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บทนํา 
 

 สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใตกรอบแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2556-
2575) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2556-2560) และนโยบายผูวา
ราชการ-กรุงเทพมหานคร 10 มาตรการเรงดวน 6 นโยบายรวมสราง โดยกําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาไว  
7 ประเด็นยุทธศาสตร (มหานคร) คือ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 มหานครปลอดภัย  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 
2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 มหานครสําหรับทุกคน  ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 4 มหานครกะทัดรัด  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 มหานครประชาธิปไตย  ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 6 มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู  และประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 การ
บริหารจัดการ  ใหหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานครนําไปดําเนินการเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนา
กรุงเทพมหานครใหสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมาย   
 

 สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินการ 
ของหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ไดรวบรวมขอมูลผลการดําเนินการจากหนวยงานฯ ในรอบ
ปงบประมาณ (1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559) นํามาตรวจสอบ ประเมิน วิเคราะห สรุปผล 
การดําเนินการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาขางตน และจัดทําเปนรายงานผลการดําเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยกําหนดขอบเขต 
การดําเนินการดังนี้ 
  1. บทนํา 
  2. ผลการดําเนินการ 

• ตารางแสดงภาพรวมผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

• สรุปภาพรวมผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

• สรุปผลการดําเนินการตัวชี้วัดแตละประเด็นยุทธศาสตร 

• ปญหาและอุปสรรคในการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และขอเสนอแนะ 

  3. รายละเอียดผลการดําเนินการแตละประเด็นยุทธศาสตร (มหานคร) 
 

รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 นี้ สามารถนาํไปใชในการปรับปรุงเปาหมายของยุทธศาสตรการพัฒนาในปตอไป  
และนําปญหาอุปสรรคท่ีพบไปแกไขเพ่ือใหการดาํเนินการบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

          



ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559) 
 

 แผนปฏิบัตริาชการกรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดกาํหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาไว 7 ประเด็นยุทธศาสตร  93 ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรยอย  มีการแปลงแผนฯไปสู 
การปฏิบตัิ 87 ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรยอย คิดเปนรอยละ 93.55  โดยสรปุผลการดําเนินการ 
ไดดังนี ้
 

ประเด็นยุทธศาสตร 

จํานวนตัวชี้วัด ผลการดําเนินการตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรยอย 
ประเด็นยุทธศาสตรยอย ดําเนินการ 

ไมไดดําเนินการ 
 บรรลุผล ไมบรรลุผล 

ประเด็นยุทธศาสตร 1  มหานครปลอดภัย 49 25 15 9 
ประเด็นยุทธศาสตร 2  มหานครสีเขียว 
สะดวกสบาย 

7 5 2  - 

ประเด็นยุทธศาสตร 3  มหานครสําหรับทุกคน 10 7 3  - 
ประเด็นยุทธศาสตร 4  มหานครกะทัดรัด 3  - 1 2 
ประเด็นยุทธศาสตร 5  มหานครประชาธิปไตย 1  -  - 1 
ประเด็นยุทธศาสตร 6  มหานครแหงเศรษฐกจิ 
และการเรียนรู 

4  -  - 4 

ประเด็นยุทธศาสตร 7  การบริหารจัดการ 13 7  3 3 
                                               รวม 87 44  24 19 
                                   คิดเปนรอยละ 100 50.57 27.59 21.84 

 

สรุปภาพรวมการดําเนินการบรรลผุลตามเปาหมาย  จะเหน็วา ในภาพรวมนัน้การดําเนินการ
ตามตวัชี้วดันัน้บรรลุผลเพียงรอยละ 50.57  แตในสวนของการไมไดดําเนินการนั้นมีถึงรอยละ 21.84 
ซึ่งถอืวาอยูในเกณฑที่สูงพอควร  หากพิจารณาจากรายประเด็นยุทธศาสตร จะพบวา ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 
มหานครสีเขียว สะดวกสบาย ประกอบดวย 7 ตัวชีว้ัด สามารถดําเนินการไดบรรลุผลถึง 5 ตัวชี้วัด  
คิดเปนรอยละ 71.43 ซึ่งถือวาอยูในเกณฑท่ีสูง โดยเฉพาะประเด็นยุทธศาสตรยอย 2.1 ภูมิทัศน
สวยงาม ไมมีสายไฟฟา สายโทรศัพทรกรงุรงั นับไดวาเปนการจัดระเบียบเมอืงกรงุเทพฯ ซึง่การดําเนนิงานนั้น
กรุงเทพมหานครโดยสํานกัการโยธาไดรวมกับการไฟฟานครหลวง ในระยะท่ี 1 ระหวางป พ.ศ. 2556-
2560 สามารถดําเนนิการไดคิดเปนรอยละ 100 เปนผลการดําเนนิงานท่ีสําเร็จเปนรปูธรรม หากเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ในระดบัประเดน็ยุทธศาสตรยอย ตวัชีว้ดัตามแผนพัฒนากรงุเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะท่ี 1 
(พ.ศ. 2556-2560) มีผลเกินรอยละ 100 และเมื่อเปรียบเทียบเกณฑการประเมินผลระยะท่ี 2  
(พ.ศ. 2561-2565) ถือวาสูงถึงรอยละ 95.8 แตส่ิงท่ียังขาดความชัดเจน คือ การปรับปรงุทัศนียภาพ 
ของเมอืงกรุงเทพฯ ในดานอื่น  ๆ แตหากดูจากนโยบายในปจจุบัน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560) แลว จะพบวา 
มีหลายโครงการท่ีจะตอบรับการปรบัปรุงภูมทัิศนของเมือง อยางเชน การปรับปรุงภูมทัิศนคลองโองอาง 
การปรับปรุงภูมิทศันยานปากคลองตลาด หากโครงการเหลานัน้บรรลุผล พ้ืนท่ีของเมืองกรุงเทพฯ  

1 



ก็จะเปนระเบียบเรียบรอยอยูในเกณฑที่สูง จุดเดนของประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ยังพบวา ประเด็น
ยุทธศาสตรยอย 2.3 ระบบขนสงมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคลองตวัและมีทางเลือก 
สามารถดําเนินการบรรลุผลไดครบท้ัง 3 ตัวชี้วัด ดําเนินการโดยสํานักการจราจรและขนสงและ 
สํานักการโยธา ถือไดวา 3 ตัวชีว้ัดของประเด็นยุทธศาสตรนีต้อบสนองตามเปาประสงคของแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปฯ  สวนประเดน็ยุทธศาสตรยอย 2.2 มีพ้ืนที่สวนสาธารณะ พ้ืนที่สีเขียว
กระจายในทุกพ้ืนท่ี กําหนดการประเมินผลสัมฤทธิ์ในระดบัประเดน็ยุทธศาสตรยอยและเปาประสงค  
2 ตวัชีว้ัด คือ รอยละ 25 ของประชาชนสามารถเขาถงึพ้ืนท่ีสวนสาธารณะหลัก ระยะทางไมเกิน 5 
กิโลเมตร จากฐานขอมูลของกรุงเทพมหานคร พบวา ประชาชนคิดเปนรอยละ 44.27 สามารถเขาถงึ
สวนสาธารณะหลักได จะเหน็วา ในภาพรวมประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย  
จะเปนจุดแขง็ของการดาํเนนิการตามแผนปฏิบตัริาชการกรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 มหานครสําหรับทุกคน ประกอบดวย 10 ตัวชี้วัด สามารถดาํเนินการ
บรรลุผลได 7 ตวัชีว้ดั คดิเปนรอยละ 70 ถอืไดวาอยูในเกณฑเดียวกบัประเดน็ยุทธศาสตรที่ 2  ประเดน็
ยุทธศาสตรยอย 3.1 ส่ิงอํานวยความสะดวกและสวัสดกิารใหกบัผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส  
มี 3 ตัวชีว้ัด ดําเนินการไดบรรลุผล 3 ตวัชีว้ัด คิดเปนรอยละ 100 สวนประเด็นยุทธศาสตรยอย 3.3 
การศึกษาสําหรับทุกคน จํานวน 4 ตัวชี้วัด สามารถดําเนนิการไดบรรลุผล 3 ตัวชีว้ัด คิดเปนรอยละ 75  
ในประเด็นยุทธศาสตรนี้ จะเห็นไดวากรุงเทพมหานครมีนโยบายในการดูแลประชาชนใหท่ัวถึง 
โดยเฉพาะผูสูงอายุ คนพิการ และเด็กอยางครบวงจร เพียงแตวาเมอืงกรุงเทพฯ นัน้มีประชากรแฝง 
เปนจํานวนมาก จึงอาจจะเปนเหตุท่ีทําใหประชาชนตามทะเบียนราษฎรไดรับบริการสาธารณะบางสวน
ขาดบกพรองไป แตหากดูการตอบสนองตามแผนการดําเนินงานแลวนั้น จะเห็นวาประเด็นยุทธศาสตรนี้
อยูในเกณฑสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  สวนมหานครปลอดภัยซ่ึงเปนประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 นั้น 
มีตัวชี้วดัท่ีตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร 49 ตัวชี้วัด สามารถดาํเนินการไดบรรลุผล 25 ตัวชี้วัด 
คิดเปนรอยละ 51.02 ถือไดวายังอยูในเกณฑปานกลาง แตหากพิจารณาในรายละเอียดแลวจะพบวา  
ประเด็นยุทธศาสตรนี้มี 6 ประเด็นยุทธศาสตรยอย จุดเดนท่ีดําเนินการไดบรรลุผลคือ ประเด็น
ยุทธศาสตรยอย 1.1 ปลอดมลพิษ ประกอบดวย 11 ตัวชี้วัด บรรลุผล 6 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 54.55 
หากดูรายละเอียดในหัวขอตอไป จะพบวาตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตรยอยในแตละตัวชี้วัด 
กรุงเทพมหานครสามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมายท่ีตั้งไว อยางเชน จํานวนจุดตรวจวัดทีน่้ําคลอง 
มีคาเฉล่ียของคาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) มากกวาหรือเทากับ 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร ไมนอยกวา 
รอยละ 50 ซึ่งจากการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําคลองและแมน้าํเจาพระยาในเขตกรุงเทพฯ พบวา 
จํานวนจุดตรวจวดัที่มคีาเฉล่ียของคาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ไมนอยกวา 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
จํานวน 207 จุด จาก 300 จุด คิดเปนรอยละ 69 ซึ่งสูงกวาเปาหมายถึงรอยละ 19  ในสวนการจัดการ 
มูลฝอยและของเสียอันตราย ในป พ.ศ. 2559 กรุงเทพมหานครไดดําเนนิการตามแผนปฏิบัติราชการ 
สามารถบรหิารจัดการมูลฝอยตาง ๆ ไดเพ่ิมขึน้จากปท่ีผานมา เชน ปรมิาณมลูฝอยที่คดัแยกทีแ่หลงกําเนดิ
เพ่ิมขึ้นรอยละ 18 คือทําได 1,589 ตันตอวัน ในขณะที่เมื่อป พ.ศ. 2556 ทําได 1,346 ตันตอวัน   
ที่สําคัญไดมกีารจัดกิจกรรมสงเสริมใหประชาชนคดัแยกมูลฝอยอยางตอเนื่องตามแนวคดิ “ขยะคือ 
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ทรัพยากร”โดยเริ่มจากสังคมเล็ก ๆ เชน ชุมชน โรงเรียน วัด ฯลฯ ขยายสูสังคมวงกวางไดสําเร็จ 
เปนรูปธรรม  และในประเด็นยุทธศาสตรยอย 1.2 ปลอดอาชญากรรม ยาเสพติด ประกอบดวย  
11 ตวัชีว้ัด ดําเนนิการบรรลุผลเพียง 3 ตวัชีว้ัด แตการดาํเนินงานเพ่ือตอบสนองประเดน็ยุทธศาสตรยอยนี ้
ไดแก  การติดตั้งไฟฟาสองสวางในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ตามแผนปฏิบัตริาชการประจําปของหนวยงาน  
คือ สํานักการโยธา เปาหมายท่ีตั้งไว 5,050 ดวง ตดิตั้งไปแลว 5,452 ดวง คิดเปนรอยละ 100  
แตหากพิจารณาดูจากแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครนั้น พบวา ตัวชี้วัดคือ จํานวนการติดตั้งไฟฟา
สองสวางพ้ืนท่ีกรงุเทพฯ เปาหมายของปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คือ 7,000 ดวง หากมองโดยเฉพาะ 
จะสรุปไดวาไมบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
แตจากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2556-2560) ไดกาํหนดนโยบาย
การพัฒนากรงุเทพฯ 6 นโยบาย ซึ่งนโยบายมหานครแหงความปลอดภัย มตีัวชี้วดัหลักวา พ้ืนที่เส่ียงภัย
ไดรับการติดตั้งแสงสองสวาง จํานวน 20,000 ดวง จากผลการดําเนินงานของปงบประมาณ  
พ.ศ. 2556-2559 จะไดยอดรวมของการติดตั้งไฟฟาสองสวางถึง 23,377 ดวง ซึง่เกินกวาเปาหมาย
ของแผนการดาํเนินงาน 5 ป และจํานวนเครือขายอาสาสมัครเฝาระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน 
กําหนดเปาหมายไว 7,500 คน กรงุเทพมหานครโดยสํานักอนามัยรวมกับสํานักงานเขตไดสงเสริม 
การดําเนินงานของอาสาสมคัรฯ อยางตอเนื่อง จํานวน 8,681 คน ซึง่สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนด ฯลฯ  
สวนประเด็นยุทธศาสตรยอย 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย ประกอบดวย 18 ตัวชี้วัด 
ดําเนินการบรรลุผล 11 ตวัชี้วดั คดิเปนรอยละ 61.11 สูงกวาเปาหมาย โดยเฉพาะการสุมเก็บตัวอยาง
อาหารตรวจวิเคราะห 67,189 ตัวอยาง ไมพบการปนเปอนสารพิษ 66,981 ตัวอยาง คดิเปน 
รอยละ 99.69 และสถานประกอบการอาหารผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยไดรับปาย 
รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรงุเทพมหานคร ระดบัดถีึง 16,346 ราย จาก 21,456 ราย  
คิดเปนรอยละ 76.18 เปนประเภทแผงลอยถึง 4,530 ราย จาก 4,938 ราย คิดเปนรอยละ 91.34  
จึงเห็นไดวา จากประเด็นยุทธศาสตรใหญเมื่อวัดจากตัวชี้วัดท่ีดาํเนินการแลวจะพบวาดําเนินการ
บรรลุผลตามตัวชี้วัดไมถึงรอยละ 50 แตเมื่อดูจากตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตรยอยจะมีผล 
การดําเนนิงานสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไวเปนสวนใหญทัง้ 3 ประเด็นยุทธศาสตรทีก่ลาวมาแลว ถอืไดวา
เปนประเด็นท่ีสามารถรับรูและปรากฏอยางชัดเจน เปนรูปธรรม แตอีก 4 ประเด็นยุทธศาสตร คือ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  5  6  และ 7 นั้น ในบางกรณียังเหมือนเปนนามธรรม ซึ่งอาจจะวัดหรือ
ประเมนิไดยาก  กรณีประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 การบรหิารจัดการ ประกอบดวย 5 ประเดน็ยุทธศาสตรยอย 
13 ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรยอย ถึงแมวาสามารถดําเนินการไดบรรลุผลถึง 7 ตัวชี้วัด คิดเปน
รอยละ 53.85 หากมองในทางตรงกันขามเหมือนไมมีการขับเคล่ือนท่ีชัดเจนจากปท่ีผานมา  
หากพิจารณาในเชงิลึกจะพบการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเพ่ิมขึ้น เพียงแตกระบวนการของประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 7 นี้ ตองมีขั้นตอน ระยะเวลาในการขับเคล่ือน เชน ประเด็นยุทธศาสตรยอย 7.1 
กฎหมาย คณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรปูประเทศดานการปกครองทองถิ่นไดยกรางพระราชบัญญัต-ิ
ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เสนอสู 
สภาปฏิรูปแลวและเรื่องภารกิจการถายโอนไดมีการประชุมอนุกรรมการเพ่ือใหการปฏิบัติเปนไป 
ตามเปาหมายของแผนปฏิบตัิการกําหนดขั้นตอนการกระจายอาํนาจ และประเดน็ยุทธศาสตรยอย 7.2 
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การบริหารแผนและประเมินผล ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัด ดําเนินการบรรลุผล 2 ตัวชี้วัด คิดเปน 
รอยละ 50 คือ จัดทํารายงานการประเมนิผลการดาํเนนิการตามแผนปฏิบตัิราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และจัดทํารายงานการประเมินผลการดําเนินการตามนโยบาย 
ของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร แตในความเปนจริงแลวหลายหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ยังใหความสําคญักบัแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีขับเคล่ือนยุทธศาสตรนอย อาจเปนเพราะกรงุเทพ-
มหานครเปนเมืองใหญ ประชากรมาก  ดังนั้นการใหบริการสาธารณะจึงตองมากตามจํานวนพ้ืนทีแ่ละ
ประชากร จึงมุงเนนที่จะทําใหบริการสาธารณะครบถวน สมบูรณที่สุด จึงทําใหตัวชี้วัดตาง ๆ ท่ีรองรับ 
ไมสงผลตอการขับเคล่ือนยุทธศาสตรเทาที่ควร หากกรุงเทพมหานครไดกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน 
เพ่ือใหหนวยงานแปลงไปสูการปฏิบัติโดยมีโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองก็จะสามารถวัดผลไดชดัเจน  
โดยแผนนั้นตองใหความสําคัญตอการพัฒนาพ้ืนท่ี เนนการมีสวนรวมของประชาชนโดยบูรณาการ 
รวมกันทุกภาคสวน และในการประเมินผลการดําเนินงานของกรุงเทพมหานครควรใหผูมีสวนไดสวนเสีย 
คือประชาชนรวมประเมินดวย ที่สําคัญคือจะทําอยางไรใหการมีสวนรวมของประชาชนมีความหมายจริง
ในทางปฏิบัติหรือพูดงาย ๆ คือ ทําอยางไรใหเกิดการมสีวนรวมของประชาชนอยางมีคุณภาพ 
 สวนอีก 3 ประเด็นยุทธศาสตร ดังท่ีกลาวไวแลววาในบางกรณีเหมือนจะเปนนามธรรม นั่นคือ
ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี 4  5  และ 6  ซึ่งประเดน็ยุทธศาสตรท่ี 4 มหานครกะทัดรดั ประกอบดวย 2 
ประเดน็ยุทธศาสตรยอย  3 ตัวชี้วดัประเดน็ยุทธศาสตรยอย ซึง่หากมองในภาพรวมไมมีตวัชีว้ัดใดบรรลุผล  
ถือไดวาการดําเนินงานตามแผนของหนวยงานไมสามารถผลักดันแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครได  
แตหากพิจารณาในรายละเอยีดจะพบวา ประเดน็ยุทธศาสตรยอย 4.1 เมืองกรงุเทพมหานครเติบโต 
อยางมีระเบียบ มีการใชประโยชนที่ดินและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรยอย ไมไดดาํเนินการ ซึ่งตองพิจารณาวามีปจจัยใดเขามาเกี่ยวของ กลาวคือ
หนวยงานมีการปรบัเปล่ียนไปดาํเนนิการโครงการอืน่ใหสอดรบักับความสนใจและการใหความสําคญั 
ของผูบริหารในประเดน็การพัฒนาเมือง ดังนั้นโครงการเหลานัน้จึงไมสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร อีกนัยหนึ่งเปนการแสดงใหเห็นวา หนวยงานสามารถปรับเปล่ียนแผนการดาํเนินงาน 
ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม หวงเวลาในขณะนัน้ เพ่ือความเหมาะสมและความเปนไปได  สวนประเดน็
ยุทธศาสตรยอย 4.2 กรุงเทพมหานครมีศูนยชุมชนยอย (Sub Center) เปนระบบตามลําดับความสําคัญ 
และศักยภาพพ้ืนที่ เปนโครงขายเชื่อมโยงกันอยางมีระบบ ประกอบดวย 1 ตัวชี้วัด กรงุเทพมหานคร 
โดยสํานักการโยธาไดดําเนินการกอสรางถนนเสนใหม เปนการรองรับการขยายตัวของเมืองไปยัง 
เขตเมืองชั้นนอก ซึ่งมโีครงการรองรับ 7 โครงการ การกาํหนดเปาหมายความสําเร็จตามแผนปฏิบัต-ิ
ราชการกรุงเทพมหานครรอยละ 60 ตามแผนปฏิบตัิราชการของหนวยงานรอยละ 35 แตผลการดําเนนิงาน 
ไดเพียงรอยละ 30.65 ซึ่งถอืวาไมบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 สวนประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 มหานครประชาธิปไตย ประกอบดวย 5 ประเดน็ยุทธศาสตรยอย 
หากมองกวาง ๆ  ไมลงในรายละเอียด จะเห็นวามคีวามเปนนามธรรมสูง และย่ิงจาก 5 ประเด็นยุทธศาสตรยอย 
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดนําแนวทางไปสูการปฏิบัต ิ
เพียง 1 ประเด็นยุทธศาสตรยอยดวยแลว จึงทําใหเห็นวามีการขับเคล่ือนท่ีนอยมาก เพราะอีก 4  
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ประเด็นยุทธศาสตรยอย ไมมีโครงการยุทธศาสตรที่สําคญัดําเนินการเพ่ือขับเคล่ือน แตหากไดตรวจสอบ
ขอมูลท่ีหนวยงานปฏิบัติในปงบประมาณนี้ พบวาไดดาํเนินการโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ สนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตรยอยท้ัง 4  และประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู 
ประกอบดวย 5 ประเดน็ยุทธศาสตรยอย 4 ตัวชี้วดัประเด็นยุทธศาสตรยอย ซึง่ทั้ง 4 ตวัชีว้ัดนี้ไมได
ดําเนินการ จึงเหมือนไมมีการขับเคล่ือนแผนโดยความเปนจริงแลวไดมีการดําเนินการ เพียงแตส่ิงที่
หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนนิการนัน้เปนการสนับสนุนไมไดสงผลโดยตรงตอตัวชีว้ัด ดังนั้นจึงควรพัฒนา
ตัวชีว้ัดตาง ๆ ใหเหมาะสมกบัความเปนไปไดอยางแทจรงิของการพัฒนากรุงเทพมหานคร ซึง่สวนใหญ 
ที่ไมสามารถขับเคล่ือนไดเพราะเปนตัวชีว้ดัระดับเมือง หากกรุงเทพมหานครจะขบัเคล่ือนแผนนี้ไดตรง
ตองมีการบูรณาการกับหนวยงานอื่น  
 

