อง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหมากข้ึน อาจถูกประเทศอ่ืน ๆ
ท่ีมีความพรอมมากกวาชวงชิงสวนแบงตลาดทองเท่ียวโลกไปได และทําใหประเทศไทยมีรายไดจากการทองเท่ียว
ลดลง

นอกจากการทองเท่ียวแลว ดานธุรกิจ การคา การเกษตร และการลงทุนก็เปนสิง่สําคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ อีกท้ังประเทศไทยไดเขาสูประชาคมอาเซียน จึงทําใหมีการแขงขันทางธุรกิจ และการลงทุนสูงข้ึน
สงผลใหผูผลิต ผูประกอบการ และแรงงานตองปรับตัวใหทันกับสถานการณในปจจุบัน กรุงเทพมหานคร
จึงตองมีการสนับสนุน สงเสริมธุรกิจ การคา การเกษตร การลงทุน และยกระดับฝมือแรงงานใหมีความสามารถ
ในการประกอบอาชีพใหมากข้ึน เพ่ือใหกรุงเทพมหานครเปนเมืองท่ีมีศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ

ตารางสรุประดับดาน ประกอบดวย 3 มิติ 8 เปาประสงค 11 ตัวชีว้ัดผลงานหลักเชื่อมโยงกับเปาประสงค

ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด

มิติ จํานวน จํานวนตัวชี้วัดผล ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ
เปาประสงค การดําเนินงานหลัก บรรลุผล ไมบรรลผุล

เชื่อมโยงกับมิติ ตามตัวชี้วดั ตามตัวชี้วดั
5.1  สงเสรมิการทองเท่ียว 4 4 3 1 -
5.2  สงเสรมิอาชีพ
และฝมือแรงงาน

2 3 1 2 -

5.3  สงเสรมิธุรกิจ การคา
การเกษตร และการลงทุน

2 4 1 3 -

รวม 8 11 5 6 -
คิดเปนรอยละ 100 45.45 54.55 -

สรุปวเิคราะหผลดําเนินการ
ดานท่ี 5 เมืองท่ีมีศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย 3 มิติ 8 เปาประสงค 11 ตัวชี้วัด 29

มาตรการ มีการดําเนินการตามมาตรการ 21 มาตรการ บรรลุตามตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด และไมบรรลุตัวชี้วัด 6
ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมท่ีไดดําเนินการท้ังหมด 66 โครงการ/กิจกรรม แบงเปนโครงการ/กิจกรรมท่ีใช
งบประมาณ 49 โครงการ/กิจกรรม และไมใชงบประมาณ 17 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท้ังหมด
48.3184 ลานบาท แตยังไมสามารถประเมินไดวาดานท่ี 5 ประสบความสําเร็จหรือไม เนื่องจากยังมีอีกหลาย
โครงการท่ียังดําเนินการไมแลวเสรจ็
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ในการสงเสริมการทองเท่ียวนั้น ยังไมมีการดําเนินการมากนัก โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดทํา/
ปรับปรุงระบบการแนะนําเสนทางการทองเท่ียว  สรางสิ่งอํานวยความสะดวกตามแหลงทองเท่ียว
ประชาสัมพันธศักยภาพของกรุงเทพมหานครในกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวหรือการจัดประชุมและ
นิทรรศการ และการประชาสัมพันธสนับสนุนอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัลจูงใจ ซึ่งท้ังหมดนี้มี
ความจําเปนตอการสงเสริมการทองเท่ียวท้ังสิ้น

กรุงเทพมหานครมีการสงเสริมอาชีพและฝมือแรงงาน โดยการเปดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 6
ประเภทวิชา ณ โรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แหง จัดฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ณ ศูนยฝกอาชีพ
สังกัดสํานักพัฒนาสังคม 5 แหง จัดกิจกรรมฝกอาชีพระยะสั้นสัญจรในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหความรู
และพัฒนาทักษะแกประชาชนทุกกลุม รวมถึงผูตองขังในเรือนจํา/ทัณฑสถานดวย นอกจากนี้กรุงเทพมหานคร
ไดมีการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงข้ึน เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ใหผูมาเรียน
วิชาชีพกับกรุงเทพมหานครมีความรูความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะ จนสามารถนําไปประกอบ
อาชีพไดจริง การดําเนินงานท่ีสําคัญ คือ ปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของโรงเรียนฝกอาชีพ
กรุงเทพมหานครเปนหลักสูตรระยะสั้นแบบฐานสมรรถนะ จํานวน 5 ประเภทวิชา ประกอบดวย ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม และประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการ ใหมีความทันสมัยใหสอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน

กรุงเทพมหานครไดมีการสงเสริมธุรกิจ การคา การเกษตร และการลงทุน ซึ่งมุงเนนท่ีกลุมผูผลิต
เกษตรกร ผูประกอบการผลิตภัณฑกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) โดย
การใหความรูแกผูประกอบการรายใหม เพ่ิมชองทางการตลาด ประชาสัมพันธสงเสริมการขาย และสนับสนุน
ขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจ โอกาสการลงทุน นโยบาย และกฎ ระเบียบตางๆ ท่ีเอ้ืออํานวยตอการตัดสินใจใน
การประกอบธุรกิจแกประชาชน สวนการสงเสริมการทําการเกษตรนั้น ไดเนนการสรางความเขมแข็งใหแก
เกษตรกร เพ่ือใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต ผลผลิตท่ีไดเพ่ิมข้ึนและมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน โดยเนนการ
ใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสม การปรับปรุงบํารุงดิน พรอมท้ังการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการทําการเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดํารขิองรัชกาลท่ี 9 มาประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด

ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ และคาดการณแนวโนมการพัฒนาระยะตอไปในระดับดาน
ปญหาและอุปสรรค
ในดานการทองเท่ียวของกรุงเทพมหานครนั้น ยังคงมีปญหาหลายอยางท่ียังไมไดรับการแกไข เชน

ทางดานการดูแลความปลอดภัยของนักทองเท่ียว ขาดโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับกลุมคน
พิการและผูสูงอายุ และไมมีหองน้ําสาธารณะสําหรบับริการนักทองเท่ียว เปนตน

สวนทางดานของการสงเสริมอาชีพและฝมือแรงงาน พบวาโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร และ
ศูนยฝกอาชีพของกรุงเทพมหานครไมสามารถเปดสอนวิชาชีพ/หลักสูตรใหมๆ ไดทันตอความตองการของ
ผูเรียนและตลาดแรงงาน เนื่องจากระเบียบการดําเนินงานมีหลายข้ันตอน ท้ังในเรื่องการอนุมัติหลักสูตร การ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร การอนุมัติงบประมาณ ฯลฯ วิชาชีพท่ีเปดสอนสวนใหญเปดตามความพรอมของโรงเรียน
ฝกอาชีพแตละแหง และยังขาดระบบการประเมินมาตรฐานทักษะความสามารถของวิทยากรสงเสริมอาชีพ
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ขอเสนอแนะ
ในเรื่องของการทองเท่ียวควรมีการดําเนินการในลักษณะบูรณาการ และการประสานความรวมมือกัน

ระหวางหนวยงานท้ังหนวยงานภายในสังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีตองดําเนินการรวมกันระหวางสํานักวัฒนธรรม
กีฬา และการทองเท่ียว สํานักผังเมือง สํานักการโยธา สํานักเทศกิจ สํานักการจราจรและขนสง และหนวยงาน
ภายนอก ไดแก ตํารวจทองเท่ียว การทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (สสปน.) ควรเนนการแกไขปญหาดานการพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียวทางกายภาพและทัศนียภาพ
การพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียว รวมถึงดานความปลอดภัยของนักทองเท่ียว
เพ่ือเปนการแกไขจุดออนดานการทองเท่ียวของกรุงเทพมหานคร

การสงเสริมอาชีพและฝมือแรงงาน ควรสรางระบบการประเมินมาตรฐานทักษะความสามารถของ
วิทยากรสงเสริมอาชีพ และควรดําเนินการพัฒนาศักยภาพวิทยากรสงเสริมอาชีพของกรุงเทพมหานครอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และผลักดันใหเกิดกระบวนการสรางอาชีพ
แบบครบวงจรแกผูท่ีมาฝกอบรมทักษะอาชีพกับกรุงเทพมหานคร

คาดการณแนวโนม
เปาหมายการสงเสริมตลาดการทองเท่ียวของ ททท. ในป 2560 เนนหนักไปท่ีการผลักดันเรื่องของ

รายไดใหสูงข้ึน มุงดึงนักทองเท่ียวกลุมคุณภาพเขามาเท่ียวไทยเพ่ิมมากข้ึน โดยมีนโยบายพัฒนาการทองเท่ียวท่ี
มีคุณภาพ กระจายรายไดสูทองถ่ิน ดูแลสิ่งแวดลอม และยกระดับภาพลักษณประเทศไทย ซึ่งกรุงเทพมหานคร
สามารถดําเนินการในเรื่องของการสรางชองทาง และกระจายรายไดใหกับชุมชน โดยการสนับสนุนใหคนใน
ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีของตนเอง ใหมีชองทางในการสรางรายไดจากการทองเท่ียว
นอกจากนี้กรุงเทพมหานครควรมีการสงเสริม พัฒนา และผลักดันผลิตภัณฑชุมชน และสินคาเกษตรอยาง
จริงจัง เพ่ือใหผูผลิต ผูประกอบการสามารถแขงขันในตลาดการคาได
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ดานที่ 6  เมืองแหงพหุวฒันธรรม นันทนาการ และการกีฬา

เมืองแหงพหุวัฒนธรรม นันทนาการ และการกีฬา ถือเปนเรื่องสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาคนใหมี
ความสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา มีความรับผิดชอบ รักษาระเบียบวินัย สามัคคี
มีคุณธรรม และกลาแสดงออกในเชิงสรางสรรคท่ีเหมาะสมแกวยั เสริมสรางประสบการณชวีิต สงเสริมความสัมพันธ
อันดีระหวางเด็ก พอแมผูปกครองและชาวชุมชน ใหมีความผูกพันรักใครแนนแฟนกันยิ่งข้ึน ทําใหประชาชน
ชาวกรุงเทพมหานครมีความสุขในการอาศัยอยูในมหานครแหงนี้ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนจะไดเติบโต
เปนผูใหญท่ีมีคุณภาพ โดยมีสุขภาพกาย ใจท่ีเขมแข็ง มีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ
การเขาสังคม และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข

ตารางสรุประดับดาน ประกอบดวย 2 มิติ 6 เปาประสงค 11 ตวัชีว้ัดผลงานหลักเชื่อมโยงกับเปาประสงค

ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด

มิติ จํานวน จํานวนตัวชี้วัดผล ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ
เปาประสงค การดําเนินงานหลัก บรรลุผล ไมบรรลผุล

เชื่อมโยงกับมิติ ตามตัวชี้วดั ตามตัวชี้วดั
6.1 ศลิปะและวัฒนธรรม 2 3 - 3 -
๖.๒ กีฬาและนันทนาการ 4 8 2 6 -

รวม 6 11 2 9 -
คิดเปนรอยละ 100 18.18 81.82 -

สรุปวิเคราะหผลดําเนินการระดับดาน
ดานท่ี 6 เมืองแหงพหุวัฒนธรรม นันทนาการ และการกีฬา มีมิติในการดําเนินงาน 2 มิติ ไดแก