สรุปผลการดําเนินการตัวช้ีวัดแตละประเด็นยุทธศาสตร ดังนี ้
ประเด็นยุทธศาสตร 1  มหานครปลอดภัย 

ประกอบดวย  6 ประเด็นยุทธศาสตรยอย  49 ตัวชีว้ดัประเดน็ยุทธศาสตรยอย   
ผลการดําเนินการมดีังนี้  

บรรลุผลสาํเร็จ  จํานวน 25 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 51.02  คือ  1) จํานวนจุดตรวจวัด 
ที่น้ําคลองมีคาเฉล่ียของคาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) มากกวาหรือเทากับ 2.0 มก. ตอลิตร  2) จํานวน
จุดตรวจวัดทีน่้ําคลองมีคาเฉล่ียของคาปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) นอยกวาหรือเทากับ 
15 มก. ตอลิตร  3) รอยละของมูลฝอยท่ีสามารถนาํกลับไปใชประโยชนเพ่ิมขึ้น  4) รอยละของคาเฉล่ีย 
24 ชั่วโมงของฝุนละอองไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) ท่ีจุดตรวจวัดริมเสนทางจราจร  5) รอยละ 
ของคาเฉล่ีย 24 ชัว่โมงของฝุนละอองไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)  6) รอยละของแหลงกําเนิดมลพิษ
ทางเสียงท่ีไดรบัการควบคุม  7)จํานวนกลองวงจรปด (CCTV) เพ่ิมขึ้น  8) จํานวนเครือขายอาสาสมัคร 
เฝาระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน  9) จํานวนผูเขารับการบาํบัดยาเสพติดเพ่ิมขึ้น  10) ความยาว 
แนวปองกันน้าํทวมริมแมน้าํเจาพระยาท่ีกอสรางเสร็จเพ่ิมเติม  11) ความยาวแนวปองกันน้ําทวม 
ตามแนวคลองบางกอกนอยและคลองมหาสวัสดิ์ท่ีกอสรางเสร็จเพ่ิมเติม  12) ความสามารถระบาย 
น้ําทวมขังในถนนสายหลักกรณีฝนตก 100 มม. ตอ ชม.  13) รอยละของอาคารสาธารณะ 9 ประเภท  
ท่ีผานการรับรองตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร  14) รอยละของอาคารท่ัวไป (อาคารสรางใหมและ
ดัดแปลง ตอเติม) ที่ผานเกณฑการตรวจสอบความปลอดภัย  15) ความชุกของโรคอวน (BMI>25 
Kg/m2)  16) ความชุกของโรคเบาหวาน (DM)  17) ความชุกของโรคความดันโลหิตสูง (HT)   
18) อัตราปวยโรคไขเลือดออก  19) รอยละผลสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรค  20) รอยละ 
ของหญิงฝากครรภที่ตรวจพบเชื้อเอดสใน กทม.  21) อตัราปวยโรคพิษสุนขับา  22) ตวัอยางอาหาร 
ที่ไดรบัการสุมตรวจไมพบการปนเปอนเชื้อโรค  23) ตวัอยางอาหารท่ีไดรบัการสุมตรวจไมพบการปนเปอน
สารพิษ  24) สถานประกอบการอาหารในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครไดรับปายรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย  25) มาตรฐานความสะอาดและส่ิงแวดลอมของอาคาร 

ไมบรรลผุลสําเร็จ  จํานวน 15 ตัวชีว้ดั คดิเปนรอยละ 30.61  คือ 1) รอยละของปริมาณ 
น้ําเสียชุมชนทีไ่ดรับการบําบัด  2) รอยละของคาเฉล่ีย 24 ชั่วโมงของฝุนละอองไมเกิน 10 ไมครอน  
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(PM10)ท่ีจุดตรวจวัดพ้ืนท่ีท่ัวไป  3) รอยละของจํานวนขอมูลคาเฉล่ีย 8 ชั่วโมง กาซโอโซน (O3)  
ผานเกณฑมาตรฐาน  4) รอยละของจํานวนขอมูลคาเฉล่ีย 1 ชัว่โมง กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) 
ผานเกณฑมาตรฐานที่จุดตรวจวดัริมเสนทางจราจร  5) อัตราการเกิดอาชญากรรมทุกประเภทลดลง  
(ตอประชากรแสนคน)  6) อัตราการจับกุมและดําเนินคดีเพ่ิมขึ้น  7) จํานวนการตดิตัง้ไฟฟาสองสวาง
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  8) รอยละของความสําเร็จของงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระบายน้าํ 
ไดทันสมัยอยางตอเนื่อง ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเพ่ือใชในการบริหารจัดการน้ําและการเตือน
ภัยอยางมีประสิทธิภาพ  9) อัตราปวยโรคหลอดเลือดกลามเนื้อหวัใจตาย  10) ความชุกของโรคมะเรง็ 
เตานม  11) ความชุกของโรคมะเร็งปากมดลูก  12) อัตราการประสบอันตรายหรือปวยจากการทํางาน  
13) อตัราการฆาตัวตาย  14) ความชกุของโรคในผูสูงอายุ  15) อตัราปวยโรคตดิเชื้อทางเดินหายใจ 
(ไขหวดัใหญ) 

ไมไดดําเนินการ  จํานวน 9 ตัวชีว้ัด คิดเปนรอยละ 18.37  คือ  1) รอยละของคาเฉล่ียรายป
ของเบนซินในแตละจุดตรวจวัดมคีาลดลงจนอยูในเกณฑมาตรฐาน  2) จํานวนศนูยเฝาระวัง จุดตรวจ 
เฝาระวังอาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชนเพ่ิมขึน้  3) จํานวนสภาพแวดลอมชมุชนที่เปนจุดเส่ียง 
ที่ไดรับการปรับปรุงใหเปนพ้ืนที่ปลอดภัยเพ่ิมขึ้น  4) ระดับความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชน
ตอการควบคุมอาชญากรรมเพ่ิมขึ้น  5) จํานวนพ้ืนท่ีชุมชนแพรระบาดยาเสพติด  6) รอยละความเชื่อมั่น
ของชาวตางชาติท่ีมตีอกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น  7) จํานวนอุบตัิเหตุทางรถยนตไมเกิน 28,000 ครัง้/
ราย  8) จํานวนผูบาดเจ็บจากอุบตัิเหตุทางรถยนตไมเกนิ 12,000 ราย  9) จํานวนผูเสียชีวติไมเกนิ 
350 คน   
 

ประเด็นยุทธศาสตร 2  มหานครสีเขียว สะดวกสบาย    
ประกอบดวย  4 ประเด็นยุทธศาสตรยอย  7 ตวัชีว้ัดประเด็นยุทธศาสตรยอย   

ผลการดําเนินการมดีังนี ้
บรรลุผลสําเร็จ  จํานวน 5 ตัวชีว้ัด  คิดเปนรอยละ 71.43  คือ  1) ความยาวท่ีไดดาํเนินการ 

นําสายตาง ๆ ลงใตดินชวงแรก 25.2 กม.  2) รอยละของประชาชนสามารถเขาถึงพ้ืนท่ีสีเขียวในรูปแบบ
สวนสาธารณะหลักไดในระยะทางไมเกนิ 5 กิโลเมตร  3) จํานวนสถานีรถไฟฟารางเดีย่ว/รางคูที่เพ่ิมขึ้น 
ในเขตพ้ืนที่ กทม.  4) จํานวนลานจอดรถแลวจรพรอมทางเดินยกระดับเพ่ิมขึ้น  5) รอยละความสําเร็จ
ของโครงการแกไขปญหาคอขวด จุดตดั และถนน อโุมงค สะพานขามแยกท่ีสรางใหม 

ไมบรรลุผลสําเร็จ  จํานวน 2 ตัวชี้วดั คดิเปนรอยละ 28.57   คือ  1) รอยละของพ้ืนที่สีเขียว 
ตอพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร  2) ปรมิาณการใชพลังงานไฟฟาและเชือ้เพลิงของหนวยงานกรงุเทพมหานคร 
ลดลง  
 

ประเด็นยุทธศาสตร 3  มหานครสําหรับทุกคน 
ประกอบดวย  4 ประเด็นยุทธศาสตรยอย  10 ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรยอย   

ผลการดําเนินการมดีังนี ้
บรรลผุลสาํเร็จ  จํานวน 7 ตัวชีว้ัด คดิเปนรอยละ 70  คือ 1) สัดสวนของโรงพยาบาลท่ีมี

คลินิกผูสูงอายุ  2) สัดสวนของผูสูงอายุและผูพิการทีไ่ดรับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ  3) จํานวนเดก็และ 
6 



เด็กดอยโอกาสที่เขาถึงสวัสดิการเพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีในรอบดาน  4) เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ 
กรุงเทพฯ ไดรบัการศึกษาระดับปฐมวัยและระดบัการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ป  5) เด็กและเยาวชน 
ในพ้ืนที่กรงุเทพฯ ไดรับการศึกษาตามอธัยาศัยครอบคลุมในทุกเขตพ้ืนที ่ 6) โรงเรียนสังกดั กทม.  
จัดการศึกษาสําหรบัเด็กท่ีมคีวามตองการพิเศษ  7) จํานวนชาวกรุงเทพฯ ท่ีมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและอัตลักษณของกลุมอืน่ ๆ อกีท้ังมีทัศนคติท่ีดี ใหความเคารพ และยอมรับ 
ความเปนพหุวฒันธรรมของเมืองกรุงเทพฯ 

ไมบรรลผุลสําเร็จ  จํานวน 3 ตวัชีว้ัด คดิเปนรอยละ 30  คือ  1)  สัดสวนของผูดอยโอกาส 
ทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานครอาชีพที่มัน่คง  (ขาดฐานขอมูลผูดอยโอกาส 
ทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบ และไมมีเครื่องมือชีว้ดัการมอีาชีพและรายไดท่ีมั่นคง)  2) โรงเรียน 
สังกัด กทม. มีผลทดสอบระดับชาติของนักเรียนสูงกวาคะแนนเฉล่ีย  3) จํานวนชาวกรุงเทพฯ ท่ีเรียนรู 
และรวมสืบทอดวัฒนธรรมของกลุมตน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 4  มหานครกะทัดรัด 
ประกอบดวย  2 ประเด็นยุทธศาสตรยอย  3 ตวัชีว้ัดประเด็นยุทธศาสตรยอย 

ผลการดําเนินการมดีังนี ้
ไมบรรลผุลสําเร็จ  จํานวน 1 ตวัชีว้ัด คดิเปนรอยละ 33.33  คอื  รอยละความสําเร็จ 

ของการดาํเนนิโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพของถนนใหสามารถรองรับการเจริญเติบโตของชุมชน 
หรือจํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น  โครงการสําคัญท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบตัิราชการกรุงเทพมหานคร 
ไดรบัการจัดสรรงบประมาณครบทุกโครงการ แตวงเงนิงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรต่าํกวาประมาณ
การที่เสนอจัดสรรขอ สงผลใหการดําเนินงานลาชา 

ไมไดดําเนินการ  จํานวน 2 ตวัชี้วดั คิดเปนรอยละ 66.67 คือ  1) รอยละความสําเร็จของ 
การวางโครงการและจัดทําผังเมืองรวมกรงุเทพมหานครฉบบัใหม  2) รอยละความสําเร็จของโครงการ
กอสรางถนนใหสามารถรองรับการเติบโตของชุมชนหรือจํานวนประขากรทีเ่พ่ิมขึน้ เนื่องจากโครงการ/
กิจกรรมท่ีสนบัสนนุเปาประสงคและกลยุทธไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 5  มหานครประชาธิปไตย 
ประกอบดวย  5 ประเด็นยุทธศาสตรยอย  แตแผนปฏิบัติราชการกรงุเทพมหานคร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 กาํหนดใหนําไปสูการปฏิบตัิเพียง 1 ประเดน็ยุทธศาสตรยอย (ประเดน็
ยุทธศาสตรยอย 5.2 เมืองธรรมาภิบาล)  1 ตวัชี้วดัประเด็นยุทธศาสตรยอย  ซึ่งหนวยงานไมได
ดําเนินการ คือ รายงานผลการศกึษาเพ่ือใหมกีารใชระบบงบประมาณแบบมีสวนรวม   
 

ประเด็นยุทธศาสตร 6  มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรยีนรู 
ประกอบดวย 5 ประเดน็ยุทธศาสตรยอย แตแผนปฏิบตัริาชการกรงุเทพมหานคร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 กาํหนดใหนําไปสูการปฏิบตัิ 3 ประเด็นยุทธศาสตรยอย (ประเดน็ยุทธศาสตร
ยอย 6.1 ศูนยกลางดานการเกษตร อตุสาหกรรม และบรกิารสีเขียว  ประเด็นยุทธศาสตรยอย 6.3 
ศูนยกลางการทองเที่ยวระดับโลก และประเด็นยุทธศาสตรยอย 6.5 ศูนยกลางการจัดประชุม  
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นิทรรศการ)  4 ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรยอย ซึ่งหนวยงานไมไดดําเนินการ คือ  1) สัดสวน 
ของผูประกอบการดานการเกษตร อตุสาหกรรมเกษตรท่ีมกีารซือ้ขาย แลกเปล่ียนสินคาในกรงุเทพมหานคร 
ไดรับการลงทะเบียนในฐานขอมูล  2) เมืองกรุงเทพฯ เปนแหลงทองเที่ยวท่ีสามารถดึงดูดนักทองเที่ยว
จากท่ัวโลกมาสูเมืองกรุงเทพฯ สูจังหวัดตาง ๆ ของไทยและสูเมืองอื่น ๆ อันดับ 1 ใน 3  3) อุตสาหกรรม
การทองเที่ยวสามารถทํารายไดใหกบัชาวกรงุเทพฯ ไมนอยกวารอยละ 10 ของขอมูลผลิตภัณฑรวม 
ของกรุงเทพมหานคร ไมนอยกวารอยละ 6 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของกรุงเทพมหานคร   
4) พ้ืนท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวกสําหรับจัดประชุม นิทรรศการ และการแสดงสินคา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 7  การบริหารจัดการ 
ประกอบดวย  5 ประเด็นยุทธศาสตรยอย  13 ตัวชีว้ดัประเด็นยุทธศาสตรยอย   

ผลการดําเนินการมดีังนี ้
บรรลผุลสาํเร็จ  จํานวน 7 ตัวชี้วดั คดิเปนรอยละ 53.84  คือ 1) จัดทํารายงานการประเมนิผล

การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2559  2) จัดทํารายงาน 
การประเมินผลการดําเนินการตามนโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  3) รอยละความสําเร็จ 
ของการเพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรมุงสูความเปนมืออาชพี  4) รอยละความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพ
ผูนําทุกระดับสูมหานครแหงเอเชีย  5) รอยละความสําเร็จของการสนับสนุนการใชคลังความรูที่เอื้อตอ
การพัฒนาขดีสมรรถนะของบุคลากร  6) รอยละความสําเร็จของบคุลากรในสังกดักรุงเทพมหานคร 
ที่ไดรบัการประเมินระดบัของการกํากบัดแูลองคกรที่ด ี(Good Governance) และมีผลการประเมนิ 
ผานเกณฑท่ีกาํหนด  7) รอยละของการจัดเกบ็รายไดภาษีทองถิน่ตอยอดประมาณการรายไดจากภาษี 
ทองถิน่กรงุเทพฯ ขับเคล่ือนวิสัยทัศน     

ไมบรรลผุลสําเร็จ  จํานวน 3 ตวัชีว้ัด คดิเปนรอยละ 23.08  คอื  1) จัดตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) ของกรุงเทพมหานคร  2) กรงุเทพมหานครมีการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารมาประยุกตใชในการใหบริการขอมูลสารสนเทศตอประชาชนและผูที่เกี่ยวของ
อยางมีประสิทธิภาพ  3) กรุงเทพมหานครมีการนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานสําหรับภาระหนาท่ีหลักของกรุงเทพมหานครและใชในการบรหิารงาน
สําหรบัผูบรหิารกรุงเทพมหานครไดอยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ไมไดดําเนินการ  จํานวน 3 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 23.08  คือ  1) จัดทํารายงานการประเมินผล
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป  2) อัตราสวนกลยุทธท่ีมีการปรับหลังการประเมิน  3) จัดทํา
แผนบรหิารความเส่ียงดานตาง ๆ ของกรงุเทพมหานคร   
 

ปญหาและอุปสรรคในการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559) 
 ปญหาและอุปสรรค 
 1. การจัดทาํแผน 
     1.1  แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 บางประเด็น 
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ยุทธศาสตร (มหานคร) ไมไดกําหนดตวัชีว้ัดประเดน็ยุทธศาสตรยอย เปาประสงค กลยุทธ ตลอดจน
โครงการ/กิจกรรมทําใหไมมกีารดําเนนิการ (ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี 5 และ 6) 
     1.2  แผนปฏิบัตริาชการกรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กาํหนดตวัชีว้ัด
ประเดน็ยุทธศาสตรยอยไมครบถวนตามภารกิจของกรุงเทพมหานคร เชน การลดและปองกันการกัดเซาะ
ชายฝงในกรุงเทพมหานคร  การปองกนัการเกดิอัคคีภัย 

    1.3  หนวยงานไมไดแปลงแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 ไปสูการปฏิบัตอิยางครบถวน แตมีการดําเนินการตามภารกิจของหนวยงานซึ่งไมสงผล 
ใหบรรลุตอประเดน็ยุทธศาสตร 
 2. การตดิตามประเมนิผล   

   2.1  ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด รายงานเพียงผลการดําเนินการตามเปาหมาย
เทานั้นไมไดรายงานผลท่ีเกิดจากการดําเนินการวาทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น 
หรือสงผลกระทบตอประเด็นยุทธศาสตรอยางไร 
    2.2  รายงานผลการดําเนินการไมตรงตามตัวชีว้ดัท่ีกําหนด    

   2.3  ไมมีหนวยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินการและเก็บรวบรวมขอมูล 
   2.4  หนวยงานผูรบัผิดชอบตัวชีว้ัดไมมีการจัดทําฐานขอมูลสําหรบัการประเมินผลหรือขอมูล 

ที่จัดเกบ็ไมสงผลตอการประเมินระดบัประเด็นยุทธศาสตรยอย 
   2.5  ตวัชีว้ัดไมสอดคลองกับภารกิจโดยตรง ตองรวมดําเนินการกับหนวยงานภายนอก 

จึงไมสามารถดาํเนนิการใหสัมฤทธิ์ผลและไมสามารถจัดเกบ็ขอมูลได   
    2.6  บางตวัชีว้ัดเปนเพียงการศึกษาขอมูล ยังไมมีการดําเนินการ 
 ปญหาแตละมหานคร  ปรากฏรายละเอียดตามปญหาและอุปสรรคของแตละมหานคร 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. กําหนดตัวชีว้ัดใหครบถวนในทุกระดับ (ประเดน็ยุทธศาสตรยอย เปาประสงค กลยุทธ)  
และตรงตามภารกิจของกรุงเทพมหานครในแผนปฏิบตัิราชการกรุงเทพมหานครฉบบัตอไป 
 2. บรูณาการหนวยงานท่ีเกีย่วของ กําหนดความรับผิดชอบหลักและการจัดเก็บขอมูล 
ใหชัดเจน  
 3. ปรับตัวชีว้ัดทีไ่มใชภารกจิของกรุงเทพมหานครโดยตรงใหสามารถดําเนนิการไดดวยตวัเอง 
และเกิดประโยชนตอประชาชน 
 4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการจัดทําฐานขอมูล 
 5. แนะนํา สนับสนุน แลกระตุนใหหนวยงานดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
 6. ประสานทําความเขาใจการรายงานผลการดําเนนิการใหชัดเจน ครบถวนตรงตามตัวชีว้ัด 
ที่กําหนด 
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รายละเอียดผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 1   มหานครปลอดภัย 

 
กรุงเทพมหานคร มหานครปลอดภัย โดยเปนเมืองปลอดมลพิษ ปลอดอาชญากรรม ยาเสพติด 

ปลอดอุบัติเหตุ ปลอดภัยพิบัติ สิ่งกอสรางปลอดภัย และปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย มีการดําเนินโครงการ
และกิจกรรมท่ีบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก สํานักสิ่งแวดลอม 
สํานักการระบายน้ํา สํานักการแพทย สํานักอนามัย สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียว สํานักการโยธา 
สํานักการจราจรและขนสง สํานักเทศกิจ สาํนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และสาํนักงานเขต ซ่ึงผล 
การติดตามประเมินการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ประกอบดวย  ๖ ประเด็นยุทธศาสตรยอย   
49 ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรยอย 19 เปาประสงค  ในภาพรวมสามารถดําเนินการไดบรรลเุปาหมายท่ีกําหนด 
จํานวน 21 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 42.86  มีการดําเนินการแตผลยังไมบรรลุตามเกณฑตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
จํานวน 19 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 38.77  และตัวชี้วัดท่ีไมสามารถดําเนินการได จํานวน 9 ตัวชี้วัด คิดเปน 
รอยละ 18.37 เชน โครงการกอสรางสาธารณูปโภคขนาดใหญ การสรางแนวปองกันการกัดเซาะชายฝง
ทะเลบางขุนเทียน  ท้ังนี้สามารถสรุปสาระสําคัญผลการดําเนนิงานไดดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย 1.1  ปลอดมลพิษ   
มุงใหความสําคัญกับคุณภาพแหลงน้ําธรรมชาติ การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย และคุณภาพ

อากาศและเสียง ผลการดําเนินการสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนด  
 คุณภาพแหลงน้ําธรรมชาติ   
           -  ปริมาณน้ําเสียท่ีผานการบําบัดกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 44.69 (เปาหมาย  

รอยละ 45) โดยคิดจากขีดความสามารถรวมในการบําบัดน้ําเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดใหญและขนาด

ชุมชนของกรุงเทพมหานครตามท่ีออกแบบ 1,136,800 ลูกบาศกเมตรตอวัน เปรียบเทียบกับปริมาณน้ําเสีย

ท้ังหมดในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงมาจากปริมาณการใชน้ําประปา ป พ.ศ. 2558 จํานวน 2,544,075 

ลูกบาศกเมตรตอวัน และเม่ือคิดจากปริมาณน้ําเสียท่ีบําบัดไดจริง 756,654 ลูกบาศกเมตรตอวัน เทียบกับ

ปริมาณการใชน้ําประปาดังกลาว คิดเปนรอยละ 29.74 

            -  จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําคลองและแมน้ําเจาพระยาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 

จํานวนจุดตรวจวัดท่ีมีคาเฉลี่ยของคาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ไมนอยกวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร มีจํานวน 207 จุด 

จากจุดตรวจวัดท้ังหมด 300 จุด คิดเปนรอยละ 69 (เปาหมาย: รอยละ 50)  

การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย  
-  ปริมาณมูลฝอยท่ีคัดแยกท่ีแหลงกําเนิดเพ่ิมข้ึนรอยละ 18 (1,589 ตันตอวัน)1 เม่ือเทียบกับ 

ป 2556 (1,346 ตันตอวัน) สามารถดําเนินการคัดแยกมูลฝอยท่ีแหลงกําเนิดไดท้ังสิ้นปริมาณเฉลี่ย 
3,005.30 ตันตอวัน คิดเปนรอยละ 89.13 
 
1 สํานักส่ิงแวดลอมขอปรับเปาหมายเพิม่จากแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2559 จากเดิมต้ังเปาหมายรอยละ 16 
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-  มูลฝอยท่ีไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึนรอยละ 25 (2,485.24 ตันตอวัน)  
เม่ือเทียบกับป 2556 (1,988.19 ตันตอวัน) สามารถรวบรวมมูลฝอยท่ีแหลงกําเนิดไปจัดการอยางถูกตอง 
ตามหลักวิชาการ โดยแยกตามประเภทของมูลฝอยไดเฉลี่ย 1,159.08 ตันตอวัน คิดเปนรอยละ 11.66  
เกือบถึงครึ่งหนึ่งของเปาหมายท่ีกําหนดไว 
          -  *ดําเนินการรวบรวมมูลฝอยท่ีนํากลับไปใชประโยชนไดปริมาณเฉลี่ย 3,005.30 ตันตอวัน คิดเปน
รอยละ 89.13 ของปฐาน ซ่ึงผลการดําเนินการสงูกวาเปาหมาย (เปาหมาย: รอยละ 19.5 เม่ือเปรยีบเทียบกับ 
ปฐาน 2556 จํานวน 1,346 ตันตอวัน) โดยไดมีการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมใหประชาชนคัดแยกมูลฝอย 
อยางตอเนื่องตามแนวคิดท่ีวา “ขยะคือทรัพยากร” และจัดกิจกรรมตาง ๆ ในกลุมเปาหมายหลักท้ังชุมชน โรงเรียน 
ตลาด วัด เพ่ือเปนการสงเสริมความรูและสรางความเขาใจจากจุดเล็ก ๆ ขยายผลในวงกวางจนกระท่ังเห็นผล 
เปนรูปธรรม 

คุณภาพอากาศและเสียง 
 การดําเนินการเฝาระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไปในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครใหอยูในเกณฑ

มาตรฐาน  มีผลการดําเนินการดังนี้ 
  -  ผลการดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพารามิเตอรท่ีมีการจัดเก็บขอมูลของตัวชี้วัด ประกอบดวย  
1. ฝุนละอองไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) ท่ีจุดตรวจริมเสนทางจราจรผานเกณฑมาตรฐาน (คาเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง  
ไมเกิน 120 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร)  2. ฝุนละอองไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ผานเกณฑมาตรฐาน 
(คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไมเกิน 50 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร)  3. กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) ผานเกณฑ
มาตรฐาน (คาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไมเกิน 170 สวนในพันลานสวน)  และ 4. กาซโอโซน (O3) ผานเกณฑมาตรฐาน 
(คาเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ไมเกิน 70 สวนในพันลานสวน)  มีผลการดําเนินการสูงกวาเปาหมายการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศท่ีมีการตรวจวัดผานเกณฑมาตรฐาน คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 96.36 (เปาหมาย รอยละ 85) 
  -  ผลการดําเนินการตรวจวัดระดับเสียง 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ไมเกิน 70 เดซิเบลเอ เทียบกับ
จํานวนครั้งท่ีตรวจวัดท้ังหมด มีผลการดําเนินการสูงกวาเปาหมายการตรวจวัดระดับเสียงท่ีมีการตรวจวัด 
ผานเกณฑมาตรฐาน คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 100 (เปาหมาย รอยละ 80)   