มิติศิลปะและวัฒนธรรม และมิติกีฬาและนันทนาการ มีตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพ-
มหานครประจําป พ.ศ. 2560 จํานวน 11 ตัว หนวยงานนํามาดําเนินการ ท้ัง 11 ตัว คือ 1) จํานวนพ้ืนท่ี
เพ่ือการแสดงตัวของกลุมคนทางดานศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน 2) ชาวกรุงเทพฯ มีกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู
ดานศิลปะ วัฒนธรรมในรูปแบบตาง ๆ 3) ความพึงพอใจตอแนวทางการดําเนินงานดานวัฒนธรรมของกลุม
เครือขายตาง ๆ 4) รอยละของประชาชนท่ีอบรมเพ่ือเรียนรูและพัฒนาทักษะทางกีฬาและนันทนาการ
มีทักษะทางกีฬาและนันทนาการ 5) รอยละของสถานบริการดานกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานคร
อยูในเกณฑมาตรฐาน 6) รอยละของผูใชบริการในสถานบริการดานกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานคร
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 7) จํานวนรางวัลชนะเลิศท่ีกรุงเทพมหานครไดรับจากการแขงขัน
กีฬาในระดับตาง ๆ  8) จํานวนครั้งของความสัมพันธท่ีเกิดจากการแลกเปลี่ยนกีฬาและนันทนาการในระดับ
นานาชาต/ิป 9) จํานวนทุนการศึกษาท่ี กทม. มีใหกับผูท่ีมีความสามารถโดดเดนดานกีฬาและนันทนาการ
10) จํานวนประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมนันทนาการท่ีจัดโดยกรุงเทพมหานคร/ป ทุกตัวชี้วัดยังไมบรรลุผล
การดําเนินการ 11) จาํนวนสารของการใหบริการดานการกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานคร
ท่ีไดประชาสัมพันธผานสื่อประเภทตางๆ /ป ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการทุกตัวช้ีวัด ซึ่งมีผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมดังนี้ สงเสริมและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม เพ่ือมุงสงเสริมและสืบสานวัฒนธรรม
และประเพณี และเปดพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือนําเสนอกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย มีหนวยงาน
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ท่ีรับผิดชอบคือ สาํนักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียว สํานักการโยธา และสํานักงานเขต 50
สํานักงานเขต ผานโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ อาทิ โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา ประจําป พ.ศ. 2560 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑทองถ่ิน
กรุงเทพมหานคร โครงการสงเสริมการทองเท่ียวงานเทศกาลและงานประเพณีประจําปกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมการรายงานผลการประสานความรวมมือดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และกิจกรรมสํารวจ
ความพึงพอใจของกลุมเครือขายดานวัฒนธรรม ฯลฯ สําหรบัการเปดพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือนําเสนอกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลายดําเนินการผานโครงการ/กิจกรรม อาทิ โครงการพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร
และกิจกรรมสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการพิพิธภัณฑทองถ่ินและหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้กรุงเทพมหานครไดเปดอบรมเพ่ือสอนใหประชาชนไดเรียนรูและพัฒนาทักษะทางกีฬา
และนันทนาการตามความสนใจ โดยเปดสอนกีฬาข้ันพ้ืนฐานในศูนยกีฬากรุงเทพมหานครและเปดสอน
และจัดประกวดกิจกรรมพ้ืนฐานทางนันทนาการท่ีศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครไดจัดเตรียม
สถานท่ี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับเลนกีฬาและประกอบกิจกรรมนันทนาการท่ีไดมาตรฐาน
ท้ังในศูนยกีฬากรุงเทพมหานคร ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร และบางสวนของลานกีฬากรุงเทพมหานคร
รวมถึงจัดใหมีกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานแกผูมาใชบริการในสถานบริการ
กีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังมีนักกีฬาท่ีมีความสามารถเปน
ตัวแทนเขารวมการแขงขันกีฬาในระดับตาง ๆ แลวไดรางวัลชนะเลิศหลายรายการ อาทิ การแขงขันกีฬา
แหงชาติ ครั้งท่ี 45 ระดับชาติ การแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 35 ระดับชาติ การแขงขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 38 การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 33 ระดับชาติ การแขงขัน
โรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 20 การแขงขันกีฬายุวชนโลก ครั้งท่ี 51 การแขงขันเรือใบ รายการ
Top of The Gulf Regatta 2017 การแขงขันฟุตซอลลีกอาชีพประเทศไทย 2560 “FUSAL THAILAND
PREMIER LEAGUE 2017” รวมถึงกรุงเทพมหานครไดมอบรางวัล/ทุนการศึกษาใหกับผูท่ีมีความสามารถ
โดดเดนดานกีฬาและนันทนาการเพ่ือเปนกําลังใจท่ีไดทุมเทรางกาย เวลาและเรื่องตาง ๆ เพ่ือสรางผลงาน
อันเปนเกียรติท่ีนาชื่นชมใหกับกรุงเทพมหานคร ในการนี้กรุงเทพมหานครยังไดจัดแสดงดนตรี ประกวดแขงขัน
ขับรองเพลง และจัดกิจกรรมนันทนาการไปสูประชาชนกลุมตาง ๆ อยางหลากหลายเพ่ือท่ีจะทําใหประชาชน
ใชชีวิตในเมืองอยางสนุกสนานรื่นเริง ท้ังนี้ยังไดทําการประชาสัมพันธเก่ียวกับการใหบริการดานกีฬาและ
นันทนาการของกรุงเทพมหานครไปยังประชาชนกลุมตาง ๆ โดยผานสื่อประเภทตาง ๆ อยางหลากหลาย

ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ และคาดการณแนวโนมการพัฒนาระยะตอไปในระดับดาน
ปญหาและอุปสรรค

1. ชาวกรุงเทพมหานครยังขาดความตระหนักในการมีสวนรวมดานการอนุรักษสงเสริมและสืบสาน
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามใหดํารงอยูสืบไป

2. สังคมในปจจุบันขาดความเอ้ืออาทรตอกัน พอแมไมมีเวลาใกลชิดบุตรหลาน ทําใหเด็กขาด
ความอบอุน ม่ัวสุมติดยาเสพติดและเกมส

3. เกิดโรคคนเมือง เชน โรคอวน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เกิดความเครียดสะสม จากการใชชีวิต
ท่ีตองมีการแขงขันกันอยางสูง เปนตน

4. ผูสูงอายุตองการใหเปดสถานบริการชวงเวลาเชา
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ขอเสนอแนะ
1. การอนุรักษสงเสริมและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามใหดํารงอยูสืบไปจําเปนตองอาศัย

ความรวมมือจากทุกภาคสวน  ท้ังนี้ประการแรกท่ีควรเรงดําเนินการ คือรวมมือกันรวบรวมขอมูลวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงามตาง ๆ จากคนในชุมชนและเอกสารท่ีไดมีการบันทึกไว เพ่ือนํามาศึกษาวิจัยใหเขาใจถึง
แกนแท เอกลักษณ และคุณประโยชนของวัฒนธรรมและประเพณีนั้น ๆ ซึ่งจะชวยใหคนรุนใหมเกิดการยอมรับ
และสามารถนําไปปรับใชกับชีวิตในยุคปจจุบันได อีกท้ังสงเสริมใหเยาวชนเห็นคุณคาของประเพณีไทย
โดยเฉพาะประเพณีในทองถ่ินใหตระหนักถึงเอกลักษณทางวัฒนธรรม ซึ่งจะทําใหเกิดความม่ันใจและสามารถ
ปรับตัวเขากับความเปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ท่ีจะเขามาในประเทศไทยได

2. ควรเพ่ิมและรักษาพ้ืนท่ีเพ่ือการแสดงออกอยางสรางสรรค
3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการท่ีตอบสนองความตองการได

อยางหลากหลายและนําไปสูการดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข
4. พัฒนาการบริหารจัดการดานการกีฬาและนันทนาการใหมีประสิทธิภาพ

คาดการณแนวโนม จะแสดงใหเห็นไปในทางพัฒนาและปรับปรุง แนวทางประเด็นใหม ๆ อาจมีความเสี่ยง
ใหม ๆ ท่ีจะทําใหสําเร็จหรือไม แนวโนมของแนวทางการทํางาน

แนวโนมการพัฒนาในระยะตอไปท่ีสําคัญ
1. กรุงเทพมหานครจําเปนตองปลูกฝงคานิยมตั้งแตเด็กโดยจัดวิชาท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณี

ไวเปนหลักสูตรทุกระดับชั้น เพ่ือเปนการปลูกฝงและสั่งสมความรูและประสบการณตั้งแตเด็ก  นอกจากนี้
กรุงเทพมหานครตองสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย โดยใชการทองเท่ียวดึงดูด
ท้ังชาวไทยและตางประเทศใหเท่ียวชมเมืองไทย

2. ผลจากการรายงานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม
การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม ไดเสนอตอสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในการประชุมสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ไดเสนอขอจํากัดดานการปรับปรุง
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ดานโครงสรางการบริหารจัดการของกระทรวงวัฒนธรรม และภารกิจของหนวยงานในสังกัดไมสามารถบริหาร
จัดการมรดกวัฒนธรรม และบูรณาการกับเครือขายทางดานวัฒนธรรมได สงผลกระทบใหกรุงเทพมหานคร
อาจตองปรับโครงสรางหนวยงานท่ีรับผิดชอบ (สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียว) ใหสอดคลอง
กับระดับชาติ

3. การบริหารจัดการดานกีฬามีความสําคัญมากเนื่องจากเก่ียวของกับการพัฒนาในเรื่องทรัพยากร
ทางการกีฬาในสวนของบุคลากร วัสดุอุปกรณ งบประมาณ ระบบกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินการทางการกีฬาเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการสรางเครือขาย
ความรวมมือภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน จึงนับไดวาเปนทางท่ีดีอยางหนึ่งในการท่ีจะทําใหกีฬาและ
นันทนาการเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตประจําวันของชาวกรุงเทพมหานคร เชน การทําขอตกลงความรวมมือ
กับมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในอันท่ีจะนํานักศึกษาท่ีเรียนมาทางดานพลศึกษา โดยเฉพาะศาสตรในเรื่องของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬามาใชในการฝกปฏิบัติในสถานการณจริง ซึ่งจะชวยในการพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถของนักกีฬาใหกาวไปสูความพรั่งพรอม และมีสมรรถภาพสูงสุดสามารถสรางความเปนเลิศ
ใหแกประเทศชาติ รวมท้ังพัฒนาสุขภาพและพลานามัยของประชาชนไปพรอมกัน เปนตน และผลกระทบ
ในเชิงบวกท่ีจะเกิดตามมาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน คือ ความสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและ
สติปญญา มีความรับผิดชอบ รักษาระเบียบวินัย สามัคคี มีคุณธรรม และกลาแสดงออกในเชิงสรางสรรค
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ท่ีเหมาะสมแกวัย เสริมสรางประสบการณชีวิต อันจะนําไปสูการเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพสามารถ
ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางเปนสุข และพรอมจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให
เจริญกาวหนาตอไป
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ดานที่ 7  เมืองที่ใหโอกาสทางการศึกษาสําหรับทุกคน

เมืองท่ีใหโอกาสทางการศึกษาสําหรับทุกคน ถือเปนเรื่องสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือใหเด็ก
ทุกคนมีความเสมอภาคในดานสิทธิและโอกาสท่ีจะไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ป อยางท่ัวถึง และมีโรงเรียน
ท่ีเปดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) สําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษใหเพียงพอตอความตองการของผูเรียน
โดยเปนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
ในการพัฒนาตามชวงวัย ท้ังรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา มีความรับผิดชอบ รักษาระเบียบวินัย
สามัคคี มีคุณธรรม กลาแสดงออกในเชิงสรางสรรคท่ีเหมาะสม และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข รวมถึง
การเรียนรูตามอัธยาศัยในปจจุบันซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคนและสังคมยิ่งกวาการศึกษาในระบบ
เพราะการเรียนรูตามอัธยาศัย หมายถึง การศึกษาท่ีเกิดข้ึนตามวิถีชีวิตท่ีเปนการเรียนรูจากประสบการณ
จากการทํางาน จากบุคคล จากครอบครัว จากชุมชน จากแหลงความรูตาง ๆ เพื่อเพ่ิมพูนความรู ทักษะ
ความบันเทิง และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตารางสรุประดับดาน ประกอบดวย 2 มิติ 18 เปาประสงค 9 ตัวชี้วัดผลงานหลักเชื่อมโยงกับเปาประสงค

ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด

มิติ จํานวน จํานวนตัวชี้วัดผล ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ
เปาประสงค การดําเนินงานหลัก บรรลุผล ไมบรรลผุล

เชื่อมโยงกับมิติ ตามตัวชี้วดั ตามตัวชี้วดั
7.1  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 3 - - -
7.2  การศึกษาตามอัธยาศัย 3 6 - - -

รวม 18 9 - - -
คิดเปนรอยละ 100 - - -

สรุปวเิคราะหผลดําเนินการ
ดานท่ี 7 เมืองที่ใหโอกาสทางการศึกษาสําหรับทุกคน มีมิติในการดําเนินงาน 2 มิติ ไดแก มิติ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมิติการศึกษาตามอัธยาศัย มีตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําป 2560 จํานวน 9 ตัว หนวยงานนํามาดําเนินการ ท้ัง 9 ตัว คือ 1) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
มีคะแนนการทดสอบระดับชาติสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศใน 5 วิชา ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 2) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษ 3) นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครศึกษาตอในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน
4) ระดับความพึงพอใจของประชาชนไดเรียนรูตามความสนใจ ความถนัด และศักยภาพ 5) จํานวนกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย 6) จํานวนสมาชิกผูใชหองสมุดเพ่ิมข้ึน 7) จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน 8) บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานหองสมุดไดรับการพัฒนา และ 9) แหลงเรียนรู/แหลงคนควา
ไดรับการพัฒนาปรับปรุง ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการทุกตัวช้ีวัด ซึ่งมีผลการดําเนินงานในภาพรวม ดังนี้
มิติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมิติการศึกษาตามอัธยาศัย มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ สํานักการศึกษา
สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียว และสํานักงานเขต 50 สํานักงานเขต ผานโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ
อาทิ มิติดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก โครงการโรงเรียนสองภาษา เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในโรงเรียน
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สองภาษาหลักสูตรไทย-อังกฤษ* โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดคํานวณ* กิจกรรมการติดตามผลการประเมินการอานของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร* เพ่ือพัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาไทย* โครงการพัฒนาการเรียนรวมในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร และกิจกรรมการเปดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โครงการสอนภาษามลายู โครงการสอนภาษาอาหรับ และโครงการสอนภาษาญี่ปุน โครงการ
เพ่ิมโอกาสการศึกษาตอระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โครงการสงเสริม
สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลตาม
หลักสูตรแกนกลางศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ มิติดานการศึกษาตามอัธยาศัย ไดแก โครงการโรงเรยีน
หลักสูตรการดนตรี โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาจนีและภาษามลาย ูเขาสูประชาคมอาเซยีน กิจกรรมสงเสริม
การเรียนรูตามอัตลักษณกับหองสมุดเพ่ือการเรียนรู จัดกิจกรรมสงเสริมการอานและกิจกรรมตางๆ ผานหองสมุด
เพ่ือการเรียนรู รถหองสมุดเคลือ่นท่ี พิพิธภัณฑทองถ่ิน พิพิธภัณฑเด็กกรุงเทพมหานคร เพ่ือสงเสริมใหประชาชน
เรียนรูตามความสนใจ เปนการเรียนรูตลอดชีวิต ท้ังนี้ เพ่ือการยกระดับผลการเรียนในกลุมสาระท่ีสาํคัญ
การสนับสนุนครูในการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนนักเรียน การพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา
การบริหารการศึกษาและการบริหารโรงเรียน และการเรียนรูตามอัธยาศัยของประชาชน และสงผล
ใหกรุงเทพมหานครเปนเมืองท่ีใหโอกาสทางการศึกษาสําหรับทุกคนอยางเปนรูปธรรม

ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ และคาดการณแนวโนมการพัฒนาระยะตอไปในระดับดาน
ปญหาและอุปสรรค

การดําเนินโครงการของหนวยงานสวนใหญเปนโครงการเดิม และการติดตามผลการดาํเนินการ
ขาดประสิทธิภาพ ประกอบกับการวัดความสาํเร็จของผลการดําเนินงานเปนการวัดเชิงกระบวนการ ซึ่ง
ไมสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน รวมท้ังระบบฐานขอมูลข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการบริหารจัดการ
ขาดประสิทธิภาพ ทําใหผลสัมฤทธิ์ฯ ไมแตกตางจากปท่ีผานมา นอกจากนี้ยังขาดความพรอมในการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ทําใหการเปดโรงเรียนท่ีเปดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
ไมเปนตามเปาหมายของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

แหลงเรียนรูบางแหงของกรุงเทพมหานครไมเปนท่ีรูจัก ขาดการประชาสัมพันธและแหลงเรียนรู
บางแหงเขาถึงไดยาก ยังมีหองสมุดขนาดเล็กยังไมไดรับการพัฒนาใหเปนหองสมุดมิคิใหม การจัดกิจกรรม
กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเด็กนักเรียน ยังไมมีการสงเสริมการเรียนรูในกลุมเปาหมายอ่ืนๆ และการฝกอาชีพ
หรือการจัดกิจกรรมตาง ๆ สวนมากทางหนวยงานจะเปนผูกําหนดยังไมมีการสอบถามความตองการของประชาชน
ตลอดจนยังไมมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชกับการสงเสริมการเรียนรูมากนัก

ขอเสนอแนะ
หนวยงานผูรับผิดชอบควรติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินโครงการ เพ่ือปรับปรุงรายละเอียด

ในการดําเนินโครงการท่ีจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และอาจจะตองเปลี่ยนแปลงแนวทาง
การสอน โดยทําการศึกษาวิจัยโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ผลคะแนนทดสอบระดับชาติสูงกวาคะแนน
เฉลี่ยในระดับประเทศ) กับ โรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ผลคะแนนทดสอบระดับชาติต่ํากวาคะแนนเฉลี่ย
ในระดับประเทศ) เพ่ือศึกษาเชิงเปรียบเทียบวา มีจุดใดท่ีจะตองปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาตอยอด เพ่ือนําไป
กําหนดเปนกิจกรรม/โครงการท่ีจะดําเนินการ หรือคัดเลือกโรงเรียนของกรุงเทพมหานครท่ีมีความพรอมและ
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ประสานความรวมมือจากสถาบันการศึกษาอ่ืนในพ้ืนท่ี เพ่ือดําเนินการในลักษณะเปนโรงเรียนคูพัฒนา หรือ
โรงเรียนพ่ีเลี้ยง ในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู เพ่ือพัฒนาแนวทางการสอนของครู และสรางการเรียนรู
ใหกับนักเรียน ขณะเดียวกันก็ตองสงเสริมและพัฒนาทักษะของครูรวมท้ังสนับสนุนใหโรงเรียนมีความพรอม
ในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ

มาตรการหนึ่งท่ีจะชวยสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีประสิทธิภาพคือ ทําให“แหลงเรียนรูท่ีเขาถึง
ไดงาย แหลงเรียนรูตามอัธยาศัยของกรุงเทพมหานครในรูปแบบตาง ๆ เชน พิพิธภัณฑ หองสมุด หรือหอศิลป
มีจํานวนมากและมีการบริการท่ีหลากหลาย ประชาชนควรเขาถึงไดงาย รวมถึงการจัดกิจกรรมตาง ๆ  เชน
การจัดทําเว็บไซด เอกสาร แผนพับตาง ๆ เก่ียวกับแหลงการศึกษาและเรียนรูท้ังหมดไวอยางเปนระบบในท่ีเดียวกัน
พรอมดวยแผนท่ีท่ีตั้งของสถานท่ีตาง ๆ เพ่ือสรางความสะดวกสบายตอผูท่ีตองการไปสถานท่ีตาง ๆ เหลานั้น
รวมท้ังการจัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสงเสริมการเรียนรูควรมีการสํารวจความตองการของประชาชนหรือกลุมเปาหมาย
วาตองการเรียนรูหรือความรูในเรื่องอะไรบาง เพ่ือท่ีจะจัดกิจกรรมไดตรงความตองการของประชาชน

คาดการณแนวโนม
ปจจุบันการศึกษาของกรุงเทพมหานครจะพิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน

(O-Net) ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน แตจากนโยบายของรัฐบาลจะใช PISA (Programme
for International Student Assessment) ซึ่งเปนโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกท่ีดําเนินการ
โดย Organization for Economic Co-operation and Development หรือ OECD จุดประสงคเพ่ือสํารวจ
ระบบการศึกษาของนานาประเทศวา ไดเตรียมความพรอม สําหรับการใชชีวิตและการมีสวนรวมในสังคม
ในอนาคตเพียงพอหรือไม โดยเนนการประเมินสมรรถนะของนักเรียนท่ีจะใชความรูและทักษะเพ่ือเผชิญกับโลก
ในชีวิตจริงมากกวาการเรียนรูตามหลักสูตรในโรงเรียน โดยจัดใหมีการทดสอบสมรรถนะเด็กนักเรียนวัย 15 ป
หรือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จากท่ัวโลก ทําใหหนวยงานผูรับผิดชอบจะตองศึกษาคนควาหาเทคนิคหรือ
นวัตกรรมใหมมาพัฒนาท้ังผูสอน และผูเรียนใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง

พัฒนาสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัยใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนทุกระดับ
เพราะจะเห็นวา การเรียนรูตลอดชีวิตหรือการศึกษาตามอัธยาศัย มิใชเปนการศึกษาของคนรุนใหมที่มา
พรอมกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหเทานั้น แตการศึกษาตามอัธยาศัย เปนความจําเปนของประชาชนท่ีตองเขาใจ
เขาถึง และใชประโยชนอยางเต็มท่ี สามารถเรียนรูไดตลอดเวลาทุกท่ี
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ดานที่ 8  เมืองแหงสุขภาวะ

แผนวิสัยทัศนของประชาชนเพ่ือการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป หรือวิสัยทัศนกรุงเทพฯ
พ.ศ. 2575 ไดใหความหมายในประเด็นยุทธศาสตร 1 มหานครปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตรยอย 1.6
ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยไววา “เมืองกรุงเทพมหานครเปนมหานครปลอดโรคคนเมืองและมีอาหาร
ปลอดภัยสําหรับการบริโภค”

ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย จึงมุงใหความสําคัญกับการดูแลความปลอดภัยของการบริโภค
อาหารและลดความสูญเสียจากโรคคนเมืองท้ังโรคติดตอและโรคไมติดตอท่ีสําคัญ เพ่ิมการเขาถึงบริการ
ในการดแูลรักษาสุขภาพ สงเสริมการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย สนับสนุนการออกกําลังกาย
และกิจกรรมนันทนาการ เพื่อปองกันโรคคนเมือง เชน โรคอวน โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ ฯลฯ
โดยดําเนินการครอบคลุมการสงเสริม เฝาระวัง การรักษา ฟนฟูสุขภาพแกประชาชนจากโรคไมติดตอ เชน
โรคอวน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็งเตานม โรคมะเร็งปากมดลูก ฯลฯ ในดานโรคติดตอ
เชน โรควัณโรค โรคไขเลือดออก โรคเอดส โรคพิษสุนัขบา ฯลฯ รวมท้ังการสุขาภิบาลอาหาร มาตรฐาน
ความสะอาดและสิ่งแวดลอมของอาคาร ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการสาธารณสุขมูลฐาน
เนนการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือใหสามารถดูแลสุขภาพตนเองไดและมีสุขภาวะท่ีดีตอไป  ผลการดําเนินการ
ในภาพรวมสรุปไดดังนี้

ตารางสรุประดับดานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจาํป พ.ศ. 2560 ประกอบดวย 8 มิติ
32 เปาประสงค 82 มาตรการ 64 ตัวช้ีวัดผลงานหลัก

ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด

มิติ จํานวน จํานวนตัวชี้วัดผล บรรลุผลตามตัวชี้วัด ไมบรรลุผล ไมไดดําเนินการ
เปาประสงค การดําเนินงานหลัก ตามแผน ตามแผน ตามตัวชี้วัด

เชื่อมโยงกับมิติ กทม. 60 หนวยงาน 60
8.1 การสรางเสริมสุขภาพ
และปองกันโรคไมติดตอ

6 14 - อยูระหวาง
ดําเนินการ
9 ตัวชี้วัด

- 5

8.2 การปองกันและควบคมุ
โรคตดิตอในเขตเมือง

6 7 อยูระหวาง
ดําเนินการ
4 ตัวชี้วัด

อยูระหวาง
ดําเนินการ
2 ตัวชี้วัด

- 1

8.3 การเขาถึงการรักษา
พยาบาลระดับปฐมภูมิ

4 10 - อยูระหวาง
ดําเนินการ
9 ตัวชี้วัด

- 1

8.4 การบําบัดรักษา
และฟนฟูการติดยาเสพตดิ
และสารเสพติด

2 2 - - - 2

8.5 สาธารณสุขมูลฐาน
และเครือขายสุขภาพ
ภาคประชาชน

2 6 - อยูระหวาง
ดําเนินการ
4 ตัวชี้วัด

- 2
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ผลการดําเนินการตัวชี้วัด

มิติ จํานวน จํานวนตัวชี้วัดผล บรรลุผลตามตัวชี้วัด ไมบรรลุผล ไมไดดําเนินการ
เปาประสงค การดําเนินงานหลัก ตามแผน ตามแผน ตามตัวชี้วัด

เชื่อมโยงกับมิติ กทม. 60 หนวยงาน 60
8.6 การใหบริการ
โรงพยาบาลและการแพทย
ฉุกเฉิน

5 12 - อยูระหวาง
ดําเนินการ
12 ตัวชี้วัด

- -

8.7 อาหารปลอดภัย 3 6 - อยูระหวาง
ดําเนินการ
6 ตัวชี้วัด

- -

8.8 สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
และอาชีวอนามัย

4 7 - อยูระหวาง
ดําเนินการ
7 ตัวชี้วัด

- -

รวม 32 64 4 49 - 11
6.25 76.56 - 17.19

คิดเปนรอยละ 100 53  (82.81) 11  (17.19)
สรุปวเิคราะหผลดําเนินการ

1. การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคไมติดตอ (Non-communicable disease)
จัดหนวยคัดกรองสุขภาพ/หนวยแพทย/หนวยสาธารณสุขเคลื่อนท่ีในชุมชนตาง ๆ พ้ืนท่ีเขต

กรุงเทพมหานคร เพ่ือคนหาภาวะสุขภาพของประชาชนกลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมปวย และใหบริการตรวจ
รักษาโรคท่ัวไป คัดกรองความเสี่ยงสุขภาพ ประเมินภาวะสุขภาพจิต ใหคําปรึกษาแนะนํา ฯลฯ ซึ่งหากผูมารับ
บริการมีปญหาสุขภาพจะไดรับการสงตอเพ่ือรับการวินิจฉัย/รักษาตามระบบสิทธิการรักษาพยาบาล

ในสวนของการคัดกรองมะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูกจากสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร
มีสตรีท่ีไดรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม 10,966 คน คิดเปนรอยละ 49.85 ของเปาหมายท่ีกําหนด
ไว 22,000 คน1 และมีสตรีท่ีไดรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 15,929 คน คิดเปนรอยละ 54.93
ของเปาหมายท่ีกําหนดไว 29,000 คน2