-  การควบคุมแหลงกําเนิดมลพิษทางเสียง  มีการควบคุมแหลงกําเนิดมลพิษทางเสียงประเภท
ยานพาหนะ จํานวน 2 ประเภท ไดแก รถสองแถวและเรือโดยสารในคลอง ดําเนินการไดรอยละ 27.09 
ซ่ึงผลดําเนินการสูงกวาเปาหมาย (เปาหมาย รอยละ ๑๓) 
 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย 1.๒  ปลอดอาชญากรรม ยาเสพติด   
มุงใหความสําคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ปราศจากยาเสพติด  

และอาชญากรรม  โดยเปนการประสานการทํางานระหวางสํานักและสํานักงานเขต เพ่ือใหการปองกัน 
และการแกไขปญหาลงสูพ้ืนท่ีเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 -  อัตราการเกิดอาชญากรรมทุกประเภท (ตอประชากรแสนคน) ใชขอมูลจากสถิติคดีอาญาของ
กองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยนับรวมเฉพาะจํานวนคดีความผิดเก่ียวกับชีวิต 
รางกาย และเพศ และคดีประทุษรายตอทรัพย โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ ตั้งแตเดือนตุลาคม 255๘  
ถึงเดือนกันยายน 255๙ เกิดคดเีก่ียวกับชีวิต รางกาย และเพศและคดีประทุษรายตอทรัพย จํานวน 9,199 คด ี
เทากับ 161.487 คดีตอแสนประชากร เม่ือเทียบกับสถิติในชวงเวลาเดียวกันในปงบประมาณ พ.ศ. 255๘ 
ตั้งแตเดือนตุลาคม 255๗ ถึงเดือนกันยายน 2558 เกิดคดีเก่ียวกับชีวิต รางกาย และเพศและคดีประทุษราย 
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ตอทรัพย จํานวน 13,427 ซ่ึงเทากับ 235.880 คดีตอแสนประชากร พบวา อัตราการเกิดอาชญากรรม 
ลดลงรอยละ 31.538 

ท้ังนี้ มาตรการตรวจตราเฝาระวังและปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีลอแหลมเพ่ือลดโอกาสและปจจัยเสี่ยง 
ในการเกิดอาชญากรรมท่ีกรุงเทพมหานครดําเนินการขางตน เปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนการดําเนินงาน 
ของเจาหนาท่ีตํารวจในเรื่องการควบคุมอาชญากรรม ท้ังนี้ มีการตรวจตราเฝาระวังพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม 
โดยสํานักเทศกิจรวมกับสํานักงานเขตจัดชุดสายตรวจตูเขียวเพ่ือตรวจตราจุด จํานวน ๕๐๗ จุด ไดแก เสี่ยงใน
กรุงเทพมหานคร อาคารราง สะพานลอยคนเดินขาม ซอยเปลี่ยวและบริเวณอ่ืน ๆ แตมิไดเปนการลดการเกิด 
คดีอาชญากรรมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครไดโดยตรง เปนเพียงการชวยปองกันปญหาอาชญากรรมอีกทางหนึ่ง 
เนื่องปญหาการเกิดอาชญากรรมมีปจจัยจากหลายเรื่อง  เชน จากความรุนแรงและซับซอนของปญหาตาง ๆ  
ท้ังสภาพเศรษฐกิจ ความแออัดของเมืองความหนาแนนของประชากร ความเสื่อมของศีลธรรมและการเปลี่ยนแปลง 
สูสังคมวัตถุนิยม รวมถึงสภาพความไมเปนธรรมและความเหลื่อมล้ําทางการเมืองและสังคม ลวนเปนปจจัยหรือ
สิ่งเราภายนอกท่ีกระตุนใหบุคคลกอเหตุอาชญากรรม 

-  อัตราการจับกุมและดําเนินคดีอาญา ประเภทคดีชีวิต รางกายและเพศ และคดีประทุษรายตอทรัพย  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ ตั้งแตเดือนตุลาคม 255๘ ถึงเดือนกันยายน 255๙ เทากับรอยละ 43.90 
เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในปงบประมาณ พ.ศ. 255๘ ตั้งแตเดือนตุลาคม 255๗ ถึงเดือนกันยายน 
255๘ มีอัตราการจับกุมและดําเนินคดีอาญาฯ เทากับรอยละ 42.92 ซ่ึงพบวามีอัตราการจับกุมฯ เพ่ิมข้ึน
รอยละ 1.64  

-  จํานวนกลองวงจรปด (CCTV) เพ่ิมข้ึน 1,000 กลอง สํานักการจราจรและขนสงสามารถติดตั้ง 
ได 8,083 ตัว สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนด 

-  จํานวนการติดตั้งไฟฟาสองสวางพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร รอยละ 35 (7,000 ดวง) สํานักการโยธา
กําหนดเปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 5,050 ดวง ติดตั้งไปแลว 5,452 ดวง คิดเปนผลงาน
รอยละ ๑๐๐ 

-  จํานวนเครือขายอาสาสมัครเฝาระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน กําหนดเปาหมายไว 7,500 คน  
ซ่ึงสํานักอนามัยรวมกับสํานักงานเขตดําเนินการสงเสริมการดําเนินงานของอาสาสมัครฯ อยางตอเนื่อง จํานวน 
8,681 คน สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนด  

-  จํานวนผูเขารับการบําบัดยาเสพติด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจํานวนผูเขารับการบําบัดรักษา
การติดยาเสพติด 11,698 ราย เปนผูเขารับการบําบัดรักษาในระบบบังคับบําบัด 8,788 ราย คิดเปนรอยละ 
75.12 ระบบสมัครใจ 2,201 ราย คิดเปนรอยละ 18.82 และระบบตองโทษ 709 ราย คิดเปนรอยละ 6.06 
ชนิดยาเสพติดท่ีใชกอนมารับการบําบัดรักษามากท่ีสุด คือ ยาบา 7,618 ราย คิดเปนรอยละ 65.12 ยาไอซ 
1,554 ราย คิดเปนรอยละ 13.28 กัญชา 1,290 ราย คิดเปนรอยละ 11.03 เฮโรอีน 703 ราย คิดเปนรอยละ 
6.01 สารระเหย 248 ราย คิดเปนรอยละ 2.12 และสารเสพติดชนิดอ่ืน ๆ 285 ราย คิดเปนรอยละ 2.44 
(ท่ีมา: สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด สํานักอนามัย) 

ท้ังนี้ ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ียังไมมีการรายงาน/ไมมีการจัดเก็บขอมูลตามตัวชี้วัด รวมท้ัง 
ยังไมมีการดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของ จํานวน 5 ตัวชี้วัด  ไดแก 1) จํานวนศูนยเฝาระวัง จุดตรวจเฝาระวัง
อาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชน  ๒) จํานวนสภาพแวดลอมชุมชนท่ีเปนจุดเสี่ยงไดรับการปรับปรุงใหเปน
พ้ืนท่ีปลอดภัยเพ่ิมข้ึน มีการดําเนินงานโดยสํานักการจราจรและขนสง สํานักการโยธา สํานักเทศกิจ และ
สํานักงานเขต ซ่ึงหนวยงานตางจัดเก็บขอมูลเฉพาะสวนท่ีตนดําเนินงาน แตยังไมมีการประสานงานในการ 
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กําหนดชุมชนเปาหมายในการดําเนินงานและการจัดเก็บขอมูลเพ่ือสนับสนุนตัวชี้วัดการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ชุมชนท่ีเปนจุดเสี่ยงรวมกัน  3) จํานวนพ้ืนท่ีชุมชนแพรระบาดยาเสพติดลดลง  4) ระดับความพึงพอใจและ 
ความเชื่อม่ันของประชาชนตอการควบคุมอาชญากรรม  ๕) รอยละความเชื่อม่ันของชาวตางชาติท่ีมีตอ
กรุงเทพมหานคร  
 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย 1.3  ปลอดอุบัติเหตุ 
มุงเนนใหความสําคัญกับการปลอดอุบัติเหตุในระบบขนสงมวลชน และลดอุบัติเหตุทางถนน  

โดยดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีสงผลโดยตรงตอการผลักดันใหบรรลุผลตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรยอยมีจํานวน  
๕๓ โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 30 โครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ 56.60  เปน
โครงการ/กิจกรรมท่ีสงผลโดยตรงตอการผลักดันใหบรรลุผลตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรยอย จํานวน 7 โครงการ/
กิจกรรม คิดเปนรอยละ 13.21 ซ่ึงถือวานอยมาก  หนวยงานหลักซ่ึงรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตรยอย
ประกอบดวย สํานักการจราจรและขนสง สํานักการโยธา และสํานักเทศกิจ มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวของ 
รวมจํานวน 53 โครงการ/กิจกรรม ท้ังนี้หนวยงานท่ีรับผิดชอบใหความสําคัญกับการปลอดอุบัติเหตุในระบบ
ขนสงมวลชนและลดอุบัติเหตุทางถนน มีการดําเนินโครงการกิจกรรมรองรับในระดับกลยุทธและตัวชี้วัดยอย 
เชน การบริหารระบบขนสงมวลชนในความรับผิดชอบ ติดตั้ง CCTV บริเวณทางแยกตาง ๆ แตยังไมมีการใช
เทคโนโลยีเพ่ือจับกุมผูฝาฝนกฎจราจรอันจะสงผลตอความปลอดภัยทางถนน มีการตรวจสอบสภาพถนน  
จุดเสี่ยงอันตราย (Black Spot) และปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตรายตาง ๆ ภายหลังการเกิดอุบัติเหตุ แตไมมี 
การดําเนินการในบางเรื่องท่ีกําหนด เชน เขตเครงครัดวินัยจราจร แตไมมีการเก็บขอมูลตามตัวชี้วัดหลัก 
เรื่องลดอุบัติเหตุทางถนน ไมมีการเก็บสถิติท่ีเก่ียวของกับพ้ืนท่ีและจํานวนอุบัติเหตุ นอกจากนี้ความรวมมือ 
กับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการกวดขันและรณรงคใหผูขับข่ีปฏิบัติตามกฎจราจร รวมท้ังสงเสริมการมีสวนรวม 
ของภาคเอกชน และเยาวชนใหมีความรูดานการจราจรและปองกันอุบัติเหตุยังมีนอย  
 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย 1.4 ปลอดภัยพิบัติ 
 มุงเนนเมืองกรุงเทพมหานครมีความพรอมในการรับมือกับน้ําทวม ท้ังจากน้ําฝน น้ําหนุนและน้ําหลาก 
ตลอดจนอัคคีภัยและลดอัตราการกัดเซาะชายฝงในกรุงเทพมหานครและปองกันการกัดเซาะชายฝงท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคต  

การเตรียมความพรอมในการรับมือกับน้ําทวม ท้ังจากน้ําฝน น้ําหนุน และน้ําหลากมีการดําเนินงาน 
ท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 -  กรุงเทพมหานครไดดําเนินการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมโดยใชระบบพ้ืนท่ีปดลอมคันก้ันน้ํา
ลอมรอบพ้ืนท่ีเพ่ือปองกันน้ําจากภายนอกไมใหไหลบาเขาทวมพ้ืนท่ี โดยการกอสรางคันปองกันน้ําทวม 
ดานตะวันออกตามแนวพระราชดําริ ปองกันน้ําไหลบาจากพ้ืนท่ีดานเหนือและดานตะวันออกไดท่ีระดับ  
+๒.5๐ ม.รทก. และกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยาคลองบางกอกนอยและคลองมหาสวัสดิ์ 
ปองกันน้ําจากแมน้ําเจาพระยาไดท่ีระดับ +3.00 ม.รทก. โดยใชคาระดับน้ําสูงสุดในแมน้ําเจาพระยาท่ีเกิดข้ึน 
เม่ือป พ.ศ. ๒๕54 ท่ีระดับความสูง +๒.53 ม.รทก. เปนเกณฑในการออกแบบคันปองกันน้ําทวมริมแมน้ํา
เจาพระยา สามารถรองรับปริมาณน้ําหลากไดประมาณ ๓,๐๐๐-๓,๕๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวินาที ซ่ึงจะตอง
กอสรางแนวปองกันน้ําทวมถาวรมีความยาวท้ังสิ้น ๗๗ กม. ไดกอสรางแนวปองกันน้ําทวมไปแลวประมาณ 
76.80 กม. คงเหลือ 0.20 กม. การดําเนินการไมแลวเสร็จเนื่องจากปญหาอุปสรรคมีบานเรือนประชาชน 
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รุกล้ําขวางแนวกอสราง จึงลดเนือ้งาน โดยดําเนินงานเสริมความแข็งแรงแนวปองกันน้ําทวมสูงถึงระดับ  
+3 ม.รทก. 2 โครงการหลัก คือ 
 (1)  โครงการสรางและเสริมความแข็งแรงแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยาสูงถึงระดับ +3.00 ม.รทก. 
ดําเนินการแลวเสร็จ 5 โครงการ อยูระหวางการกอสราง 3 โครงการ ผลดําเนินงานกอสรางรวมเฉลี่ยรอยละ 
77.59 ไดความยาวแนวปองกัน 2,829.23 เมตร 
 (2)  โครงการสรางและเสริมแนวปองกันน้ําทวมตามแนวคลองบางกอกนอยและคลองมหาสวัสดิ์สูง
ระดับ +3.00 ม.รทก. จํานวน 3 โครงการ ผลดําเนินงานเฉลี่ย รอยละ 82.33 ไดความยาว 1,497 เมตร 
 -  ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลักกรณีฝนตก 100 มม. ตอ ชม. (นาที) เปาหมาย 270 
นาที  ผลการดําเนินการพบวา ระบบปองกันน้ําทวมและระบบระบายน้ําท่ีมีอยูในปจจุบันไมสามารถรองรับ 
ไดทันกับปญหาท่ีเกิดข้ึน ท่ีผานมาความสามารถในการระบายน้ําเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ีจุดออนใชเวลา
เฉลี่ยประมาณ ๒ ชั่วโมง กรณีท่ีฝนตกตอเนื่อง 1 ชั่วโมง และมีปริมาณฝนไมเกิน 60 มม. เนื่องจากสภาพฝน 
ในปจจุบันมักตกหนักในชวงแรก ทําใหปริมาณน้ําทวมขังมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเปนการลดปญหา 
ความเดือดรอนจากภาวะน้ําทวมขังในพ้ืนท่ีท่ีประสบกับภาวะน้ําทวมขัง จึงเพ่ิมขีดความสามารถของระบบ
ระบายน้ําในถนนสายหลักและพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการน้ําจะชวย 
ลดระยะเวลาในการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีจุดออนน้ําทวมลงไดในกรณีฝนตก 1 ชั่วโมง มีปริมาณฝนไมเกิน  
100 มม. สามารถระบายน้ําทวมขังจากถนนสายหลักภายในเวลา 195 นาที โดยดําเนินการ 

1. ปรับปรุงทอระบายน้ํา จํานวน ๕ โครงการ แลวเสร็จจํานวน ๑ โครงการ อยูระหวางการกอสราง 
จํานวน 4 โครงการ นอกจากนี้ไดทําความสะอาดทอระบายน้ําในสวนท่ีสํานักงานเขตรับผิดชอบความยาว 
2,854 กม. คิดเปนรอยละ 100 ทอระบายน้ําถนนสายหลักความยาว 876 กม. คิดเปนรอยละ 100 

2. ขุดลอกคลองและเปดทางน้าํไหล 50 เขต ความยาว 1,107 กม. ดําเนนิการแลวเสร็จ 1,107 กม.   
คิดเปนรอยละ 100 คลองสายหลักความยาว 189 กม. ดําเนินการแลว 189 กม. คิดเปนรอยละ 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3. กอสรางและปรับปรุงอาคารบังคับน้ํารวม จํานวน 8 โครงการ แลวเสร็จจํานวน ๑ โครงการ  
อยูระหวางการกอสรางจํานวน 5 โครงการ และอีก 2 โครงการอยูระหวางแกไขแบบ 

4. การกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. จํานวน ๓ โครงการ โดยอยูระหวางการกอสราง   
5. ตรวจสอบและติดตั้งเครื่องสูบน้ําและเครื่องผลักดันน้ําแลวเสร็จ 249 จุด จาก 249 จุด 

สนับสนุนเครื่องสูบน้ําแกสํานักงานเขต และการซอมและบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา เครื่องจักรกล 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําโดยใชพ้ืนท่ีชะลอน้ํา (แกมลิง) จํานวน ๒ โครงการ  

อยูระหวางดําเนินการกอสรางท้ัง ๒ โครงการ  ผลการดําเนินรอยละ 64.94     
7. โครงการกอสรางและปรับปรุงสถานีสูบน้ํา ประตูระบายน้ํา บอสูบน้ํา เพ่ือระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ี 

สถานีสูบน้ํามีกําลังสูบท้ังสิ้น 1,690 ลบ.ม.ตอวินาที โดยสามารถสูบระบายน้ําลงสูแมน้ําเจาพระยา 
ได 1,153 ลบ.ม.ตอวินาที  

8. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําขนาดใหญ ดําเนินการแลวเสร็จ 7 แหง ความยาวรวม 19 กม. 
กําลังสูบ 155.50 ลบ.ม.ตอวินาที อยูระหวางกอสรางอุโมงคระบายน้ํา จํานวน 2 แหง ผลการกอสรางเฉลี่ย 
คิดเปนรอยละ 55.975 และโครงการจางท่ีปรึกษาควบคุมการกอสรางอุโมงคระบายน้ํา ๑ โครงการ ผลงาน 
คิดเปนรอยละ 0.044 นอกจากนี้ ยังตองดําเนินการในเรื่องของการรื้อยายบานรุกล้ําคูคลอง ซ่ึงเปนเรื่องท่ีตอง
อาศัยหลายฝายรวมมือกันดําเนินการ ท้ังในเรื่องการหาท่ีอยูเพ่ือผูบุกรุกไดยายไปอาศัยเปนการชั่วคราว หรือ
จัดสรรใหเชาซ้ือในราคาถูก   
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 -  รอยละของความสําเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระบายน้ําใหทันสมัยอยางตอเนื่อง
ครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเพ่ือใชในการบริหารจัดการน้ําและการเตือนภัยอยางมีประสิทธิภาพ 
เปาหมายรอยละ 100 

สําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระบายน้ําใหทันสมัย ดําเนินการโครงการจํานวน ๓ โครงการ  
ผลดําเนินการรอยละ 73.83  ไดแก ๑) พัฒนาปรับปรุงศูนยควบคุมระบบปองกันน้ําทวมกรุงเทพมหานคร    
๒) บํารุงรักษาศูนยควบคุมระบบปองกันน้ําทวมกรุงเทพมหานคร  3) บํารุงรักษาศูนยขอมูลสํานักการระบายน้ํา   
โดยอยูระหวางดําเนินการ ท้ัง ๓ โครงการ  
 -  ในดานการเตรียมความพรอมในการรับมือกับอัคคีภัย ซ่ึงสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
รับผิดชอบ หนวยงานไมไดนําตัวชี้วดัท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป 2559 มาดําเนนิการ 
คงดําเนินการแตนโยบายการพัฒนาของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร    
 -  ลดอัตราการกัดเซาะชายฝงในกรุงเทพมหานครลดลงและปองกันการกัดเซาะชายฝงท่ีจะเกิดข้ึน 
ในอนาคต 

การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 ไมมีการกําหนดเกณฑ 
การประเมินผลไวในทุกตัวชี้วัดเชนเดียวกับปท่ีผานมา เนื่องจากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมยังไมแลวเสร็จ
สมบูรณ ทําใหการกอสรางแนวปองกันการกัดเซาะถาวรยังไมไดเริ่มตนดําเนินการ การชะลอและหยุดยั้ง 
การกัดเซาะพ้ืนท่ีชายฝงทะเลจึงตองอาศัยแนวคันไมไผปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลท่ีสรางข้ึนชั่วคราว 
กอนหนานี้และการสรางแนวปองกันถาวรตองใชเวลาอยางนอย 3 ป จึงจะกอสรางแลวเสร็จสงผลกระทบ
ตอเนื่องถึงกลยุทธเพ่ิมพ้ืนท่ีปาชายเลนซ่ึงจําเปนตองอาศัยพ้ืนท่ีซ่ึงเกิดจากการสะสมตะกอนดินนําไปฟนฟู 
ปาชายเลนใหเกิดความอุดมสมบูรณจะยังไมสามารถดําเนินการไดอยางจริงจัง ดังนั้นโครงการ/กิจกรรม 
ท่ีหนวยงานดําเนินการอยูเปนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ซ่ึงดําเนินการตอเนื่องมาจากปกอน  
และสรางเครือขายภาคสวนตาง ๆ ท่ีสนใจใหเกิดความพรอมในการพัฒนาปาชายเลนหลังจากการกอสราง 
แนวเข่ือนถาวรแลวเสร็จ การดําเนินการท่ีผานมาเปนการดําเนินการทางออมแบบชั่วคราวสงผลใหกลยุทธ 
และเปาประสงคไมประสบผลสําเร็จในทุกตัวชี้วัด 
 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย 1.5  สิ่งกอสรางปลอดภัย  
เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร สํานักการโยธา มีการกําหนดมาตรการ 

ดานความปลอดภัยดานอาคารและสิ่งกอสรางเพ่ือใหประชาชนรูสึกมีความเชื่อม่ันในความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสิน โดยในป 2559 มีการดําเนินการดังนี้  
 -  ดําเนินการตรวจเยี่ยมการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของอาคาร 9 ประเภท ท่ีเขาขายอาคาร 
ท่ีมีความเสี่ยงสูง จํานวน 4,000 อาคาร คิดเปนรอยละ 100 
 -  การตรวจสอบความเสี่ยงภัยของอาคาร สิ่งกอสรางโดยจัดใหมีการจัดทําฐานขอมูลอาคารสาธารณะ 
9 ประเภท พรอมผลการประเมินความเสี่ยง จํานวน 146 อาคาร คิดเปนรอยละ 100 
 -  ดําเนินการตรวจสอบอาคารตามมาตรการปองกันและระงับอัคคีภัยตามท่ีหนวยงานภาครัฐหรือ
เอกชนรองขอ จํานวน 15 อาคาร คิดเปนรอยละ 80 
 -  การลดอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งกอสรางประเภทโครงสรางพ้ืนฐานนั้น มีการดําเนินการ ซอมแซม และ
บํารุงรักษาถนน ทางเทา และสะพานท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร โดยในป 2559 สํานัก 
การโยธามีการดําเนินการซอมแซม/บํารุงรักษาถนน สะพาน จํานวน 61 โครงการ ซ่ึงเปนโครงการท่ีไดรับ 
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งบประมาณประจําป 2559 คิดเปนผลการดําเนินการรอยละ 100 โดยดําเนินการแกไขปญหาการปรับปรุง 
ทางเทา จํานวน 6 แหง ในพ้ืนท่ีท่ีมีความจาํเปนเรงดวน ซ่ึงขณะนี้ไดดําเนินการปรับปรุงทางเทาท่ีเกิด 
ความเสียหายใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดอยางปลอดภัยแลวเสร็จ จํานวน 5 แหง ผลการดําเนินการรอยละ 93.44 
 -  เฝาระวังปายท่ีผิดกฎหมายในท่ีสาธารณะ/เขมงวดปายโฆษณาท่ีติดตั้งอยูในพ้ืนท่ีเขตเพ่ือปองกัน
อุบัติเหตุจากปายโฆษณาลม รองรับพายุฤดูรอนท่ีจะเกิดข้ึน ผลการดําเนินการรอยละ 100 
 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
 มุงใหความสําคัญกับการดูแลความปลอดภัยในการบริโภคอาหารและลดความสูญเสียจากโรคคนเมือง  
ท้ังโรคติดตอและไมติดตอท่ีสําคัญ เพ่ิมการเขาถึงบริการในการดูแลรักษาเพ่ือปองกันโรคคนเมือง  
 เพ่ิมการเขาถึงบริการทางการแพทย 

 กรุงเทพมหานครสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนสามารถเขาถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการ

สาธารณสุขในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยมีการดําเนินงานท่ีสําคัญดังนี้ 

 -  กอสรางโรงพยาบาล 4 มุมเมือง อยูระหวางดําเนินการ  

 -  เครือขายสงตอระหวางศูนยบริการสาธารณสุขกับโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยท้ัง 8 แหง  

มีจํานวนผูปวยท่ีสงตอสําเร็จจากศูนยบริการสาธารณสุขมารับบริการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย 

585,949 ราย คิดเปนรอยละ 99.17 

 -  ผูปวยวิกฤติฉุกเฉินท่ีขอรับบริการทางการแพทยฉุกเฉินระดับสูงในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มีจํานวน 

ผูปวยท่ีไดรับการบริการทางการแพทยข้ันสูง (Advance) ภายใน 10 นาที จํานวน 5,864 คน จํานวนผูปวย 

ท่ีไดรับบริการทางการแพทยข้ันพ้ืนฐาน (Basic) ภายใน 15 นาที จํานวน 13,012 คน รวมผูปวยท่ีขอรับ

บริการ (Advance+Basic) จํานวน 18,876 คน คน คิดเปนรอยละ 48.51 

 ดานโรคไมติดตอ (Non-communicable disease) 
 -  ผลการดําเนินมาตรการปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการโรงเรียนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 614 แหง โดยแบงเปนโรงเรียนสังกัด กทม. 438 แหง โรงเรียนสังกัด สพฐ. 49 แหง โรงเรียนสังกัด 
สช. 127 แหง คิดเปนรอยละ 100  ท้ังนี้ในปการศึกษา 2558 เด็กนักเรียนมีสุขภาพ มีภาวะโภชนาการเกิน 
(เริ่มอวนและอวน) คิดเปนรอยละ 13.97 
 -  อัตราการตายของผูปวยโรคเบาหวานท่ีไมมีภาวะแทรกซอน Ischemic Heart, CKD, Stroke  
ท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย รวมผูปวยท้ังสิ้น จํานวน 133,599 ราย เสียชีวิต 
จํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 0.011 โดยอัตราการตายผูปวยโรคเบาหวานลดลงจากป พ.ศ. 2558  
(รอยละ 0.023 ท่ีมา: ขอมูลเฉพาะโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย) 
 -  อัตราการตายของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง (ผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีเสียชีวิตดวย Intracerebral 
Hemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke รวมผูปวยท้ังสิ้น จํานวน 270,989 ราย เสยีชีวิต จํานวน 108 
ราย  คิดเปนรอยละ 0.04 โดยอัตราการตายของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงลดลงจากป พ.ศ. ๒๕๕๘  
(รอยละ ๐.๐๔๗  ท่ีมา : ขอมูลเฉพาะโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย) 
 -  สตรีท่ีมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมตั้งแตอายุ 35 ปข้ึนไป จํานวน ๒๖,๖๕๘ คน  
และสตรีท่ีมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จํานวน ๓๓,๓๖๙ คน 
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 ดานโรคติดตอ (Communicable disease)  
 -  อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกลดลงเม่ือเทียบกับเปอรเซ็นตไทลขอมูล 5 ปยอนหลัง (ปปฏิทิน  
ป 2553-2557) P80 = 209.34 โดยดําเนินการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกในชุมชนครบตามเกณฑ  
คิดเปนรอยละ 99.80 ของชุมชนท่ีดําเนินการ ในสวนอัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกดําเนินการไดลดลง 
เม่ือเทียบกับเปอรเซ็นไทลท่ี 80 คิดเปนรอยละ 61.64  
 -  การควบคุมวัณโรคและรักษาวัณโรค มีผลสําเร็จจากการรักษาหายและครบ (Cure + Complete) 
จากโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครท้ัง 8 แหง และศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย คิดเปน 
รอยละ ๙๑.๒๗ โดยผลสําเร็จจากการรักษาหายวัณโรคท่ีข้ึนทะเบียนรักษาในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพ- 
มหานครอยูในระดับมากข้ึนเม่ือเทียบกับป พ.ศ ๒๕๕๘ (รอยละ ๙๐.๗๖) 
 -  การตรวจวิเคราะหหา Anti-HIV ในกลุมหญิงฝากครรภท้ังสิ้น ๑๙,๕๕๕ ราย พบผลบวก ๙๐ ราย  
คิดเปนอัตราความชุกของการติดเชื้อเอดสในหญิงฝากครรภรอยละ 0.๔๖ ซ่ึงอัตราความชุกของการติดเชื้อ
เอดสในหญิงฝากครรภลดลงจากป พ.ศ. ๒๕๕๘ (รอยละ ๐.๗๖ ท่ีมา: ขอมูลเฉพาะสถานพยาบาลสังกัด
กรุงเทพ- 
มหานคร) 
 -  การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัขและแมว จํานวน ๑๗๐,๙๓๑ ตัว สําหรับอัตราผูเสียชีวิต
ดวยโรคพิษสุนัขบา คิดเปนรอยละ ๐.๐๑๘ ตอแสนประชากร โดยมีผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนขับา จํานวน ๑ ราย 
 ดานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
 -  มีการสุมเก็บตัวอยางอาหารตรวจวิเคราะหท้ังสิ้น จํานวน 3,185 ตัวอยาง ไมพบการปนเปอนเชื้อโรค 
จํานวน 2,432 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 76.36 
 -  มีการสุมเก็บตัวอยางอาหารตรวจวิเคราะหท้ังสิ้น จํานวน 67,189 ตัวอยาง ไมพบการปนเปอน
สารพิษ จํานวน 66,981 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 99.69 
 -  สถานประกอบการอาหารพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยไดรับปายรับรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดีในปงบประมาณ 2559 จํานวน 16,346  ราย จากสถานประกอบการ
อาหารท้ังหมด จํานวน 21,456 ราย คิดเปนรอยละ 76.18  โดยมีสถานประกอบการจําหนายอาหารประเภท 
แผงลอยไดรับปายรับรองฯ 4,530 ราย จากจํานวนสถานประกอบการจําหนายอาหารประเภทแผงลอยท้ังหมด 
4,938 ราย คิดเปนรอยละ 79.19 
 ท้ังนี้ รายละเอียดผลการดําเนินงานปรากฏตามรายงานผลการดําเนินงานท่ีปรากฏตามเอกสารขางลางนี้ 
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สรุปวิเคราะหผลดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร  
๑)  ประเด็นยุทธศาสตรยอย 1.1  ปลอดมลพิษ  ประกอบดวย 3 เปาประสงค 6 ตัวชี้วัด 
     1. คุณภาพแหลงน้ําธรรมชาติในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีข้ึน 

 2. กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยท่ีแหลงกําเนิดและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการมูล
ฝอยตั้งแตแหลงกําเนิดจนถึงการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

 3. กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศและเสียงอยูในเกณฑมาตรฐาน 
     ตัวช้ีวัดตามประเด็นยุทธศาสตรยอย 1.1  ปลอดมลพิษ  (11 ตัวช้ีวัด) 

• คุณภาพแหลงน้ําธรรมชาติ  
1)  รอยละของปริมาณน้ําเสียชุมชนท่ีไดรับการบําบัด ไมนอยกวารอยละ 45 

     2)  จํานวนจุดตรวจวัดท่ีน้ําคลองมีคาเฉลี่ยของคาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) มากกวาหรือเทากับ  
2.0 มิลลิกรัมตอลิตร ไมนอยกวารอยละ 502 

3)  จํานวนจุดตรวจวัดท่ีน้ําคลองมีคาเฉลี่ยของคาปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD)  
นอยกวาหรือเทากับ 15.0 มิลลิกรัมตอลิตร ไมนอยกวารอยละ 303 
 