1 การใหบริการตรวจคดักรองมะเรง็เตานมในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยท้ัง 9 แหง มีสตรไีทยอายุ 35 ข้ึนไป
ไดรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมโดยสังเกตความผดิปกติดวยการดูลักษณะภายนอกของเตานมและการคลํา โดยไมเสยี
คาใชจาย (ไมรวมการตรวจ mammogram และ u/s breast) 2,466 ราย คิดเปนรอยละ 49.32 ของเปาหมายท่ีกําหนดไว
5,000 คน และพบวา ผิดปกติ 567 ราย คิดเปนรอยละ 22.99 ของสตรีท่ีไดรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม ในสวน
ของสํานักอนามัย มีการออกหนวยคัดกรองเชิงรุกในชุมชนของศูนยบริการสาธารณสุขแตละแหง และรถคัดกรองมะเร็งเคลื่อนท่ี
มีสตรีท่ีไดรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม 8,500 คน คิดเปนรอยละ 50 ของเปาหมายท่ีกําหนดไว 17,000 คน
2 การใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยท้ัง 8 แหง มีสตรไีทย อายุ 15 ปข้ึนไป
ท่ีมีเพศสัมพันธไดรับบริการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก โดยการทํา แพปเสมียร (Pap smear) ตามเกณฑราชวิทยาลัย
สูตินรีแพทยแหงประเทศไทย หรอือายุ 30 ป กรณียังไมมีเพศสัมพันธ (การตรวจเซลลวิทยาของปากมดลูก (Cerival
Cytology) แบบ Conventional Papanicolaou Smear) 9,929 คน คิดเปนรอยละ 82.74 ของเปาหมายท่ีกําหนดไว
12,000 คน และพบวา ผิดปกติ 203 คน คิดเปนรอยละ 2.04 ของสตรีท่ีไดรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ในสวนของสํานักอนามัยมีการดําเนินกิจกรรมรณรงคคัดกรองมะเร็งปากมดลูกท่ีศูนยบริการสาธารณสขุท้ัง 68 แหง รวมท้ัง
มีการออกหนวยคัดกรองเชิงรุกในชุมชนของศูนยบริการสาธารณสุขแตละแหง และรถคดักรองมะเร็งเคลื่อนท่ี มีสตรีท่ีไดรับ
บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จํานวน 6,000 คน คิดเปนรอยละ 35.29 ของเปาหมายท่ีกําหนดไว 17,000 คน
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เพ่ือเนนการปองกันและลดความเสี่ยงตั้งแตแรกเริ่ม กรุงเทพมหานครจึงไดจัดโครงการใหบริการ
วัคซีนปองกันโรคเอชพีวีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครข้ึน เพ่ือสรางภูมิคุมกันตอการติดเชื้อเอชพีวีซึ่งเปน
สาเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูก กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับความยินยอม
จากผูปกครอง

การประเมินภาวะแทรกซอนใหกับประชาชนท่ัวไป ผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ในสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร เพ่ือลดอุบัติการณการเสียชีวิตดวยโรคดังกลาว พบวา

(๑) อัตราการตายของผูปวยโรคเบาหวานท่ีไมมีภาวะแทรกซอน Ischemic Heart, CKD, Stroke
ท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย คิดเปนรอยละ 0.024 (คาเปาหมาย < รอยละ 5)
โดยมีผูปวยโรคเบาหวานท้ังหมด 69,980 ราย เสียชีวิต 17 ราย

(2) อัตราการตายของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีเสียชีวิตดวย Intracerebral Hemorrhage
หรือ Hemorrhagic Stroke ท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย คิดเปนรอยละ 0.047
(คาเปาหมาย < รอยละ 3.3) โดยมีผูปวยโรคความดันโลหติสูงท้ังหมด 137,735 ราย เสียชีวิต 65 ราย

(3) การดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของศูนยบริการ
สาธารณสุข สํานักอนามัย มีผูมารับบริการรักษาโรคเบาหวานท่ีไดรับการดูแลตามเกณฑ 1,955 คน คิดเปน
รอยละ 11.55 (คาเปาหมายรอยละ 70) ของผูมารับบริการรักษาโรคเบาหวานท้ังหมด 16,933 คน และ
มีผูมารับบริการรักษาโรคความดันโลหิตสูงท่ีไดรับการดูแลตามเกณฑ 2,260 คน คิดเปนรอยละ 11.36
(คาเปาหมายรอยละ 70) ของผูมารับบริการรักษาโรคความดันโลหิตสูงท้ังหมด 19,889 คน

สําหรับการสงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี มีการจัดโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนและบุคลากรท่ีมีน้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐานในโรงพยาบาลสังกัดสํานัก
การแพทย และดําเนินกิจกรรมปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน ซึ่งผลการดําเนินการ
ในไตรมาสท่ี 2 มีโรงเรียนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ีดําเนินมาตรการปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการ
229 แหง โดยแบงเปนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 175 แหง โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 15 แหง โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
39 แหง คิดเปนรอยละ 47.41 (คาเปาหมายรอยละ 80) ของโรงเรียนเปาหมายท่ีกําหนดไว 483 แหง
ท้ังนีอ้ยูระหวางดําเนินการและติดตามขอมูลการดําเนินมาตรการปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการ
ของโรงเรียนสวนท่ีเหลือ

นอกจากนี้ ยังมีโครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนการรณรงคการดูแลสุขภาพของกลุมเสี่ยง และเผยแพร
ความรูใหประชาชนตระหนักในปญหาสุขภาพและสามารถดูแลสุขภาพไดดวยตนเอง ไดแก โครงการคนกรุงเทพฯ
ฉลาด ตองไมขาดไอโอดีน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือสํารวจไอโอดีนในปสสาวะของหญิงตั้งครรภท่ีมาฝากครรภ
ครั้งแรก ณ ศูนยบริการสาธารณสุขท้ัง 68 แหง กิจกรรมคลินิกครอบครัวอบอุน โครงการพัฒนาบริการ
สุขภาพจิตชุมชน โครงการจัดพิมพหนังสือการดูแลสุขภาพสําหรับประชาชน โครงการจัดทําวารสุขภาพ
สํานักอนามัย กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ กิจกรรมสาระสุขภาพทางสื่อสาธารณะ

2. การปองกันและควบคุมโรคติดตอในเขตเมือง (Communicable disease)
1) โรควัณโรค

ผลสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรคท่ีข้ึนทะเบียนรักษาในสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร
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คิดเปนรอยละ 90.813 (คาเปาหมายรอยละ >85) โดยมีโครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุน ไดแก กิจกรรม
การพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย กิจกรรม
การรักษาวัณโรค ดวยระบบยาระยะสั้นภายใตการสังเกตโดยตรง (DOT) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การควบคุมวัณโรคในกรุงเทพมหานคร โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครือขายการควบคุมวัณโรคในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร

2) โรคเอดส
ผลการเฝาระวังการติดเชื้อเอชไอวีเฉพาะพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครในกลุมหญิงตั้งครรภ

ของศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย และคณะแพทยศาสตร
วชิรพยาบาลมีหญิงตั้งครรภท่ีไดรับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีในสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร
6,078 ราย พบผลเปนบวก 37 คน คิดเปนรอยละ 0.61 (คาเปาหมาย ≤ รอยละ 1)

ในสวนของการดําเนินกิจกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูกของศูนยบริการ
สาธารณสุขสํานักอนามัย มีหญิงตั้งครรภท่ีมารับบริการ 835 ราย หญิงตั้งครรภไดรับการเจาะเลือด
หาการติดเชื้อเอชไอวี 835 ราย หญิงตั้งครรภไดรับการปรึกษากอนการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี 835 ครั้ง
พบวา มีหญิงตั้งครรภติดเชื้อเอชไอวี จํานวน 2 ราย โดยไดรับการสงตอไปยังโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
1 ราย และไดรับการสงตอไปยังโรงพยาบาลนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร จาํนวน 1 ราย เพ่ือรับยาตาน
ไวรัสเอดส

3) โรคไขหวัดใหญ
กรุงเทพมหานครรวมกับกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดอุบัติการณการเจ็บปวยและเสียชีวิตจากไขหวัดใหญในประชาชนกลุมท่ีมีความเสี่ยง
ตอโรคสูง เพ่ือปองกันการแพรระบาดของไขหวัดใหญในกลุมบุคลากร และลดโอกาสการแพรกระจายเชื้อ
ไขหวัดใหญระหวางบุคลากรทางการแพทยและผูปวยท่ีมารับการรักษา ตลอดจนเพ่ือสงเสริมและสราง
ความตระหนักในการรับบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญแกประชาชน โดยกําหนดการรณรงคใหวัคซีน
ปองกันโรคไขหวัดใหญ เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2560 ท้ังนี้ ประชาชนกลุมเสี่ยง
ท่ีเปนเปาหมายการใหวัคซีนไขหวัดใหญ มี 4 กลุม ประกอบดวย (1) หญิงตั้งครรภอายุครรภ 4 เดือนข้ึนไป
(2) เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปทุกคน (3) ผูมีโรคเรื้อรังประจําตัว ไดแก ปอดอุดก้ันเรื้อรัง หัวใจ หืด ไตวาย
หลอดเลือดสมอง ผูปวยมะเร็งท่ีอยูระหวางการไดรับเคมีบําบัด และเบาหวาน (4) ผูสูงอายุมากกวา 65 ป
ทุกคน (คาเปาหมายมากกวารอยละ 60) ท้ังนี้ อยูระหวางดําเนินการ

4) โรคไขเลือดออก
สงเสริมการมีสวนรวมในการเฝาระวังและปองกันโรคติดตอท่ีสําคัญในเขตเมือง โดยเครือขาย

ภาครัฐ เอกชน ประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาโรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
ประกอบดวย 4 กิจกรรม คือ (1) มีการสํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายเปนประจาํทุกเดือน

3 การควบคุมและรักษาโรควัณโรคของศูนยบริการสาธารณสุข สาํนักอนามัย โดยคดิจากผูปวยวัณโรครายใหมเสมหะ
พบเช้ือ 104 ราย มผีลสําเร็จของการรักษา 94 ราย คิดเปนรอยละ 90.38 (คาเปาหมายรอยละ >85) และอัตรา
ผลสําเร็จในการรักษา (Success Rate) ของโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยท้ัง 8 แหง มีผูปวยใหมเสมหะบวกท่ีนํา
มาประเมิน 194 ราย รักษาหายและครบ (Cure + Complete) 177 ราย คิดเปนรอยละ 91.24 (คาเปาหมาย >
รอยละ 87)
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(2) มีการเผยแพรประชาสัมพันธในชุมชน เชน การจัดนิทรรศการ การเผยแพรผานหอกระจายขาว เวทีชาวบาน
การประชุมในชุมชน การรณรงคประชาสัมพันธโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน (3) มีการปรับสภาพสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมไมใหเปนแหลงแพรโรค (4) ชุมชนท่ีมีผูปวยไดรับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังไดรับ
การแจงขาวโดยใชมาตรการเรงดวนสําหรับการควบคุมการระบาด ซึ่งผลการดําเนินการมีชุมชนท่ีเขาดําเนินการ
ครบตามเกณฑ 1,134 ชุมชน คิดเปนรอยละ 55.05 (คาเปาหมายรอยละ 80) ของจํานวนชุมชนท่ีข้ึนทะเบียน
ท้ังหมด 2,060 ชุมชน4

ในสวนของอัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกไมเกินเปอรเซ็นไทลท่ี 85 ของขอมูล 5 ป ยอนหลัง
(ปปฏิทิน ป พ.ศ. 2554-2558) P85 เทากับ 360.65 พบวา ระหวางเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2560
มีผูปวยโรคไขเลือดออก 688 ราย คิดเปนอัตราปวย 12.08 ตอประชากรแสนคน โดยอัตราปวยดวยโรค
ไขเลือดออกลดลงเม่ือเทียบกับเปอรเซ็นไทลท่ี 85 คิดเปนรอยละ 96.65

5) โรคพิษสุนัขบา
ดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัขและแมวในชุมชน คลินิกสัตวแพทย

กรุงเทพมหานคร คลินิกฝายควบคุมโรคพิษสุนัขบา ศูนยควบคุมสุนัขประเวศ ศูนยพักพิงสุนัข อ.ทัพทัน
จ.อุทัยธานี และศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย ท้ังนี้ สามารถดําเนินการได 61,790 ตัว คิดเปน
รอยละ 36.35 ของเปาหมายท่ีกําหนดไว 170,000 ตัว และยังไมพบผูเสียชวีิตดวยโรคพิษสุนัขบาในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ ยังมีโครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนการควบคุมการระบาดของโรคติดตอสําคัญ
ในเขตเมืองและการควบคุมพาหะนําโรค ไดแก โครงการพัฒนากระบวนการเฝาระวังและสอบสวนโรค
ป 2560 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค กิจกรรม
กําจัดหนูในท่ีทําการกรุงเทพมหานคร

3. การเขาถึงการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ
1) ดูแลสุขภาพในชองปากและบําบัดรักษาทางทันตกรรม มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุน

ไดแก
(1)  โครงการคนกรุงเทพฯ รักฟน (เพ่ือผูสูงวัยฟนดี)5 กลุมเปาหมายคือผูสูงอายุ 20,000 คน

ในชมรมผูสูงอายุท่ีอยูในความรับผิดชอบของศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย และผูสูงอายุท่ีมารับบริการ
ทันตกรรมท่ีศูนยบริการสาธารณสุข คลินิกบริการทันตกรรม กทม. 1 และ กทม. 2 โดยมีการอบรมพัฒนา
ศักยภาพแกนนาํชมรมผูสูงอายุในการสงเสริมสุขภาพชองปาก จํานวน 2 รุน และตรวจสุขภาพชองปาก
ฝกทักษะการทําความสะอาดชองปากรายบุคคล (อายุ 50 ปข้ึนไป) มีผูสูงอายุในชุมชนท่ีไดรับการตรวจและ
ฝกทักษะ 6,328 คน คิดเปนรอยละ 31.64 (คาเปาหมายรอยละ 85) ของกลุมผูสูงอายุเปาหมายท่ีกําหนดไว