 
2 สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา สํานักการระบายน้ํา มีหนังสือขอเปล่ียนแปลงคาเปาหมายตามความเหมาะสมของสถานการณการจัดการคุณภาพน้าํ
และการแกไขปญหาน้ําเสีย โดยป พ.ศ. 2559 ตัวชีว้ัดคา DO ไมนอยกวา 2 มลิลิกรัม/ลิตร ต้ังเปาหมายรอยละ 50 
3 สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา สํานักการระบายน้ํา ไดมีการเปล่ียนแปลงตัวชี้วดัจากคา DO เปนคา BOD ตามคําแนะนําของผูแทน กพร. ในคราว 
การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2558 ที่ใหขอสังเกตวาตัวชี้วัดคา DO ไมนอยกวา 2 มก./ลิตร และตัวชี้วัดคา DO ไมนอย
กวา 3 มก./ลิตร มีความซํ้าซอนกัน  
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ผลการดําเนินการ 
         กรุงเทพมหานคร โดยสํานักการระบายน้ํา ไดดําเนินการเดินระบบบําบัดน้ําเสียของโรงควบคุมคุณภาพ
น้ําขนาดใหญ จํานวน 8 แหง ไดแก โรงควบคุมคุณภาพน้ําสี่พระยา รัตนโกสินทร ดินแดง ชองนนทรี หนองแขม 
ทุงครุ จตุจักร และศูนยการศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร ความสามารถในการบําบัด
น้ําเสียรวม 1,112,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน และโรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดชุมชนท่ีรับโอนจากการเคหะ
แหงชาติ จํานวน 12 แหง ไดแก โรงควบคุมคุณภาพน้ําหวยขวาง บางนา คลองจั่น รามอินทรา ทุงสองหอง 1 
ทุงสองหอง 2 หัวหมาก ทาทราย คลองเตย รมเกลา บางบัว4 และบอนไก ความสามารถในการบําบัดน้ําเสียรวม 
24,800 ลูกบาศกเมตรตอวัน รวมขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียขนาดใหญและ 
ขนาดชุมชนตามท่ีออกแบบ 1,136,800 ลูกบาศกเมตรตอวัน โดยมีน้ําเสียเขาระบบบําบัดท้ังสิ้น 756,654 
ลูกบาศกเมตรตอวัน ขณะท่ีมีปริมาณน้ําเสียเกิดข้ึนท้ังหมดในเขตกรุงเทพมหานคร 2,544,075 ลูกบาศก
เมตรตอวัน เม่ือเทียบกับปริมาณการใชน้ําประปาป 2558  ดังนั้นปริมาณน้ําเสียชุมชนท่ีไดรับการบําบัด 
ตามท่ีระบบบําบัดน้ําเสียสามารถรองรับได คิดเปนรอยละ 44.69 ซ่ึงผลการดําเนินการยังต่ํากวาเปาหมาย 
(เปาหมาย รอยละ 45) สวนปริมาณน้ําเสียชุมชนท่ีไดรับการบําบัดจริง คิดเปนรอยละ 29.74  ท้ังนี้จากผล
การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําในแมน้ําเจาพระยาตอนลาง คลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานคร และบางสวน
ของปริมณฑล จํานวนท้ังสิ้น 300 จุด พบวา จํานวนจุดตรวจวัดท่ีน้ําคลองมีคาเฉลี่ยของคาออกซิเจนละลาย
น้ํา (DO) ผานเกณฑไมนอยกวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร มีจํานวน 207 จุด คิดเปนรอยละ 69 ซ่ึงผลการดําเนินการ
สูงกวาเปาหมาย (เปาหมาย : รอยละ 50) สวนคา DO ไมนอยกวา 3 มิลลิกรัมตอลิตร มีจํานวน 82 จุด  
คิดเปนรอยละ 27.33 และจํานวนจุดตรวจวัดท่ีน้ําคลองมีคาเฉลี่ยของคาปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย 
(BOD) ผานเกณฑไมเกินกวา 15 มิลลิกรัมตอลิตร มีจํานวน 179 จุด คิดเปนรอยละ 59.67 ซ่ึงผลการดาํเนินการ 
สูงกวาเปาหมาย (เปาหมาย: รอยละ 30) 

• การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย 
      กรุงเทพมหานคร โดยสํานักสิ่งแวดลอมและสํานักงานเขต สามารถดําเนินการรวบรวมมูลฝอยท่ีนํา
กลับไปใชประโยชนไดปริมาณเฉลี่ย 3,005.30 ตันตอวัน คิดเปนรอยละ 89.13 ของปฐาน ซ่ึงผลการดําเนินการ 
สูงกวาเปาหมาย (เปาหมาย รอยละ 19.5 เม่ือเปรียบเทียบกับปฐาน 2556 จํานวน 1,346 ตันตอวัน) โดย 
ไดมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมใหประชาชนคัดแยกมูลฝอยอยางตอเนื่องตามแนวคิดท่ีวา “ขยะคือทรัพยากร” 
และจัดกิจกรรมตาง ๆ ในกลุมเปาหมายหลักท้ังชุมชน โรงเรียน ตลาด วัด เพ่ือเปนการสงเสริมความรูและ 
สรางความเขาใจจากจุดเล็ก ๆ ขยายผลในวงกวางจนกระท่ังเห็นผลเปนรูปธรรม 

• คุณภาพอากาศและเสียง 
     1)  คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุนละอองไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) ท่ีจุดตรวจวัดพ้ืนท่ีท่ัวไปรอยละ 98 
     2)  คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุนละอองไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) ท่ีจุดตรวจวัดริมเสนทางจราจร 

รอยละ 95 
3)  คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุนละอองไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ท่ีจุดตรวจวัดริมเสนทางจราจรลดลง

รอยละ 1 ของปฐาน 
 

 
4 ปจจุบันโรงควบคุมคุณภาพน้ําบางบัวไดหยุดการเดินระบบบาํบัดน้ําเสียแลวเปล่ียนไปทําหนาที่สูบสงจายน้ําเขาระบบบําบัดโรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
จตุจักรแทน แตยังนับรวมเปนขีดความสามารถในการบาํบัดน้ําเสียเนื่องจากทําหนาที่เกี่ยวเนื่อง หากในอนาคตมีการปดใหบริการอยางเปนทางการ
หรือพัฒนาไปทําหนาที่อื่น เชน เปนหองปฏิบัติการทดลองวิเคราะหคุณภาพน้ํา อาจจําตองปรับลดขีดความสามารถในการบําบัดน้าํเสียลง 
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 4)  ขอมูลคาเฉลี่ย 8 ชั่วโมงกาซโอโซน (O3) ผานเกณฑมาตรฐาน (เทียบกับจํานวนขอมูลท้ังหมด)  
รอยละ 100 

 5)  ขอมูลคาเฉลี่ย 1 ชั่วโมงกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) ผานเกณฑมาตรฐานท่ีจุดตรวจวัด 
ริมเสนทางจราจรลดลงรอยละ 3 ของปฐาน 

6)  คาเฉลี่ยรายปของเบนซินในแตละจุดตรวจวัดมีคาลดลงจนอยูในเกณฑมาตรฐานลดลงรอยละ 3 
ของปฐาน 

7)  แหลงกําเนิดมลพิษทางเสียงท่ีไดรับการควบคุม รอยละ 13 
 ผลการดําเนินการ  

 1. การตรวจวัดฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) ท่ีจุดตรวจวัดพ้ืนท่ีท่ัวไปผานเกณฑมาตรฐาน 
(คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไมเกิน 120 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) รอยละ 97.90 ซ่ึงผลการดําเนนิการยงัต่ํากวา
เปาหมาย (เปาหมาย รอยละ 98) 

 2. ผลการตรวจวัดฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) ท่ีจุดตรวจริมเสนทางจราจร 
ผานเกณฑมาตรฐาน (คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไมเกิน 120 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) รอยละ 95.75  
ซ่ึงผลการดําเนินการสูงกวาเปาหมาย (เปาหมาย รอยละ 95) 

 3. ผลการตรวจวัดฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ผานเกณฑมาตรฐาน (คาเฉลี่ย  
24 ชั่วโมง ไมเกิน 50 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) รอยละ 89.22 ซ่ึงผลการดําเนินการสูงกวาเปาหมาย 
(เปาหมาย เพ่ิมข้ึนรอยละ 1 ของปฐาน) ซ่ึงผลการตรวจวัดฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)  
ในป 2558 (ปฐาน) เทากับรอยละ 84.08 

 4. ผลการตรวจวัดกาซโอโซน (O3) ผานเกณฑมาตรฐาน (คาเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ไมเกิน 70 สวน 
ในพันลานสวน) รอยละ 98.93 ซ่ึงผลการดําเนินการยังต่ํากวาเปาหมาย (เปาหมาย รอยละ 100) 

 5. ผลการตรวจวัดกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) ผานเกณฑมาตรฐาน (คาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
ไมเกิน 170 สวนในพันลานสวน) รอยละ 99.99 ซ่ึงผลการดําเนินการยังต่ํากวาเปาหมาย (เปาหมาย เพ่ิมข้ึน
รอยละ 3 ของปฐาน) ซ่ึงใชผลการตรวจวัดกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) ในป 2558 (ปฐาน) เทากับ 
รอยละ 100 

 6. การตรวจวัดคาเฉลี่ยของเบนซิน ยังไมไดดําเนินการตรวจวัดเนื่องจากกรุงเทพมหานครยังไมมี
เครื่องมือตรวจวัดฯ 
  การควบคุมแหลงกําเนิดมลพิษทางเสียง มีการควบคุมแหลงกําเนิดมลพิษทางเสียงประเภทยานพาหนะ 
จํานวน 2 ประเภท ไดแก รถสองแถวและเรือโดยสารในคลอง ดําเนินการไดรอยละ 27.09 ซ่ึงผลการดําเนินการ 
สูงกวาเปาหมาย (เปาหมาย รอยละ 13) 
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ตารางแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ป 2559 (ไตรมาสท่ี 1-2) 
 

 

พารามิเตอรท่ีตรวจวัด 
(คามาตรฐาน) 

คาตํ่าสุด คาสูงสุด 
จํานวน (ครั้ง) รอยละ 

ผานเกณฑ ตรวจวัดท้ังหมด ผานเกณฑ เปาหมาย 
ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 
ไมครอน (PM10) พ้ืนท่ีท่ัวไป
คาเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (120 
μg/m3) 

12 289 2,242 2,290 97.90 98 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 

ไมครอน (PM10) ริมเสนทาง

จราจร คาเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

(120 μg/m3) 

8 243 5,297 5,532 95.75 95 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 
ไมครอน (PM2.5) คาเฉลี่ย  
24 ช่ัวโมง (50 μg/m3) 

2 173 5,916 6,631 89.22 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 1  
(ปฐานรอยละ 

84.08) 
กาซโอโชน (O3) คาเฉลี่ย 8 
ช่ัวโมง (70 ppb) 

0 192 172,643 174,504 98.93 100 

กาซไนโตรเจนไดออกไซด 
(NO2) คาเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
(170 ppb) 

0 182 200,156 200,159 99.99 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 3  
(ปฐานรอยละ

100) 
 

ที่มา : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สํานักส่ิงแวดลอม (ขอมูลระหวางเดือน ต.ค. 2558 – ก.ย. 2559) 
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะประเด็นยุทธศาสตรยอย 1.1  ปลอดมลพิษ 
 ปญหาและอุปสรรค 

-  คุณภาพแหลงน้ําธรรมชาติ 
   1. ไมไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการในโครงการสําคัญท่ีสงผลตอยุทธศาสตร รวมท้ัง 

ไมสามารถผลักดันการใชมาตรการทางภาษี ไดแก การเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย กอใหเกิดภาระ 
คาใชจายในการดําเนินการ  

   2. พ้ืนท่ีบริการบําบัดน้ําเสียยังไมครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหานคร ทําใหน้ําเสีย 
ไมไดรับการบําบัดท่ีเพียงพอ สงผลกระทบตอคุณภาพแหลงน้ําธรรมชาติ 

   3. การนํามาตรการทางกฎหมาย สังคม และเศรษฐศาสตรมาใชในการแกไขมลพิษทางน้ํา  
มิอาจดําเนินการสําเร็จไดโดยหนวยงานเดียว จําเปนตองอาศัยการบูรณาการความรวมมือจากทุกหนวยงาน 
รวมถึงการมีสวนรวมจากประชาชน 

   4. ไมสามารถจัดหาสถานท่ีกอสรางโครงการบําบัดน้ําเสียเพ่ิมเติมได เนื่องจากไดรับการคัดคาน 
จากประชาชนท่ีเกรงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของโรงบําบัดน้ําเสีย 

 -  การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย 
   1. การบริหารจดัการมูลฝอย ของเสียอันตรายของกรุงเทพมหานครยังไมสัมฤทธิ์ผลเปนรูปธรรม 

ท่ีชัดเจน เนื่องจากการปฏิบัติงานในรูปแบบเดิม ขาดการปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานท่ีทันตอสถานการณ 
ท่ีเปลี่ยนแปลง เปนการปฏิบัติงานในลักษณะตั้งรับรอใหเกิดปญหาจึงหาทางแกไข 
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   2. ขาดขอมูลประชากรแฝงท่ีใชอางอิงจากแหลงท่ีเชื่อถือไดและไมทันสมัย   
   3. ประชาชนเกิดวิกฤตศรัทธาตอระบบการจัดเก็บมูลฝอยแยกประเภทของพนักงานเก็บขนมูลฝอย

ของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลนไดนําเสนอภาพพนักงานเก็บขนมูลฝอยขณะปฏิบัติงาน 
ท่ีไมครบทุกข้ันตอนมาเผยแพร สรางความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน สงผลใหประชาชนสวนใหญยังคงท้ิงมูลฝอย
รวมกัน 
 -  คุณภาพอากาศและเสียง 

   การจราจรท่ีหนาแนนในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ทําใหการปลดปลอยมลพิษทาง
อากาศและเสียงมากข้ึนตามไปดวย และยังคงพบเห็นยานพาหนะปลอยควันดําโดยท่ัวไป โดยเฉพาะรถโดยสาร
สาธารณะและเรือโดยสาร (คลองแสนแสบและแมน้ําเจาพระยา) เปนตน อีกท้ังมีปญหาสําคัญท่ีไมไดรับ 
การตอบสนอง คือ กรุงเทพมหานครขาดอํานาจเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการดานคุณภาพอากาศและเสียง  
แมจะมีความพยายามในการขับเคลื่อนภารกิจนี้รวมกับหนวยงานภาคี แตยังคงไมสามารถจัดการปญหาคุณภาพ
อากาศและเสียงของกรุงเทพฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

คาดการณและแนวโนมการพัฒนาในระยะตอไป  
 -  คุณภาพแหลงน้ําธรรมชาติ 
    จากสถานการณน้ําในรอบหลายปท่ีผานมา กรุงเทพฯ ไดประสบปญหาดานทรัพยากรน้ําท้ังภัยแลง 
อุทกภัยและน้ําเสียบอยครั้งข้ึน และมีแนวโนมรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนทุกป กอใหเกิดความเสียหายและผลกระทบ 
ตอเศรษฐกิจ ท้ังภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซ่ึงในป 2559 กรุงเทพฯ ตองเผชิญกับปญหาวิกฤตภัยแลง
และน้ําเสียควบคูกัน พิจารณาจากชวงตนปมีปริมาณน้ําท่ีไหลผานกรุงเทพฯ ลดลงจากปกติ โดยน้ําจากเข่ือน 
ปาสักชลสิทธิ์ท่ีสงผานคลองระพีพัฒนลงมามีปริมาณวันละ ๑ ลูกบาศกเมตรตอวินาที จากปกติ ๒๐ ลูกบาศกเมตร
ตอวินาที และน้ําในแมน้ําเจาพระยาท่ีปลอยเขามาวัดไดประมาณ ๘๐-๙๐ ลูกบาศกเมตรตอวินาที ต่ํากวา
มาตรฐานปกติ ซ่ึงอยูท่ีประมาณ ๑,๑๐๐-๑,๒๐๐ ลบ.ม. ตอวินาที (ขอมูล ณ เดือน ก.พ. ๒๕๕๙) ขณะท่ี 
คนกรุงเทพฯ ๑๐ ลานคน ใชน้ําเฉลี่ย ๒๐๐ ลิตรตอคนตอวันหรือประมาณ ๒ ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ซ่ึง 
สวนใหญเปนน้ําประปากวารอยละ ๙๐ กรุงเทพมหานครจึงไดกําหนดมาตรการและแนวทางการลดปริมาณ 
การใชน้ํารวมถึงการนําน้ําเสียท่ีผานการบําบัดมาใชประโยชน และการรณรงคประหยัดการใชน้ําทุกภาคสวน 
ซ่ึงหากมาตรการดังกลาวไดผลจะสงผลดีทําใหปริมาณการกอน้ําเสียลดลงหรืออยางนอยเพ่ิมข้ึนลดลงในชวง 
ท่ีขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานครยังคงชะลอตัวระหวางรอใหการกอสรางโครงการ
บําบัดน้ําเสียแหงใหม คือ โครงการบําบัดน้ําเสียมีนบุรีแลวเสร็จในป ๒๕๖๐  
 
 
 
 

 

 
 
 
 

22 
 



พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ปริมาณนํ้าเสีย 2,419,981 2,485,771 2,505,080 2,544,075

ปริมาณนํ้าเสียที่ผานการบําบัด 1,016,800 1,136,800 1,136,800 1,136,800

ปริมาณนํ้าเสียที่ผานการบําบัดมาใช
ประโยชน 

39,758 38,619 48,195 47,532

2,419,981 2,485,771 2,505,080 2,544,075 

1,016,800 1,136,800 1,136,800 1,136,800 

39,758 38,619 48,195 47,532 
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พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

BOD 10.8 12.4 12.4 16.2

DO 2.0 1.6 1.7 2.5

10.8 12.4 12.4 
16.2 

2.0 1.6 1.7 2.5 
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แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณน้ําเสีย ปริมาณน้ําเสียท่ีผานการบําบัด5 และปริมาณน้ําเสีย 
ท่ีผานการบําบัดมาใชประโยชน6 ในเขตกรุงเทพมหานคร ป ๒๕๕๖- ๒๕๕๙ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 อยางไรก็ตาม ในทางกลับกันปญหาวิกฤตภัยแลงจะทําใหการปองกันน้ําเสียลําบากมากยิ่งข้ึน  
เพราะเม่ือน้ําแลง น้ําในคลองลดลง คุณภาพน้ําก็จะแยลงเพราะมีน้ําเสียเขามามากกวาน้ําดี การใชวิธีการแกไข
ปญหาดวยการถายเทไหลเวียนน้ําหรือเปดรับน้ําจากแมน้ําเจาพระยาเขามาในคลองเพ่ือชวยในการเจือจาง
ความเนาเสียตามปกติก็เปนไปไดยาก เนื่องจากจะทําใหน้ําเค็มไหลเขามาตามคลองในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ เพ่ิมมากข้ึน 
ขณะท่ีโรงควบคุมคุณภาพน้ําของกรุงเทพมหานครยังไมมีเทคโนโลยีในการบําบัดน้าํเค็ม ซ่ึงจะซํ้าเติมคุณภาพน้ํา 
ในแหลงน้ําธรรมชาติใหมีแนวโนมลดลงจากเกณฑมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี ๔ ท่ีกําหนด 
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหแหลงน้ําในเขตกรุงเทพมหานครควรมีคาออกซิเจน
ละลายน้ํา (DO) ไมนอยกวา ๒ มิลลิกรัมตอลิตร และคาปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) ไมเกิน
กวา ๔ มิลลิกรัมตอลิตร แมในชวงปลายปจะมีปริมาณฝนตกมากข้ึนและสถานการณภัยแลงเริ่มคลี่คลาย ชวย
บรรเทาสถานการณคุณภาพน้ําใหคา DO มีคุณภาพดีข้ึนแตความสกปรกของน้ําในรูป BOD ก็ยังคงมีคาเกิน
มาตรฐาน 
   

แผนภูมิแสดงคาเฉล่ียคุณภาพน้ําแหลงน้ําธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร ป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙7 
 

   

 

 

 

 

 
 

5 ปริมาณน้ําเสียที่ผานการบาํบัดเปนขีดความสามารถของระบบบําบัดน้ําเสียที่สามารถรองรับน้ําเสียไดสูงสุด มิใชปริมาณน้ําเสียที่เขาสูระบบ 
บําบัดจริง 

6 ปริมาณน้ําเสียที่ผานการบาํบัดมาใชประโยชน ป 2559 ที่ปรากฏเปนขอมูล ณ เดือนมกราคม 2559 
7 คาเฉล่ีย DO และ BOD ป 2559 ทีป่รากฏ เปนขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2559 
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 ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไปจึงคาดวาจะเนนหนักในสวนของการผลักดันการนําน้ําท่ีผานการบําบัด
กลับมาใชประโยชนในเชิงพาณิชยเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงกรุงเทพมหานครจาํเปนตองมีการกําหนดมาตรการหรือ
แนวทางท่ีชัดเจนออกมารองรับทางกฎหมาย รวมถึงการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียเพ่ือลดภาระคาใชจาย
ทางงบประมาณในการบริหารจัดการเดินระบบบําบัดน้ําเสียท่ีมีอยูในปจจุบัน และกอสรางทอรวบรวมน้ําเสีย
เพ่ิมเติมเพ่ือขยายพ้ืนท่ีรับน้ําในระหวางท่ีการกอสรางโครงการบําบัดน้ําเสียแหงใหมยังไมแลวเสร็จ นอกจากนั้น 
จะเนนการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชเพ่ิมประสิทธิภาพในการเดินระบบบําบัดน้าํเสียเพ่ิมมากข้ึน  
ท้ังการประหยัดพลังงานไฟฟาและการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดซ่ึงเปนสาเหตุสภาวะเรือนกระจก 
ใหนอยลง เพ่ือใหสอดคลองกับการลดปญหาภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปจจุบัน 
 -  การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย 
    กรุงเทพมหานครจําเปนตองสงเสริมประชาชนคัดแยกมูลฝอยท่ีแหลงกําเนิดเพ่ือลดปริมาณมูลฝอย 
ท่ีตองนําไปกําจัดและนําทรัพยากรกลับมาใชประโยชนใหมากท่ีสุด ยังคงเปนประเด็นท่ีสําคัญท่ีหนวยงาน 
ตองดําเนินการอยางตอเนื่องและจริงจัง โดยควรเนนเปนพิเศษท่ีมูลฝอยอินทรียเนื่องจากองคประกอบมูลฝอย 
มีเศษอาหาร (Food Scraps) มากถึงรอยละ 42.10 (รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2556-2557) 
    กรุงเทพมหานครตองจัดการมูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ (Hazardous Waste) และมูลฝอย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Waste หรือ e-waste) ท่ีแหลงกําเนิด ดวยการสงเสริมใหมีการคัดแยก ไมท้ิง
ปะปนกับมูลฝอยท่ัวไป และประชาสัมพันธเก่ียวกับอันตรายของมูลฝอยดังกลาวท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ
อนามัยของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมอยางกวางขวาง 
 -  คุณภาพอากาศและเสียง 
    การเรงรัดพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม และการเติบโตอยางรวดเร็วของภาคอสังหาริมทรัพย 
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปจจุบัน สงผลตอสถานการณคุณภาพอากาศและเสียงของกรุงเทพฯ  
อยางหลีกเลี่ยงไมได เชน ฝุนหยาบ ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) เปนตน และปญหาการจราจร 
ท่ีเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ซ่ึงสงผลกระทบตอปญหาสุขภาพ 
ในระยะยาว 

ขอเสนอแนะ  
 -  คุณภาพแหลงน้ําธรรมชาติ 
    ๑. ควรใหมีการบูรณาการการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการคุณภาพน้ํา 
ท้ังสํานักการระบายน้ํา สํานักสิ่งแวดลอม สํานักการโยธา สํานักงานเขต รวมถึงการสรางเครือขายความรวมมือ
กับหนวยงานภายนอก เชน กรมควบคุมมลพิษ กรมชลประทาน การประปานครหลวง จังหวัดปริมณฑล  
    ๒. ขยายระบบทอรวบรวมน้ําเสียใหชวยเพ่ิมพ้ืนท่ีบริการบําบัดน้ําเสีย และปรับปรุงระบบบําบัด 
น้ําเสียใหสามารถเดินระบบไดเต็มขีดความสามารถ ควบคูกับการกอสรางโครงการบําบัดน้ําเสียแหงใหม  
เพ่ือลดขอจํากัดดานงบประมาณและระยะเวลา 
    ๓. สงเสริมการลดปริมาณความสกปรกน้ําเสีย ณ แหลงกําเนิด และสนับสนุนการใชเทคโนโลยี 
การผลิตท่ีสะอาดในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมท้ังใหคําแนะนําทางวิชาการในการจัดสราง 
ระบบบําบัดน้ําเสียและการดูแลบํารุงรักษาระบบใหกับผูประกอบการ 
    ๔. เขมงวดในการบงัคับใชกฎหมาย สนบัสนนุทางการเงินหรือใชมาตรการทางภาษีเพ่ือสราง 
แรงจูงใจใหผูกอมลพิษดําเนินการจัดการปญหาน้ําเสียท่ีเกิดข้ึน 
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    ๕. กําหนดแนวทางการนําน้ําเสียท่ีผานการบําบัดกลับมาใชประโยชน (Water Reuse)  
ในกิจกรรมดานตาง ๆ ของเมืองใหมีอัตราสวนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
    6. ควรจัดทําโครงการเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใหมากข้ึน พรอมท้ังดําเนินกลยุทธ 
การประชาสัมพันธแนวทางการจัดการคุณภาพน้ําของกรุงเทพมหานครผานสื่อตาง ๆ เพ่ือเสริมสรางความเขาใจ 
และลดกระแสการคัดคานจากประชาชน 
 -  การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย 
    ๑. สํานักสิ่งแวดลอมตองประเมินผลโครงการการจัดการมูลฝอย ของเสียอันตราย ซ่ึงมีการ
ดําเนินงานโครงการจํานวนมาก เพ่ือคนหาขอดีและขอบกพรองของแตละโครงการ และนําขอคนพบท่ีไดมา
ปรับปรุง พัฒนา และขยายผลการปฏิบัติงานตอไป 
    ๒. สํานักสิ่งแวดลอมตองดําเนินการศึกษาเรื่องประชากรแฝง 
    3. กรุงเทพมหานครตองประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนมูลฝอยวามีข้ันตอน
ดําเนินการคัดแยกมูลฝอยอยางไร เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหแกประชาชนในการรวมกันคัดแยกมูลฝอย โดยจัดทํา
ผานสื่อในชองทางท่ีเขาถึงกลุมเปาหมายใหมากท่ีสุด เชน ถายเปนภาพเคลื่อนไหวการปฏิบัติงานของพนักงาน 
เก็บขนมูลฝอยขณะท่ีคัดแยกมูลฝอยทายรถเก็บขนมูลฝอยใหเห็นการคัดแยกมูลฝอย แลวนําเสนอผานสื่อสังคม
ออนไลน เปนตน 
 -  คุณภาพอากาศและเสียง 
    กรุงเทพมหานครควรเพ่ิมความเขมงวดในการเฝาระวังคุณภาพอากาศและเสียงบริเวณจุดเสี่ยง  
เชน พ้ืนท่ีกอสรางโครงขายดานคมนาคมและอสังหาริมทรัพย อาทิเชน บริเวณท่ีมีการกอสรางตามแนวเสนทาง
รถไฟฟา โดยควรสุมตรวจติดตามบริเวณท่ีมีโครงการกอสรางขนาดใหญ เพ่ือลดขอรองเรียนและเพ่ิมความพึงพอใจ
ของประชาชน และควรบูรณาการความรวมมือหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ  
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2)  ประเด็นยุทธศาสตรยอย 1.2  ปลอดอาชญากรรม ยาเสพติด  ประกอบดวย 1 เปาประสงค 1 ตัวชี้วัด 
 1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปราศจากยาเสพติด และการกอการราย 
 ตัวชี้วัดเปาประสงค  “รัดบความรูสึกปลอดภัยจากอาชญากรรมยาเสพติดและการกอการรายในการดําเนิน 

ชีวิตใน กทม. ของประชาชนเพ่ิมข้ึนรอยละ 40 ของการสํารวจ”  ไมมีหนวยงานใดจัดเก็บขอมูลตามตัวชี้วัด 
 ตัวช้ีวัดตามประเด็นยุทธศาสตรยอย 1.2  ปลอดอาชญากรรม ยาเสพติด  (11 ตัวช้ีวัด) 

    1. อัตราการเกิดอาชญากรรมทุกประเภทลดลง (ตอประชากรแสนคน) รอยละ 40 
2. อัตราการจับกุมและดําเนินคดีเพ่ิมข้ึน รอยละ 40 
3. จํานวนศูนยเฝาระวัง จุดตรวจเฝาระวังอาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชนเพ่ิมข้ึน รอยละ 60 
4. จํานวนสภาพแวดลอมชุมชนท่ีเปนจุดเสี่ยงไดรับการปรับปรุงใหเปนพ้ืนท่ีปลอดภัยเพ่ิมข้ึน รอยละ 40 

5. จํานวนกลองวงจรปด (CCTV) เพ่ิมข้ึน 1,000 กลอง 
6. จํานวนการติดตั้งไฟฟาสองสวางพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร รอยละ 35 (7,000 ดวง) 
7. จํานวนเครือขายอาสาสมัครเฝาระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน 7,500 คน 

8. ระดับความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของประชาชนตอการควบคุมอาชญากรรมเพ่ิมข้ึน รอยละ 40 
9. จํานวนพ้ืนท่ีชุมชนแพรระบาดยาเสพติดลดลง รอยละ 40 
10. จํานวนผูเขารับการบําบัดยาเสพติดเพ่ิมข้ึน รอยละ 40 
11. รอยละความเชื่อม่ันของชาวตางชาติท่ีมีตอกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน รอยละ 40 
 ผลการดําเนินการ 

 กรุงเทพมหานครมีการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีความรูสึกปลอดภัยจากอาชญากรรม  
ยาเสพติด โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของไดดําเนินงานตามภารกิจและกรอบอํานาจหนาท่ี แตยังไมมีการจัดเก็บ 
ขอมูลตัวชี้วัดระดับเปาประสงค คือ ตัวชี้วัด “ระดับความรูสึกปลอดภัยจากอาชญากรรม ยาเสพติด และ 
การกอการรายในการดําเนินชีวิตในกรุงเทพมหานครของประชาชนเพ่ิมข้ึน รอยละ ๔๕ ของการสํารวจ”  
ท้ังนี้ในระยะ 5 ปแรก (พ.ศ. 2556-2560) ยังไมไดกําหนดเปาหมายในเรื่องการกอการราย 
 การดําเนินงานเพ่ือเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจากปญหาอาชญากรรม
และยาเสพติด เปนการประสานการทํางานระหวางสํานักและสํานักงานเขต เพ่ือใหการปองกันและการแกไข
ปญหาลงสูพ้ืนท่ีเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการดําเนินงานสําคัญแบงเปน ๓ ดานหลัก    
 ดานท่ี ๑  การเพ่ิมความปลอดภัยในพ้ืนท่ีสาธารณะและลดจุดเสี่ยงอาชญากรรมและยาเสพติด  
ดวยการตรวจตราเฝาระวังพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม โดยสํานักเทศกิจรวมกับสํานักงานเขตจัดชุด 
สายตรวจตูเขียวเพ่ือตรวจตราจุดเสี่ยงในกรุงเทพมหานคร จํานวน ๕๐๗ จุด ไดแก อาคารราง สะพานลอย 
คนเดินขาม ซอยเปลี่ยวและบริเวณอ่ืน ๆ ซ่ึงสํานักงานเขตสํารวจแลวกําหนดเปนจุดเสี่ยง และออกตรวจจุดเสี่ยง 
ตูเขียวจุดละ 2 ครั้ง/วัน โดยในปงบประมาณ 2559 สํานักเทศกิจสนับสนุนการตรวจจุดเสี่ยง จํานวน 9,546 
ครั้ง เฉลี่ยจุดละ 1 ครั้ง/เดือนในปงบประมาณ และจัดทําโครงการกลับบานปลอดภัยไปกับเทศกิจโดยจัดรถ
บริการรับ-สงประชาชนในชวงเวลากลางคืน ๒๑.๐๐-๒๔.๐๐ น. ตามเสนทางเปลี่ยว สํานักงานเขตละ ๒ เสนทาง 
นอกจากนี้มีการดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอม เพ่ิมความปลอดภัย และลดปจจัยเสี่ยง โดยสํานักการจราจร- 
และขนสงรวมกับสํานักงานเขตสํารวจพ้ืนท่ี ถนน ตรอก ซอย ท่ีมีสภาพเสี่ยงเพ่ือติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด 
(กลอง CCTV) กําหนดเปาหมายติดตั้งเพ่ิมเติมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อีก ๑,๐๐๐ ตัว ติดตั้งเรียบรอยแลว 
8,083 ตัวสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนด โดยปจจุบันกรุงเทพมหานครติดตั้งกลอง CCTV ไปแลว ๕๓,249 ตัว  
เปดใชงานได 53,249 ตัว แบงเปนกลองท่ีเชื่อมโยงระบบเขาสูศูนยควบคุมของ ๕๐ สํานักงานเขตและสถานี 
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ตํารวจนครบาล ๘๘ แหง จํานวน ๑๔,๘๔๕ ตัว และเปนกลอง Stand Alone จํานวน ๓8,404 รวมท้ังยังมี 
การดําเนินการติดตั้งไฟฟาแสงสวางโดยสํานักการโยธารวมกับสํานักงานเขต สํารวจพ้ืนท่ีเสี่ยงและกําหนด
แผนการติดตั้งไฟฟาแสงสวางในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จาํนวน 5,050 ดวง โดยในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 ติดตั้งไฟฟาแสงสวางได จํานวน 5,452 ดวง คิดเปนรอยละ 107.96 ของเปาหมาย  