(๒) กิจกรรมใหบริการเคลือบหลุมรองฟนในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-2 มีเด็ก
นักเรียนท่ีไดรับการเคลือบหลุมรองฟน 20,693 คน คิดเปนรอยละ 74.82 (คาเปาหมายรอยละ 50)
ของเด็กนักเรียนท่ีไดรับการตรวจคัดกรองท้ังหมด 27,655 คน

4 ขอมูล ณ 28 กุมภาพันธ 2560
5 สนับสนุนนโยบายผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายท่ี 4 “คณุภาพชีวิตด”ี (CARE) Bangkok Special Care
ดูแลผูสูงอายุเปนพิเศษ ดวยการเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว และความใสใจเปนพิเศษในการบริการทางการแพทยและ
สาธารณสุข สันทนาการ บริการท่ีสํานักงานเขต การเพ่ิมพูนความรูและทักษะอาชีพ และการเดินทางดวยรถตูวีลแชร
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(3) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพชองปากกลุมเปาหมาย
สําคัญ เปนการอบรมผูดูแลเด็กหรือครูพ่ีเลี้ยงของศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันของ
ศูนยบริการสาธารณสุข เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการดําเนินกิจกรรมสงเสริมสุขภาพชองปากของเด็กกอนวัยเรียน

2) ดูแลผูปวยตอเนื่องท่ีบาน มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุน ไดแก
(1)  โครงการการพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูปวยและผูสูงอายุท่ีตองไดรับการดูแลตอเนื่องท่ีบาน6

โดยจัดอบรมหลักสูตรสรางแกนนําผูดูแล (Caregiver) ใหมีศักยภาพการพยาบาลพ้ืนฐาน แบงการอบรม
เปน 10 รุน รุนละ 120 คน มีผูดูแลผูปวยและผูสูงอายุผานการอบรม 1,190 คน คิดเปนรอยละ 99.16
(คาเปาหมาย รอยละ 80) ของเปาหมายท่ีกําหนดไว 1,200 คน และมีการจัดอบรมหลักสูตรฟนฟูแกนนํา
ผูดูแลผูปวยและผูสูงอายุท่ีตองไดรับการดูแลตอเนื่องท่ีบาน 748 คน โดยดําเนินการจัดการอบรมภาคทฤษฎี
3 รุน (รุนท่ี 1 จํานวน 250 คน รุนท่ี 2 จํานวน 246 คน รุนท่ี 3 จํานวน 252 คน) และภาคศึกษาดูงาน
ตางจังหวัด 7 รุน (รุนท่ี 1 จํานวน 108 คน รุนท่ี 2 จํานวน 84 คน รุนท่ี 3 จํานวน 105 คน รุนท่ี 4
จํานวน 118 คน รุนท่ี 5 จํานวน 104 คน รุนท่ี 6 จํานวน 111 คน รุนท่ี 7 จํานวน 118 คน) รวมท้ัง
จัดทําชุดสนับสนุนผูดูแลท่ีมีทักษะชวยงานพยาบาลและจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล

(2) กิจกรรมพัฒนาการพยาบาลผูปวยและผูสูงอายุตอเนื่องท่ีบาน (HHC) ของศูนยบริการ-
สาธารณสุข7 โดยเปนการพัฒนาศูนยสงตอเพ่ือการพยาบาลตอเนื่องท่ีบาน (BMA Home Ward Referral
Center) เพ่ือใหศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย สามารถใชงานโปรแกรม BMA Home Ward Referral
และใหบริการเยี่ยมบานไดครบทุกแหง ซึ่งตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559-16 มีนาคม 2560 มีผูปวยท่ีไดรับ
การสงตอและไดรับการพยาบาลตอเนื่องท่ีบาน (HHC) 6,709 ราย คิดเปนรอยละ 100 (คาเปาหมาย
รอยละ 60)

นอกจากนี้ ยังมีโครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนและสงเสริมการเขาถึงระบบบริการและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ การพัฒนาขีดความสามารถ มาตรฐานและประสิทธิภาพการบริการ
ชันสูตรสาธารณสุข การเผยแพรความรูเก่ียวกับรักษาพยาบาลและฟนฟูสุขภาพ ไดแก โครงการการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานศูนยบริการสาธารณสุขเพ่ือการรับรองคุณภาพ กิจกรรมการทดสอบความชํานาญ
(Proficiency testing) ของเจาหนาท่ีศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย และสํานักงานเขตในการตรวจ
คัดกรองหา ยาบา (Methamphetamine) ในปสสาวะ โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการสํานักงานชันสูตร
สาธารณสุขเพ่ือการรับรองมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย เพ่ือขอการรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการงาน
เทคนิคการแพทย ๒๕๕๕ โครงการการสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแม จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร โครงการจัดทําสื่อเผยแพรและประชาสัมพันธงานเวชศาสตรฟนฟูและกายภาพบําบัด

4. การบําบัดรักษาและฟนฟูการติดยาเสพติดและสารเสพติด
ไมไดดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวในมิติท่ี 8.4 การบําบัดรักษาและฟนฟูการติดยาเสพติด

และสารเสพติดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2560 แตมีการดําเนินการตามภารกิจ
และตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึนโดยหนวยงาน ซึ่งผลการดําเนินการในภาพรวมปรากฏอยูในดานท่ี 1 เมืองท่ีมี
ความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย มิติท่ี 1.2 การปองกันและแกไขปญหาการติดยาเสพติด
และสารเสพติด

6-7 สนับสนุนนโยบายผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายท่ี 4 “คุณภาพชีวิตด”ี (CARE) Bangkok Special Care
ดูแลผูสูงอายุเปนพิเศษ ดวยการเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว และความใสใจเปนพิเศษในการบริการทางการแพทยและ
สาธารณสุข สันทนาการ บริการท่ีสํานักงานเขต การเพ่ิมพูนความรูและทักษะอาชีพ และการเดินทางดวยรถตูวีลแชร
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5. สาธารณสุขมูลฐานและเครือขายสุขภาพภาคประชาชน
ปจจุบันมีศูนยสุขภาพชุมชนท่ีปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ 1,219 แหง คิดเปนรอยละ 87.07

(คาเปาหมายรอยละ 85) ของศูนยสุขภาพชุมชนท่ีข้ึนทะเบียน 1,400 แหง โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครเปนผูดําเนินการภายใตการสนับสนุน การใหคําปรึกษาแนะนํา การควบคุมกํากับ และติดตาม
ผลของศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย จากการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอศูนยสุขภาพ
ชุมชน รอบประเมินท่ี 1 โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ พบวา มีคะแนนความพึงพอใจในระดับมาก-มาก
ท่ีสุด 11,387 ฉบับ คิดเปนรอยละ 96.09 (คาเปาหมายรอยละ 85) ของแบบสอบถามความพึงพอใจ
ท่ีไดรับกลับคืน 11,850 ฉบับ

ในสวนของการเสริมสรางเครือขายสุขภาพผูสูงอายุ มีการดําเนินการโดยพัฒนาศักยภาพชมรม
ผูสูงอายุ สงเสริมการมีสวนรวมของผูสูงอายุ และพัฒนาการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนของศูนยบริการ
สาธารณสุข โดยมีชุมชนท่ีดําเนินกิจกรรมการดูแลผูสูงอายุระยะยาวที่ดําเนินการตอเนื่อง 68 ชุมชน
และมีชุมชนท่ีดําเนินกิจกรรมการดูแลผูสูงอายุระยะยาวท่ีดําเนินการเพ่ิมข้ึน 24 ชุมชน รวมเปน 92 แหง
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาการดําเนินงานศูนยสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุของศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
เพ่ือใหศูนยบริการสาธารณสุขท้ัง 68 แหง (คาเปาหมาย 68 แหง) มีฐานขอมูลประวัติบุคคลของผูสูงอายุ
ในพ้ืนท่ีดวย

นอกจากนี้ ยังมีโครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนการเสริมสรางเครือขายอาสาสมัครสาธารณสุข
ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและขยายเครือขายภาคประชาชน ไดแก โครงการอาสาสมัคร-
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครรวมใจขจัดภัยสุขภาพ โครงการพัฒนาศูนยสุขภาพชุมชน กิจกรรมการอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครในหลักสูตรการอบรมเพ่ิมพูนความรู และโครงการเครือขาย
ความรวมมือในการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ สํานักอนามัย

6. การใหบริการโรงพยาบาลและการแพทยฉุกเฉิน
1) การยกระดับศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานโรคเฉพาะทางท่ีมีคุณภาพผานเกณฑ

ของสํานักการแพทยตั้งแต ระดับ 3 ข้ึนไป การพัฒนาและขยายศูนยความเปนเลิศทางการแพทย (Exellent
Center) อยางตอเนื่อง พรอมท้ังมีการประเมินศักยภาพและยกระดับศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
ในดานตาง ๆ ท้ัง 10 ดาน ใหผานเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดตั้งแตระดับ 3 ข้ึนไป8 (คาเปาหมาย >รอยละ 85)
ท้ังนี้อยูระหวางดําเนินการ

8 คุณภาพตามเกณฑ หมายถึง ศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานโรคเฉพาะทางท่ีมีคุณภาพผานเกณฑของสํานักการแพทย
ในระดับ 3 ข้ึนไป อยางนอย 7 ใน 10 ดาน ประกอบดวย (๑) มีบุคลากรหรือผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขาท่ีจําเปนตอการดําเนินงาน
ของศูนย (2) มีสถานท่ี/คลินิกเฉพาะครบวงจร และมีการใหบริการคลินิกเฉพาะโรคครบทุกสาขาท่ีจําเปน (3) มีเครื่องมือ
และครุภณัฑทางการแพทยท่ีจําเปนตอการดําเนินงานของศูนย (4) มีการประชุมสหสาขาวิชาชีพในองคกร (5) เปนศูนยกลาง
การใหบริการและเครือขายการสงตอจากโรงพยาบาลในเครือขาย (สนพ./สนอ.) (6) ศูนยกลางการฝกอบรม/หลักสตูรไดรับ
การยอมรับ โดยเปนศูนยฝกอบรมแพทยหลักสตูรระยะสั้นหรือเปนสถาบันสมทบ (7) ความสําเรจ็ของการรักษาสามารถ
ใหการรักษาโรคท่ีซับซอนไดแตไมครบถวน (8) ศูนยกลางขอมลูผูปวย โดยมีศูนยกลางเก็บรวบรวมขอมูลแหลงเดียว
(9) จํานวนผลงานวิจยัท่ีช้ีนําสังคม โดยมผีลงานวิจัยท่ีไดรับการนําเสนอหรือตีพิมพในวารสาร ระดับชาติ (10) มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูในเครือขายกับองคกรวิชาชีพ/มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับสํานัก (Inter hospital Conference)
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ปจจุบันสํานักการแพทยมีศูนยความเปนเลิศทางการแพทย (Excellent Center) จํานวน
7 ศูนย โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนยตรวจรักษาและผาตดัผานกลอง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
ไดผานการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพ เพ่ือเปนสถาบันฝกอบรมดานผาตัดผานกลองทางนรีเวช
จากสมาคมผาตัดผานกลองทางนรีเวชภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟก (APAGE) หรือ (Asia Pacific Association for
Gynecologic Endoscopy and Minimally Invasive Therapy) ตามมาตรฐาน ACMIG (APAGE
Accredited Training Centre in Minimally Invasive Gynecology) โดยการตรวจประเมินของผูเชี่ยวชาญ
ซึ่งนับเปนโรงพยาบาลแหงท่ี 2 ในภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟกท่ีผานการประเมินตามมาตรฐานดังกลาว

2) ผลการสํารวจความพึงพอใจในบริการของศูนยความเปนเลิศทางการแพทยท้ัง 7 แหง
ผูปวยมีความพึงพอใจระดับมากในการบริการรักษาพยาบาลของศูนยความเปนเลิศทางการแพทยของ
กรุงเทพมหานคร 1,197 คน คิดเปนรอยละ 97.40 (คาเปาหมาย ≥ รอยละ 85) ของผูปวยท่ีมารับบริการ
ท้ังหมด 1,229 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โรงพยาบาล ผลสํารวจความพึงพอใจ
1. โรงพยาบาลกลาง 1. ศูนยจักษุวิทยา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 446 ราย

มีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความพึงพอใจระดับมาก 429 ราย
คิดเปนรอยละ 96.19
2. ศูนยโรคกระดูกและขอ ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 180 ราย
มีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความพึงพอใจระดับมาก 180 ราย
คิดเปนรอยละ 100

2. โรงพยาบาลตากสิน 3. ศูนยโรคเบาหวาน ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 60 ราย
มีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความพึงพอใจระดับมาก 57 ราย
คิดเปนรอยละ 95
4. ศูนยเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ ผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด 112 ราย มีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความพึงพอใจระดับ
มาก 110 ราย คิดเปนรอยละ 98.21
5. ศูนยโรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อม ผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด 116 ราย มีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความพึงพอใจระดับ
มาก 108 ราย คิดเปนรอยละ 93.10

3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 6. ศูนยเวชศาสตรการกีฬา และเวชศาสตรฟนฟู ผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด 55 ราย มีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความพึงพอใจระดับ
มาก 55 ราย คิดเปนรอยละ 100
7. ศนูยรักษาและผาตัดผานกลอง ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด
260 ราย มีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความพึงพอใจระดับมาก
258ราย คิดเปนรอยละ 99.39
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3) การผานเกณฑการประเมินคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ9 (คาเปาหมายรอยละ 100)
มีการดําเนินการโดยพัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย และการพัฒนาคุณภาพ
ชองทางพิเศษในการขอรับบริการของผูสูงอายุ (Fast Track) ของโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย ท้ังนี้
อยูระหวางดําเนินการ

4)  ความสําเร็จในการผานการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (ซํ้า) (คาเปาหมาย
รอยละ 100) การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยท้ัง 8 แหง ถือเปนการดําเนินงานท่ีสําคัญ
ตามยุทธศาสตรการพัฒนากรุงเทพมหานคร ตั้งแตอดีตท่ีผานมาโดยกําหนดกลยุทธเรงรัดการพัฒนาโรงพยาบาล
เพ่ือใหบริการประชาชนแบบครบวงจรและมีคุณภาพเทียบไดกับมาตรฐานสากล โดยโรงพยาบาลจะตองผาน
การประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน (HA) ท้ังนี้ มีสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
หรือ สรพ. เปนหนวยงานผูประเมิน โดยมีผลการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล ดังนี้

(1)  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ไดรับการเยี่ยมสํารวจเพ่ือตออายุการรับรอง
กระบวนการคุณภาพ (ซ้ํา) ตามมาตรฐานโรงพยาบาล (Re Accreditation) ครั้งท่ี 3 โดยมีผลผานการประเมิน
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) หรือ สรพ. มีระยะเวลาในการรับรองตั้งแตวันท่ี
24 มกราคม 2560-23 มกราคม 2563

(2) โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ อยูระหวางการสรุปรวบรวมเอกสาร
ประกอบการตออายุการรับรองใหกับ สรพ. ท้ังหมด ไดแก Hospital profile, SRA, Clinical tracer รายงาน
ความกาวหนาตามขอเสนอแนะ

(3)  โรงพยาบาลราชพิพัฒน อยูระหวางดําเนินการเตรียมความพรอมรับการตรวจประเมินซ้ํา
และไดสงเอกสารขอมูลโรงพยาบาล (Hospital profile) และหนังสือแสดงเจตจํานงเพ่ือขอรับการตรวจเยี่ยม
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคกรมหาชน) หรือ สรพ. เรียบรอยแลว

(4) โรงพยาบาลกลาง ไดรับการเยี่ยมสํารวจเพ่ือตออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ซ้ํา)
ตามมาตรฐานโรงพยาบาล (Re Accreditation) ครั้งท่ี 3 โดยมีผลผานการประเมินจากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องคการมหาชน) หรือ สรพ. มีระยะเวลาในการรับรองตั้งแตวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2559-
25 กุมภาพันธ 2562

(5) โรงพยาบาลตากสิน สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) หรือ (สรพ.)
กําหนดวันเขาเยี่ยมสํารวจ เพ่ือตออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ซ้ํา) (Re Accreditation) ครั้งท่ี 3
โดยมีผลผานการประเมินมีระยะเวลาในการรับรองตั้งแตวันท่ี 24 มกราคม 2560-23 มกราคม 2563

(6) โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์ ผานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลซ้ํา ครั้งท่ี 1
(Re-Accreditation) มีระยะเวลาในการรับรองตั้งแตวันท่ี 31 สิงหาคม 2558-30 สิงหาคม 2561

(7) โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ไดรับการตรวจประเมินเพ่ือรับรองรับคุณภาพ
โรงพยาบาลซ้ํา ครั้งท่ี 1 (Re-Accreditation) มีระยะเวลาในการรับรอง ตั้งแตวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2558-
26 กุมภาพันธ 2561

9 สนับสนุนนโยบายผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายท่ี 4 “คณุภาพชีวิตด”ี (CARE) Bangkok Special Care
ดูแลผูสูงอายุเปนพิเศษ ดวยการเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว และความใสใจเปนพิเศษในการบริการทางการแพทยและ
สาธารณสุข สันทนาการ บริการท่ีสํานักงานเขต การเพ่ิมพูนความรูและทักษะอาชีพ และการเดินทางดวยรถตูวีลแชร
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(8) โรงพยาบาลสิรินธร สงเอกสารประเมินตนเองเพ่ือใหสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องคการมหาชน) (สรพ.) เขาเยี่ยมสํารวจเพ่ือตออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ซ้ํา) (Re Accreditation)
ครั้งท่ี 2 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) หรือ สรพ. แจงกําหนดการเขาเยี่ยมสํารวจ
เฉพาะเรื่อง (Focus survey) ในวันท่ี 25 เมษายน 2560

5) การสงเสริมใหสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานครมีบริการแพทยแผนไทย/แพทยทางเลือก
โดยมีการดําเนินดานการแพทยแผนไทย/การแพทยทางเลือกในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย 4 แหง
(คาเปาหมาย 4 แหง) ดังนี้

โรงพยาบาล การบริการและสถิติผลการดําเนินการ
1. โรงพยาบาลกลาง - ผานการตรวจประเมินจาก สปสช. จัดใหมีบริการตรวจรักษาและสงเสริม

สุขภาพดวยการแพทยแผนไทย/การแพทยทางเลือก มีการใหบริการ
การแพทยแผนไทย ประกอบดวยการนวดลูกประคบและยาสมุนไพร
และบริการแพทยทางเลือกซึ่งเปนแพทยแผนจีน การฝงเข็ม
- มีสถิติผลการดําเนินการแพทยแผนไทย 1,833 ราย และการฝงเข็ม
185 ราย

2. โรงพยาบาลตากสิน - ผานการตรวจประเมินจาก สปสช. จัดใหมีบริการการแพทยแผนไทย-จีน
แกผูมารับบริการในเวลาราชการ โดยการนําศาสตรแหงภูมิปญญาไทย
และแผนจีนมาผสมผสานใชเปนเครื่องมือในการดูแลบําบัด รักษา ฟนฟู
สุขภาพ มีการใหบริการ ประกอบดวยยาไทย สมุนไพรไทย การนวดประคบ
การฝงเข็ม
- มีสถิติผลการดําเนินการแพทยแผนไทย 559 ราย และการฝงเข็ม
569 ราย

3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ - จัดใหมีบริการตรวจรักษาและสงเสริมสุขภาพ โดยมีการบริการ
ดานการฝงเข็มเพ่ือฟนฟูสุขภาพ และการแพทยแผนไทยประยุกต
- มีสถิติผลการดําเนินการแพทยแผนไทย 358 ราย และการฝงเข็ม
506 ราย

4. โรงพยาบาลราชพิพัฒน - จัดใหมีบริการตรวจรักษาและสงเสริมสุขภาพดวยการแพทยแผนไทย/
การแพทยทางเลือกแกผูมารับบริการในเวลาราชการ
- มีสถิติผลการดําเนินการแพทยแผนไทย 1,358  ราย และการฝงเข็ม
4,005  ราย

6) ความครอบคลุมในการเขาถึงบริการทางการแพทย สถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร
ไดมีการพัฒนาระบบสงตอระหวางศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย และโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย
ท้ัง 8 แหง เพ่ือสงเสริมการเขาถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
และเพ่ือเปนการพัฒนาระบบสงตอระหวางศูนยบริการสาธารณสุขและเครือขายรวมกับโรงพยาบาลสังกัด
สํานักการแพทย โดยมีผูปวยท่ีสงตอจากศูนยบริการสาธารณสุขมารับบริการรักษาในโรงพยาบาลสังกัด
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สํานักการแพทย 265,954 ราย คิดเปนรอยละ 99.23 (คาเปาหมายรอยละ 80) ของผูปวยท่ีสงตอท้ังหมด
จากศูนยบริการสาธารณสุข 268,030 ราย

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาและประสานเครือขายระบบบริการทางการแพทยและระบบสงตอ
ของโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย ในผูปวย 4 กลุมโรค ไดแก อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมองทารก
เกิดกอนกําหนดและออรโธปดิกส มีผูปวยท่ีไดรับการสงตอ 556 ราย สงตอสําเร็จ 536 ราย คิดเปนรอยละ 96.40
(คาเปาหมายรอยละ 70) และสงตอไมสําเร็จ 20 ราย คิดเปนรอยละ 3.60

7) การผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาทางการแพทย มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
ไดแก โครงการสัมมนาวิชาการประจําป ครั้งท่ี 15 สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร โครงการทุนสงเสริม
การวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุข โครงการประชุมใหญวิชาการประจําป ครบรอบ 119 ป โรงพยาบาลกลาง
โครงการประชุมวิชาการประจําป 2560 (ครั้งท่ี 14) โครงการประชุมวิชาการประจําป สําหรับโครงการ
สัมมนาวิชาการประจําป ครั้งท่ี 15 สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร ไดกําหนด Theme การจัดสัมมนา
วิชาการครั้งนี้เก่ียวกับ Thailand 4.0 : Smart BMA Hospital ท้ังนี้ อยูระหวางการดําเนินการ

8) การแนะนําและเผยแพรความรูในการดูแลสุขภาพแกผูมารับบริการในโรงพยาบาล
มีการจัดโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสรางเสริมพลังผูปวยและญาติโดยการใหความรูในการดูแลตนเอง/ผูปวย
ไดถูกตองในโรคเรื้อรังตาง ๆ ในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยท้ัง 9 แหง ไดแก โครงการการเสริมพลัง
ผูสูงอายุและญาติในโรคกระดูกพรุนและการพลัด ตกหกลม กิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะผูปวยและผูดูแล
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองใหแกผูปวยและผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง กิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจ
ในการดูแลผูสูงอายุสําหรับผูปวยและผูดูแลผูสูงอายุ เรื่อง โรคไต โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุเพ่ือปองกัน
ภาวะสมองเสื่อม โครงการสรางเสริมพลังผูปวยและญาติ (Well – being Caring) แกผูปวยสูงอายุท่ีตองการ
พ่ึงพิงผูอ่ืนปานกลางถึงพ่ึงพิงผูอ่ืนท้ังหมด (ADL ≤ 11) โครงการใหความรูเขาใจแกญาติ (Care giver)
ในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง กิจกรรมสงเสริมความรูในการดูแลผูปวยในกลุมผูปวยนอนติดเตียง
กิจกรรมใหความรูเรื่องการปองกันการพลัดตกหกลม

9) ประชาชนไดรับการบริการชวยเหลือฉุกเฉินเม่ือเกิดอุบัติเหตุและเจ็บปวยข้ันวิกฤต
เพ่ือสนับสนุนระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน (ศูนยเอราวัณ) ไดมีการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ดังนี้

(1) โครงการศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยหนวยปฏิบัติการ
การแพทยฉุกเฉินในเครือขายระบบบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ไดจัดชุดปฏิบัติการออกใหบริการ
ผูบาดเจ็บฉุกเฉินท้ังผูปวยวิกฤตและไมรุนแรง นาํสงโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครท้ัง 8 แหง
มีผูบาดเจ็บฉุกเฉินที่ไดรับการดูแลจากทีมสุขภาพของโรงพยาบาล 688 ราย คิดเปนรอยละ 100
(คาเปาหมายรอยละ 100)

(2) โครงการจัดบริการการแพทยฉุกเฉินเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ-
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช10 เพ่ือใหการดูแลดานการเจ็บปวยฉุกเฉิน ณ บริเวณมณฑลพิธีทองสนามหลวง

10 ภารกิจพิเศษ : การบริหารจดัการมณฑลพิธีทองสนามหลวง
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พระบรมมหาราชวัง โดยจัดทีมปฏิบัติการพรอมนําสงผูเจ็บปวยไปยังสถานพยาบาลท่ีเหมาะสม 10 จุด
ซึ่งสามารถจําแนกผูมารับบริการทางการแพทยได คือ (1) แยกตามประเภทอาการท่ีแจงเพ่ือรับบริการ
ทางการแพทย เชน เปนลม เปนตะคริว อุบัติเหตุ และอ่ืน ๆ 37,118 ราย (2) แยกตามประเภทการปฐมพยาบาล
ใหการดูแลเบื้องตนโดยไมพบแพทย เชน แจกยาดม/แอมโมเนีย ทําแผล ขอยา และอ่ืน ๆ 2,021,214 ราย
(3) ตรวจโรคและรักษาไมรวมนําสงโรงพยาบาล เชน ระบบทางเดินหายใจ ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร
ระบบกลามเนื้อและกระดูก ระบบ หู คอ จมูก ปวดศีรษะ/เวียนศีรษะ ไข เจ็บคอ ปวดทอง ทองเสีย ปวดหลัง
ปวดขา แพ ผื่นคัน เหนื่อย ออนเพลีย อ่ืน ๆ (รวมปรึกษาสุขภาพ) 93,715 ราย (4) นําสงโรงพยาบาล
1,160 ราย (5) ประเมินสุขภาพทางจิตโดยทีม MCATT (กรมสุขภาพจิต) 5,353 ราย คิดเปนรอยละ 100
(คาเปาหมายไมนอยกวา รอยละ 75)

(3) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเขาถึงเพ่ือชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาการบริการในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินโดยจัดใหมีชุดปฏิบัติงาน
การแพทยฉุกเฉินระดับสูง (Advance Life Support) ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 5 จุด ไดแก (1) จุดจอด
ใตทางดวนข้ันท่ี 2 (ดวนประชาชื่น) (2) จุดจอดหางบิ๊กซีรามอินทรา (3) จุดจอดพุทธมณฑลสาย 1 เขตตลิ่งชัน
(4) จุดจอดสํานักงานเขตลาดพราว (5)  จุดจอดสํานักงานเขตบางนา ท้ังนี้ มีผูปวยท่ีไดรับบริการทางการแพทย
ข้ันสูง (Advance) ภายใน 10 นาที 2,932 คน ผูปวยท่ีไดรับบริการทางการแพทยข้ันพ้ืนฐาน (Basic)
ภายใน 15 นาที 5,909 คน รวมผูปวยท่ีขอรับบริการ (Advance+Basic) 8,841 คน คิดเปนรอยละ 49.31
(คาเปาหมายรอยละ 45) ของผูปวยท่ีขอรับบริการท้ังหมด 17,931 คน

7. อาหารปลอดภัย
กรุงเทพมหานครโดยสํานักอนามัยไดดําเนินโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย11 เพ่ือกําหนด

กรอบทิศทางในการดําเนินงานดานอาหารปลอดภัยใหมีความตอเนื่อง และใหหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ
และเอกชนไดตื่นตัวและตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร โดยในปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 โครงการฯ ดังกลาวประกอบดวย กิจกรรมตาง ๆ ท่ีสงเสริมสนับสนุนใหบรรลุวัตถุประสงค
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ไดแก กิจกรรมท่ี 1 เขตอาหารปลอดภัยภายใตแผนยุทธศาสตร
กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย กิจกรรมท่ี 2 การเฝาระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและ
การปนเปอนสารพิษของอาหารและน้ํา กิจกรรมท่ี 3 การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย กิจกรรมท่ี 4
การดําเนินงานยานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร กิจกรรมท่ี 5 การพัฒนาตลาดสะอาดไดมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย กิจกรรมท่ี 6 การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในสถานท่ีสะสมอาหาร กิจกรรมท่ี 7 การสุขาภิบาล
อาหารในโรงเรียน กิจกรรมท่ี 8 การสงเสริมความรูดานการสุขาภิบาลอาหาร แกผูสัมผัสอาหารตามหลักสูตร
การสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร กิจกรรมท่ี 9 การสุขาภิบาลอาหารในสถานท่ีจําหนายอาหาร
พรอมบริโภค กิจกรรมท่ี 10 การประชาสัมพันธ กิจกรรมท่ี 11 การควบคุมและจําหนายกระเชาของขวัญ
ปใหมในชวงเทศกาลปใหม โดยมีผลการดําเนินการ ดังนี้

11 สนับสนุนนโยบายผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายท่ี 1 “สะอาด (CLEAN) รวมพลังชาวกรุงเทพฯ รวม Big Cleaning
Day เมืองกรุงเทพฯ สะอาด ท้ังผูประกอบการ เจาของบาน รานคาและจิตอาสารวมกันทําความสะอาดยานชุมชน ยานการคา
คู คลองท่ัวกรุงเทพฯ อยางนอยเดอืนละ 1 ครั้ง และปลูกจิตสํานึกรวมกันดูแลรักษาพ้ืนท่ีใหสวยงาม เปนระเบียบ
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1) การตรวจเฝาระวังคุณภาพอาหาร
สํานักงานเขตท้ัง ๕๐ เขต ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล ดําเนินการสุมเก็บตัวอยางอาหาร

พรอมบริโภคในกลุมเปาหมาย ไดแก ตลาด รานอาหาร ซูเปอรมารเก็ต มินิมารท แผงลอยจําหนายอาหาร
ริมบาทวิถี และโรงเรียน ตรวจวิเคราะหโดยชุดทดสอบเบื้องตน (Test Kit) หาสารเคมีปนเปอนในอาหาร
7 ชนิด ไดแก ชุดตรวจหาบอแรกซ ฟอรมาลิน สารกันรา (กรดซาลิซิลิค) สารฟอกขาว สีสังเคราะหในอาหาร
หามใสสี กรดแรอิสระ (น้ําสมสายชูปลอม) และสารโพลาร และเก็บตัวอยางสงตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
เพ่ือตรวจหาเชื้อโรคท่ีเปนอันตรายในระบบทางเดินอาหาร ๔ ชนิด ไดแก Salmonella  E.coli Staphylococcus
aureus และ V. cholera มีการสุมเก็บตัวอยางอาหารตรวจวิเคราะหท้ังสิ้น ๑๐,๕๕๗ ตัวอยาง ไมพบการปนเปอน
เชื้อโรคและสารพิษ ๑๐,๕๑๘ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๙๙.๖๓ (คาเปาหมายรอยละ 90)

2) การประกอบ ปรุง และจําหนายอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ
- มีสถานประกอบการอาหารท่ีไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร

ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 14,515 ราย คิดเปนรอยละ 72.63 (คาเปาหมายรอยละ 60)
ของสถานประกอบการอาหารท้ังหมด 19,985 ราย

- มีการสงเสริมความรูดานการสุขาภิบาลอาหารแกผูสัมผสัอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาล
อาหารของกรุงเทพมหานคร โดยรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดการอบรมและประเมินผลความรู
ดานการสุขาภิบาลอาหารแกผูประกอบการและผูสัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร
ของกรุงเทพมหานคร จํานวน 50 รุน ดําเนินการเรียบรอยแลว 14 รุน มีผูผานการทดสอบ 1,008 ราย
คิดเปนรอยละ 81.75 ของผูเขารับการอบรมท้ังหมด 1,233 ราย

3) การเฝาระวัง ยาตานจุลชีพตกคาง เช้ือโรคอาหารเปนพิษ เช้ือโรคไขหวัดนกในเนื้อสัตว
- มีตัวอยางเนื้อสัตวท่ีไดรับการสุมตรวจหายาตานจุลชีพตกคาง 789 ตัวอยาง คิดเปน

รอยละ 56.36 ของเปาหมายท่ีตั้งไว 1,400 ตัวอยาง โดยตรวจพบสารตานจุลชีพ 1 ตัวอยาง คิดเปน
รอยละ 0.13และตรวจไมพบยาตานจุลชีพ 788 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 99.87

- มีตัวอยางเนื้อสัตวท่ีไดรับการสุมตรวจหาเชื้อโรคอาหารเปนพิษ (S. aureus และ Salmonella
spp. ท่ีตรวจพบเกินเกณฑเปนเชื้อโรคท่ีสามารถกอโรคทางสาธารณสุขโดยเฉพาะการกอโรคอุจาระรวง
ในผูบริโภคได) 1,197 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 59.85 ของเปาหมายท่ีตั้งไว 2,000 ตัวอยาง โดยตรวจพบ
เชื้อโรคอาหารเปนพิษ 142 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 11.86 และตรวจไมพบเชื้อโรคอาหารเปนพิษ จํานวน
1,055 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 88.14

- มีตัวอยางสัตวปกท่ีไดรับการสุมตรวจหาเชื้อโรคไขหวัดนก 2,636 ตัวอยาง โดยตรวจ
ไมพบเชื้อโรคไขหวัดนก คิดเปนรอยละ 100

8. สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย
1) ประชาชนปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพจากการใชสวมสาธารณะ

มีการดําเนินกิจกรรมพัฒนาสุขลักษณะสวมสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ภายใตโครงการพัฒนาการสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานคร Bangkok Clean and Green12 โดยจัดสัมมนาเพ่ือสงเสริมความรูใหแก

12 สนับสนุนนโยบายผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายท่ี 1 “สะอาด (CLEAN) รวมพลังชาวกรุงเทพฯ รวม Big Cleaning
Day เมืองกรุงเทพฯ สะอาด ท้ังผูประกอบการ เจาของบาน รานคาและจิตอาสารวมกันทําความสะอาดยานชุมชน ยานการคา
คู คลองท่ัวกรุงเทพฯ อยางนอยเดอืนละ 1 ครั้ง และปลูกจิตสํานึกรวมกันดูแลรักษาพ้ืนท่ีใหสวยงาม เปนระเบียบ
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ผูแทนระดับบริหารงานของบริษัทรับจางทําความสะอาดเอกชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และดําเนินการ
ตรวจประเมินการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมตามเกณฑมาตรฐานสวมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) ใน 12
กลุมเปาหมาย ไดแก แหลงทองเท่ียว รานอาหาร ตลาดสด สถานีขนสง สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง สถานศึกษา
โรงพยาบาล สถานท่ีราชการ ศาสนสถาน สวนสาธารระ หางสรรพสินคา/ศูนยการคา และสวมริมทาง
ซึ่งปจจุบันมีสวมสาธารณะท่ีมีสุขลักษณะผานเกณฑ ๑,375 แหง คิดเปนรอยละ 27.44 (คาเปาหมาย
รอยละ 30) ของจํานวนสวมสาธารณะในกรุงเทพมหานคร 5,010 แหง (สะสมตั้งแตป พ.ศ. 2559)

นอกจากนี้ ยังมีดําเนินกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการบังคับใชกฎหมายดานการจัดการปญหา
เรื่องรองเรียนเหตุรําคาญ ไดแก กิจกรรมตรวจสอบเรื่องรองเรียนเหตุรําคาญประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดยมีเรื่องรองเรียนท่ีไดรับการตรวจสอบและรายงานผลเรียบรอยแลว 35 เรื่อง คิดเปนเปนรอยละ 51.47
ของเรื่องรองเรียนท่ีไดรับการประสานใหตรวจสอบเรื่องรองเรียนจากสํานักงานเขต 68 เรื่อง ซึ่งเจาหนาท่ี
สํานักงานเขตท่ีประสานมายังสํานักอนามัย มีความพึงพอใจในการใหบริการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเหตุรําคาญ
ของเจาหนาท่ีสํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในระดับมากข้ึนไป 18 ราย คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด 18 ราย

2) ประชาชนปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามอันเกิดจากการประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย
ตอสุขภาพ มีการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาสุขลักษณะสถานประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ภายใต
โครงการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานคร Bangkok Clean and Green โดยอยูระหวาง
ดําเนินการจัดทําขอมูลสถานประกอบกิจการกลุมเปาหมาย ไดแก สถานประกอบกิจการกลุมอาหาร เครื่องดื่ม
น้ําดื่ม ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือดําเนินการตรวจสอบตามเกณฑสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม เชน เกณฑการตรวจ
ประเมินสุขลักษณะตามหลักเกณฑวิธีท่ีดใีนการผลิต (Primary GMP/GMP) หลักเกณฑมาตรฐานการประกอบ
กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีการดาํเนินกิจกรรมประเมินความเสี่ยงจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
ในสถานประกอบการ และกิจกรรมเฝาระวังอุบัติภัยในสถานประกอบการ ภายใตโครงการเฝาระวังและสงเสริม
ความปลอดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายจากสถานประกอบการท่ีมีความเสี่ยงสูง โดยดําเนินการสํารวจ
และประเมินความเสี่ยงสถานประกอบการท่ีมีสารเคมีอันตรายในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 4,291 แหง คิดเปน
รอยละ 90.34 (คาเปาหมายรอยละ 90) ของสถานประกอบการท้ังหมด 4,750 แหง ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร14

และนําขอมูลท่ีไดลงในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ซึ่งแสดงสถานท่ีจัดเก็บสารเคมีอันตราย พรอมประเมิน
การกออันตรายจากสารเคมีท่ีมีผลกระทบตอประชาชนในกรณีเกิดการรั่วไหลหรือมีอุบัติภัยสารเคมีเกิดข้ึน

สําหรับสัดสวนของอุบัติภัยจากสารเคมี พบวา เกิดอุบัติภัยจากสารเคมีเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี
จํานวน 5 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.11 (คาเปาหมายไมเกินรอยละ 1) ของสถานประกอบการท้ังหมด 4,750 แหง

4) การปองกันโรคท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพและลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการทํางาน
มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุน ไดแก

(1) กิจกรรมสงเสริมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานหรือผูประกอบอาชีพ
ภายใตโครงการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานคร Bangkok Clean and Green

14 ผลการดาํเนินงานสะสมตั้งแตป พ.ศ. 2552-เดือนมีนาคม 2560
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โดยอยูระหวางรวบรวมขอมูลจัดทําแนวทางสนับสนุนการปฏิบตัิงานดานอาชีวอนามัยสําหรับกลุมสถานประกอบการ
ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภทกิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี และกลุมคนงานระบายน้ํา

(2) จัดอบรมโครงการอบรมอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมใหชุมชนและสถานประกอบการ
ในชุมชน ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน โดยมีจํานวนชุมชนหรือสถานประกอบการท่ีเขารับการอบรม 30 แหง
สถานประกอบการในพ้ืนท่ีท่ีนายจางมีลูกจางทํางานตั้งแต 100 คนข้ึนไป ในพ้ืนท่ีเขตบางแคและเขตทวีวัฒนา
ท้ังหมด 87 แหง คิดเปนรอยละ 34.48 (คาเปาหมายรอยละ 20)

ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ และคาดการณแนวโนมการพฒันาระยะตอไปในระดับดานท่ี 8 เมืองแหงสุขภาวะ
1. ปญหาและอุปสรรค

1) การบริหารจัดการการบูรณาการการทํางานรวมของหนวยงานท่ีเก่ียวของดานสุขภาพ
กระบวนการดําเนินการคอนขางนอย

2) การดําเนินงานในภาพรวมดานสุขภาพยังไมสามารถดําเนินการไดตามตามตัวชี้วัดเมือง
ดานสุขภาพท่ีกําหนดไว เนื่องจากแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2560 มิไดกําหนด
ตัวชี้วัดเมืองดานสุขภาพไวในหลายมิติ สงผลใหการดําเนินการแปลงแผนไปการสูการปฏิบัติจึงทําไดเฉพาะ
ตัวชี้วัดท่ีถูกกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2560 ของหนวยงานเทานั้น

3) ระบบฐานขอมูลดานสุขภาพในภาพรวมของกรุงเทพมหานครยังไมมี
2. ขอเสนอแนะ

1) บริหารจัดการการบูรณาการการทํางานรวมของหนวยงานท่ีเก่ียวของดานสุขภาพ ไดแก
การพัฒนาตัวชี้วัดดานสุขภาพ การบริหารจัดการใหบริการสาธารณสุขครอบคลุมพ้ืนท่ีผานระบบการสงตอ
โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2) ควรเรงปรับปรุงดานกฎหมายในดานคารักษาพยาบาลรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล
สังกัดกรุงเทพมหานครใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน รวมท้ัง คาใชจายของตางดาว

3) พัฒนาระบบฐานขอมูลดานสุขภาพในภาพรวมของกรุงเทพมหานครเพ่ือใชประโยชน
ในการเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาดานสุขภาพ

4)  ควรมีการพัฒนาตัวชี้วัดรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของดานการแพทยและสาธารณสุข
เพ่ือตอบโจทยท่ีสนับสนุนการดําเนินงานดานสุขภาพหรือเมืองแหงสุขภาวะในทิศทางเดียวกัน

3. คาดการณแนวโนมการพัฒนา
การพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ อันจะนําไปสูสังคมสุขภาวะ ควรเนนความรอบรูดานสุขภาพ

นับวามีความสําคัญตอพัฒนาขีดความสามารถระดับบุคคลในการรักษาสุขภาพดีไวอยางยั่งยืน พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ โดยเนนปองกันโรคมากกวารอใหเจ็บปวยแลวคอยมารักษา การสรางกระบวนการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในการเฝาระวังดานการสาธารณสุข ซึ่งเนนการสงเสริม ควบคุม แกไขปญหาดานสุขภาพ
ตามบริบทของพ้ืนท่ีโดยการมีสวนรวมเครือขายและชุมชน นอกจากนี้ ควรสรางระบบสุขภาพท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน เขมแข็ง เพียงพอ และเขาถึงไดสะดวกเทาเทียมเปนธรรมท่ีตอบสนองความตองการท่ีแทจรงิ
เพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนใหเกิดเปนรูปธรรมและมีความยั่งยืน รวมท้ังการสราง
ความพรอมในการเปนสังคมผูสูงอายุซึ่งมีแนวโนมสูงในอนาคต ควรสงเสริมระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว
(Long Term Care)
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อนึ่งจากการท่ีประเทศไทยกาวเขาสูประชาคมอาเซียน กรุงเทพมหานครจึงควรมีแนวนโยบาย
ในการผลักดันใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางทางการแพทยและสาธารณสุขโดยมีการบูรณาการกับหนวยงาน
ภาคีเครือขาย เพ่ือยกระดับมาตรฐานบริการทางการแพทยใหเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลเพ่ือรองรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียน

ประชาชนมีแนวโนมเปนโรคไมติดตอมากข้ึน ซึ่งสาเหตุหลักของการเสียชีวิต การเจ็บปวย
ดวยโรคไมติดตอเรื้อรังสําคัญใน ๕ โรคเพ่ิมขึ้น ไดแก โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง
โรคความดันโลหิตสูง และมะเร็ง โดยในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๗ มีอัตราเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนกวารอยละ ๑๒
ปจจัยสําคัญมาจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ดังนั้น ควรแนวทางการพัฒนาท่ีทาทายในการสงเสริม
พฤติกรรมสุขภาพเชิงรุก ตลอดจนการบูรณาการการทํางานรวมกันของทุกภาคสวน เพ่ือสุขภาวะท่ีดีข้ึน
ของประชาชนกรุงเทพมหานคร
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ดานที่ 9  เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีสวนรวมของประชาชน

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2560 ไดแบงภารกิจของกรุงเทพมหานคร
เปน 9 ดาน โดยดานท่ี 9 เมืองท่ีมีระบบบริหารจัดการท่ีดี มีธรรมาภิบาล และการมีสวนรวมของประชาชน
ประกอบดวย 7 มิติ คือ  การบริหารงานท่ัวไปกรุงเทพมหานคร  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  การบริหารงาน-
บุคคล  การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การบริหาร-
ราชการและสภากรุงเทพมหานคร  และการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม  ซึ่งท้ัง 7 มิตินี้ ไดกําหนด
เปาประสงคโดยยึดโยงกับนโยบายผูบริหารกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป
และแผนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ทุกเปาประสงคกําหนดใหดําเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
จะมีประสิทธิผลตอการบริหารจัดการเมืองกรุงเทพฯ ท่ีดี

ตารางสรุประดับดาน ประกอบดวย 7 มิติ 27 เปาประสงค 53 ตัวชี้วัดตามภารกิจของหนวยงาน

ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด

มิติ

จํานวน จํานวนตัวชี้วัดผล ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ
เปาประสงค การดําเนินงานหลัก

เชื่อมโยง
เปาประสงค

บรรลุผล ไมบรรลผุล
(อยูระหวาง
ดําเนนิการ)

9.1  การบริหารงานท่ัวไป
กรุงเทพมหานคร

3 1 - - 1

9.2  การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

4 7 - 7 -

9.3 การบริหารงานบุคคล 3 8 - 8 -
9.4  การวางแผน การเงิน การ
คลังและงบประมาณ

7 21 - 18 3

9.5  เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

5 9 - 9 -

9.6  การบริหารราชการและ
สภากรุงเทพมหานคร

3 5 - 5 -

9.7  การมีสวนรวมของภาค
ประชาสังคม

2 2 - 2 -

รวม 27 53 - 49 4
คิดเปนรอยละ 100 92.45 7.55

จากการติดตามผลการดําเนินงานของกรุงเทพมหานครในภารกิจดานท่ี 9 ท้ัง 7 มิติ ในชวงเวลา
2 ไตรมาส (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)  พบวา
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มิติ เปาประสงค งบประมาณเพ่ือสนับสนุน สถานะการดําเนินงาน(ลานบาท)
9.1  การบริหารงาน
ท่ัวไป

1)  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
สารบรรณและรับเรื่องราวรองทุกข
สวนกลาง
2)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ
ทางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย
ผานกระบวนการศาล
3) เพ่ิมประสิทธิภาพการซอมแซมและ
บํารุงรักษายานพาหนะและ
เครื่องจักรกลสวนกลาง

งบประมาณ กทม.
264.147

ดําเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
ตอบสนองท้ัง 3 เปาประสงค
6 โครงการ/กิจกรรม (ใชงบ
ประมาณ 2 โครงการ/กิจกรรม
ไมใชงบประมาณ 4 โครงการ/
กิจกรรม)  ไตรมาสท่ี 1-2
ทุกโครงการ/กิจกรรมอยูระหวาง
ดําเนินการ โดยบางเปาประสงค
ไดเพ่ิมมาตรการการดําเนินงาน
สูงกวาท่ีกําหนดไว

9.2 การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

1) พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบคุคล
ในแตละสายงานใหสอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาชีพ
2)  พัฒนาภาวะผูนําและความสามารถ
ทางการบริหารจัดการ
3)  พัฒนาและขับเคลื่อนมาตรฐาน
คุณธรรม จรยิธรรม ปลูกฝงอุดมการณ
และปรัชญาการเปนขาราชการท่ีมี
เกียรติและศักดิ์ศรี
4) พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางความ
สมดลุในชีวิตตามแนวคดิองคกรสขุภาวะ
(Happy Workplace)

งบประมาณ กทม.
231.647

กําหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
ตอบสนองท้ัง 4 เปาประสงค
158 โครงการ/กิจกรรม (ใชงบ
ประมาณ 68 โครงการ/กิจกรรม
ไมใชงบประมาณ 90 โครงการ/
กิจกรรม)  ไตรมาสท่ี 1-2
ดําเนินการแลวเสร็จ 32 โครงการ/
กิจกรรม คดิเปน
รอยละ 20.25 โดยใช
งบประมาณแลว 86.289
ลานบาท (รอยละ 37.25)

9.3 การบริหารงาน
บุคคล

1)  บริหารอัตรากําลังท่ีเหมาะสม
สอดคลองกับภาระงานของหนวยงาน
2)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน
ของหนวยงาน
3)  ขาราชการมีความเขาใจเก่ียวกับ
ระบบการพิทักษคณุธรรมของ
กรุงเทพมหานคร

งบประมาณ กทม.
3.459

กําหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
ตอบสนองท้ัง 3 เปาประสงค
8 โครงการ/กิจกรรม (ใชงบ
ประมาณ 5 โครงการ/กิจกรรม
ไมใชงบประมาณ 3 โครงการ/
กิจกรรม) ขณะน้ีอยูระหวาง
ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ

9.4  การวางแผน
การเงิน การคลัง
และงบประมาณ

1)  ผลักดันใหแผนพัฒนากรงุเทพ-
มหานคร ระยะ 20 ป เปนแนวทางหลัก
ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร
2)  เสรมิสรางมาตรฐานในการจดัทํา
การติดตามและการประเมินผลแผน
3)  จัดทําและประเมินผลแผนระดับ
กรุงเทพมหานคร
4)  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได

งบประมาณ กทม.
5.7777

กําหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
ตอบสนองท้ัง 7 เปาประสงค
34 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งจะ
สามารถดําเนินการได 29
โครงการ/กิจกรรม เน่ืองจาก
ไมไดรับงบประมาณ 5 โครงการ/
กิจกรรม จาก 29 โครงการ/
กิจกรรม (ใชงบประมาณ 10
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มิติ เปาประสงค งบประมาณเพ่ือสนับสนุน สถานะการดําเนินงาน(ลานบาท)
5)  กํากับมาตรฐานงานบริหารงานคลัง
ของหนวยงาน
6)  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
การตรวจสอบภายใน
7)  นํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
มาใชในป 2565

โครงการ/กิจกรรม ไมใช
งบประมาณ 19 โครงการ/
กิจกรรม) ขณะน้ีอยูระหวาง
ดําเนินการ 24 โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการแลวเสร็จ 5 โครงการ/
กิจกรรม คดิเปนรอยละ 17.24
โดยใชงบประมาณแลว 1.068
ลานบาท (รอยละ 18.485)

9.5  เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

1)  นําเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารมาใชในการใหบริการประชาชน
2)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบตัิงานระดับ
กรุงเทพมหานคร
3)  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ
มาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ
4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
ดวยเทคโนโลยสีารสนเทศ
5)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบตัิงาน
ของหนวยงาน

งบประมาณ กทม.
70.635

กําหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
ตอบสนองท้ัง 5 เปาประสงค
66 โครงการ/กิจกรรม (ใชงบ
ประมาณ 11 โครงการ/กิจกรรม
ไมใชงบประมาณ 55 โครงการ/
กิจกรรม)  ไตรมาสท่ี 1-2 ดําเนิน
การแลวเสร็จ 11 โครงการ/
กิจกรรม คดิเปนรอยละ 16.66
โดยใชงบประมาณ 2.552
ลานบาท (รอยละ 3.612)

9.6  การบริหาร
ราชการและสภา
กรุงเทพมหานคร

1)  สนับสนุนใหการบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
2)  รับการถายโอนภารกิจ
จากหนวยงานภาครัฐตามแผนกระจาย
อํานาจ
3)  สรางความสัมพันธกับมหานคร
ตางประเทศ

งบประมาณ กทม.
1.3

กําหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
ตอบสนองท้ัง 3 เปาประสงค
17 โครงการ/กิจกรรม (ใชงบ
ประมาณ 4 โครงการ/กิจกรรม
ไมใชงบประมาณ 13 โครงการ/
กิจกรรม)  ไตรมาสท่ี 1-2 ดําเนิน
การแลวเสร็จ 4 โครงการ/กิจกรรม
คิดเปนรอยละ 23.529 โดยใช
งบประมาณแลว 0.8 ลานบาท
(รอยละ 61.5)

9.7  การมีสวนรวม
ของภาคประชาสังคม

1)  ประชาชนรับทราบการดําเนินงาน
ของกรุงเทพมหานคร
2)  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบายและรวมทํางาน
กับกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ กทม.
16.335

กําหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
ตอบสนองท้ัง 2 เปาประสงค
41 โครงการ/กิจกรรม (ใชงบ
ประมาณ 13 โครงการ/กิจกรรม
ไมใชงบประมาณ 28 โครงการ/
กิจกรรม)  ไตรมาสท่ี 1-2 ดําเนิน
การแลวเสร็จ 1 โครงการ/กิจกรรม
คิดเปนรอยละ 2.439  โดยใช
งบประมาณแลว 3.735 ลานบาท
(รอยละ 22.9)
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