ดานท่ี ๒  การรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจํานวน ๔๓๘ โรงเรียน  
จากปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด ดวยการติดตั้งกลอง CCTV ในทุกโรงเรียน ซ่ึงผูอํานวยการโรงเรียนหรือ 
ผูท่ีไดรับมอบหมายจะสามารถเชื่อมตอดูภาพจากกลอง CCTV ไดตลอด 24 ชั่วโมง รวมท้ังจัดเจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัยของโรงเรียนใหปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัดตลอดเวลา และการดําเนินงานตามมาตรการปองกัน
และแกไขปญหายา/สารเสพติดในโรงเรียน ประกอบดวย 5 มาตรการ คือ การเฝาระวังการใชยา/สารเสพติด 
การปองกันการใชยา/สารเสพติด การบําบัดรักษาการติดยา/สารเสพติด การบังคับใชกฎหมาย และการบริหาร-
จัดการ 

ดานท่ี ๓  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน สํานักอนามัย
รวมกับสํานักงานเขตดําเนินการจัดตั้งอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน ตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตนมา ไดจัดตั้งและฝกอบรมใหแกอาสาสมัครฯ ครบทุกชุมชน 2,053 ชุมชน 
รวมอาสาสมัครฯ ท้ังหมด 8,677 คน ซ่ึงสํานักอนามัยสนับสนุนใหชุมชนดําเนินกิจกรรมของอาสาสมัครฯ  
อยางตอเนื่อง ๕ กิจกรรม คือ การเฝาระวังภัย/ยาเสพติด การคนหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด การติดตามดูแล 
ผูผานการบําบัดรักษา การแจงเหตุภัย/ยาเสพติด และการใหความรูดานยาเสพติดแกคนในชุมชน ซ่ึงดําเนินการ
อยางตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ 2559 สํานักอนามัยไดดําเนินการติดตามการดําเนินงานของอาสาสมัคร 
ผานกิจกรรมการมีสวนรวม ซ่ึงพบวา มีอาสาสมัครท่ีปฏิบัติงานจริงในชุมชน จํานวน 7,905 คน รวมท้ัง 
มีการขยายชุมชนรวมใจระวังภัยยาเสพติดเพ่ิมเปน 250 ชุมชน เพ่ือเปนตนแบบในการดําเนินการปองกัน 
และแกไขปญหายาเสพติดใหแกชุมชนตาง ๆ 

จากตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตรยอยท้ัง 11 ตัวช้ีวัด สามารถรายงานผลความกาวหนารายตัวช้ีวัดได 
จํานวน 6 ตัวช้ีวัด ดังนี้  
 1)  อัตราการเกิดอาชญากรรมทุกประเภท (ตอประชากรแสนคน) ใชขอมูลจากสถิติคดีอาญาของ
กองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยนับรวมเฉพาะจํานวนคดีความผิดเก่ียวกับชีวิต 
รางกาย และเพศ และคดีประทุษรายตอทรัพย โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ ตั้งแตเดือนตุลาคม 255๘  
ถึงเดือนกันยายน  255๙ เกิดคดีเก่ียวกับชีวิต รางกาย และเพศและคดีประทุษรายตอทรัพย จํานวน 9,199 
คดี เทากับ 161.487 คดีตอแสนประชากร เม่ือเทียบกับสถิติในชวงเวลาเดียวกันในปงบประมาณ พ.ศ. 255๘ 
ตั้งแตเดือนตุลาคม 255๗ ถึงเดือนกันยายน 2558 เกิดคดเีก่ียวกับชีวิต รางกาย และเพศและคดีประทุษราย 
ตอทรัพย จํานวน 13,427 ซ่ึงเทากับ 235.880 คดีตอแสนประชากร พบวา อัตราการเกิดอาชญากรรมลดลง 
รอยละ 31.538 

     ท้ังนี้ มาตรการตรวจตราเฝาระวังและปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีลอแหลมเพ่ือลดโอกาสและปจจัยเสี่ยง 
ในการเกิดอาชญากรรมท่ีกรุงเทพมหานครดําเนินการขางตน เปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนการดําเนินงาน 
ของเจาหนาท่ีตํารวจในเรื่องการควบคุมอาชญากรรม แตมิไดเปนการลดการเกิดคดีอาชญากรรมในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครไดโดยตรง เปนเพียงการชวยปองกันปญหาอาชญากรรมอีกทางหนึ่ง เนื่องปญหาการเกิด
อาชญากรรมมีปจจัยจากหลาย ๆ เรื่อง เชน จากความรุนแรงและซับซอนของปญหาตาง ๆ ท้ังสภาพเศรษฐกิจ 
ความแออัดของเมืองความหนาแนนของประชากร ความเสื่อมของศีลธรรมและการเปลี่ยนแปลงสูสังคมวัตถุนิยม  
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รวมถึงสภาพความไมเปนธรรมและความเหลื่อมล้ําทางการเมืองและสังคม ลวนเปนปจจัยหรือสิ่งเราภายนอก 
ท่ีกระตุนใหบุคคลกอเหตุอาชญากรรม 
 2)  อัตราการจับกุมและดําเนินคดีอาญา ประเภทคดีชีวิต รางกายและเพศ และคดีประทุษราย 
ตอทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ ตั้งแตเดือนตุลาคม 255๘ ถึงเดือนกันยายน 255๙ เทากับรอยละ 
43.90 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 255๘ ตั้งแตเดือนตุลาคม 255๗ ถึงเดือน
กันยายน 255๘ มีอัตราการจับกุมและดําเนินคดีอาญาฯ เทากับรอยละ 42.92 ซ่ึงพบวา มีอัตราการจับกุมฯ 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.64  
 

ประเภทคดีอาญา 
ตุลาคม 255๗-กันยายน 255๘ ตุลาคม 255๘-กันยายน 255๙ 

รับแจง จับกุม จับกุม 
(รอยละ) 

รับแจง จับกุม จับกุม 
(รอยละ) 

คดีชีวิต รางกาย และเพศ 3,787 
 

2,243 
 

59.23 3,043 ๑,865 ๖1.29 

คดีประทุษรายตอทรัพย   
  

9,640 3,432 ๓๖.6 6,156 2,174 35.3๒ 

รวม 13,427 5,675 42.26 9,199 4039 43.90 

 จับ  
(ราย) 

จับ 
 (คน) 

- จับ 
(ราย) 

จับ 
 (คน) 

- 

คดียาเสพติด 39,577 40,658  21,85
๒ 

22,792 - 

 

หมายเหตุ: จํานวนประชากร ณ 31 ธ.ค. 255๗ เทากับ 5,692,284 คน (ที่มา: สถิติคดีอาญา สํานักงานตํารวจแหงชาติ)  
 จํานวนประชากร ณ 31 ธ.ค. 255๘ เทากับ 5,696,409 คน 
 

 3)  จํานวนกลองวงจรปด (CCTV) เพ่ิมข้ึน 1,000 กลอง สํานักการจราจรและขนสงสามารถติดตั้ง 
ได 8,083 ตัว สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนด 

 4)  จํานวนการติดตั้งไฟฟาสองสวางพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร รอยละ 35 (7,000 ดวง) สํานักการโยธา 
กําหนดเปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 5,050 ดวง ติดตั้งไปแลว 5,452 ดวง คิดเปนผลงาน 
รอยละ 107.96 

 5)  จํานวนเครือขายอาสาสมัครเฝาระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน กําหนดเปาหมายไว 7,500 คน  
ซ่ึงสํานักอนามัยรวมกับสํานักงานเขตดําเนินการสงเสริมการดําเนินงานของอาสาสมัครฯ อยางตอเนื่องจํานวน 
8,677 คน สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนด 
 6)  จํานวนผูเขารับการบําบัดยาเสพติด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจํานวนผูเขารับการบําบัด 
รักษาการติดยาเสพติด 11,698 ราย เปนผูเขารับการบําบัดรกัษาในระบบบังคับบําบัด 8,788 ราย คิดเปน 
รอยละ 75.12 ระบบสมัครใจ 2,201 ราย คิดเปนรอยละ 18.82 และระบบตองโทษ 709 ราย คิดเปน 
รอยละ 6.06 ชนิดยาเสพติดท่ีใชกอนมารับการบําบัดรักษามากท่ีสุด คือ ยาบา 7,618 ราย คิดเปนรอยละ 65.12  
ยาไอซ 1,554 ราย คิดเปนรอยละ 13.28 กัญชา 1,290 ราย คิดเปนรอยละ 11.03 เฮโรอีน 703 ราย  
คิดเปนรอยละ 6.01 สารระเหย 248 ราย คิดเปนรอยละ 2.12 และสารเสพติดชนิดอ่ืน ๆ 285 ราย  
คิดเปนรอยละ 2.44 (ท่ีมา : สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด สํานักอนามัย) 
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 ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ียังไมมีการรายงาน/ไมมีการจัดเก็บขอมูลตามตัวช้ีวัด รวมท้ัง 
ยังไมมีการดําเนินงานในสวนท่ีเกี่ยวของ จํานวน 5 ตัวช้ีวัด ดังนี้  
 1)  จํานวนศูนยเฝาระวัง จุดตรวจเฝาระวังอาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชน ยังไมมีการดําเนินงาน 
ท้ังนี้ หนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก สํานักเทศกิจ สํานักอนามัย สํานักพัฒนาสังคม และสํานักงานเขต       
 2)  จํานวนสภาพแวดลอมชุมชนท่ีเปนจุดเสี่ยงไดรับการปรับปรุงใหเปนพ้ืนท่ีปลอดภัยเพ่ิมข้ึน  
มีการดําเนินงานโดยสํานักการจราจรและขนสง สํานักการโยธา สํานักเทศกิจ และสํานักงานเขต ซ่ึงหนวยงาน 

ตางจัดเก็บขอมูลเฉพาะสวนท่ีตนดําเนินงาน แตยังไมมีการประสานงานในการกําหนดชุมชนเปาหมาย 

ในการดําเนินงานและการจัดเก็บขอมูลเพ่ือสนับสนุนตัวชี้วัดการปรับปรุงสภาพแวดลอมชุมชนท่ีเปนจุดเสี่ยง
รวมกัน 
 3)  จํานวนพ้ืนท่ีชุมชนแพรระบาดยาเสพติดลดลง มีการดําเนินงานโดยสํานักอนามัย สํานักพัฒนาสังคม 
และสํานักงานเขต แตยังไมมีการจัดเก็บขอมูลในสวนท่ีเก่ียวของ 
 4)  ระดับความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของประชาชนตอการควบคุมอาชญากรรม ไมไดกําหนด
หนวยงานรับผิดชอบและไมมีการจัดเก็บขอมูล 
 5)  รอยละความเชื่อม่ันของชาวตางชาติท่ีมีตอกรุงเทพมหานคร ไมไดกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ 
และไมมีการจัดเก็บขอมูล                                                                                                                       
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะประเด็นยุทธศาสตรยอย 1.2  ปลอดอาชญากรรม ยาเสพติด 
ปญหาและอุปสรรค 
๑. การติดตั้งไฟฟาแสงสวางพบปญหาไมมีพ้ืนท่ีติดตั้งไฟฟาแสงสวาง เนื่องจากติดตั้งเต็มพ้ืนท่ีแลว

โดยเฉพาะเขตชั้นใน รวมท้ังเปนพ้ืนท่ีของเอกชน และความลาชาในการติดตั้งของการไฟฟานครหลวงหลังจาก 
กทม. แจงใหมีการติดตั้ง การกําหนดเปาหมายระดับประเด็นยุทธศาสตรกําหนดไวปละ 7,000 ดวง แตดวย
ปญหาอุปสรรคของสํานักงานเขตทําใหไมสามารถกําหนดเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําป พ.ศ. 2559 ได จึงทําใหการกําหนดแผนการติดตั้งไฟฟาตองเปนไปตามแตละสภาพพ้ืนท่ีแตละเขต
สามารถดําเนินการติดตั้งได จึงกําหนดใหสํานักงานเขตกําหนดแผนการติดตั้งเอง รวมท้ังยังมีการซอมแซม 
ดวงไฟฟาท่ีชํารุดใหใชการได 
 ๒. การจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัดระดับความรูสึกปลอดภัยจากอาชญากรรม ยาเสพติด และการกอการราย 
ในการดําเนินชีวิตใน กทม. ของประชาชน ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการและไมมีหนวยงานเจาภาพหลัก 
เนื่องจากการดําเนินภารกิจปองกันและควบคุมอาชญากรรมไมใชอํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานครโดยตรง   
ซ่ึงกรุงเทพมหานครเปนเพียงหนวยงานสนับสนุนในการลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม อาทิ การติดตั้ง
กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) และไฟฟาแสงสวาง  
 3. หนวยงานท่ีเก่ียวของยังขาดการบูรณาการขอมูลพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีเขต ซ่ึงจําเปนตอการปฏิบัติงาน 
ใหตรงตามสภาพปญหาและมีประสิทธิภาพ 
 4. หนวยงานท่ีเก่ียวของยังไมมีการดําเนินการตามตัวชี้วัดระดับประเด็นยุทธศาสตรยอย เรื่องการจัดตั้ง
ศูนยเฝาระวัง จุดตรวจเฝาระวังอาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชน เนื่องจากไมไดกําหนดหนวยงานเจาภาพหลัก 
ในแผนปฏิบตัิราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2559  
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 ขอเสนอแนะ  
 ๑. การดําเนินการติดตั้งไฟฟาแสงสวางในพ้ืนท่ีเสี่ยงในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร แมจะมีปญหา
พ้ืนท่ีในการติดตั้ง แตหนวยงานท้ังสํานักการโยธาและสํานักงานเขตยังไดมีการซอมแซม บํารุงรักษา ดวงไฟฟา 
ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี การติดตั้งไฟฟาแสงสวางเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีสามารถทําพ้ืนท่ีเสี่ยงใหมีความเสี่ยง 
ลดนอยลง ซ่ึงอาจจะยังไมสามารถตอบสนองตัวชี้วัดระดับประเด็นยุทธศาสตรไดอยางชัดเจน แตเปนเพียง 
กิจกรรมท่ีอาจจะตอบสนองตอตัวชี้วัดระดับกลยุทธไดสวนหนึ่ง แตถาจะตอบสนองตอตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 
ไดแก “ระดับความรูสึกปลอดภัยจากอาชญากรรม ยาเสพติด และการกอการรายในการดําเนินชีวิตใน กทม. 
ของประชาชนเพ่ิมข้ึน” ตองมีการวัดผลดวยการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการเรื่องของความรูสึกฯ  
จึงจะสามารถตอบสนองตัวชี้วัดระดับเปาประสงคได   
 2. กรุงเทพมหานครควรมีการบูรณาการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานภายใน หนวยงานภายนอก 
และภาคประชาชน ในการดาํเนินควบคุมอัตราการเกิดอาชญากรรมและยาเสพติด เพ่ือใหประชาชน 
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน อาทิ การปรับปรุงสภาพทางกายภาพท่ีเปนจุดเสี่ยง เชน ท่ีมืด ท่ีเปลี่ยว 
การติดตั้งไฟฟาแสงสวางไมใหเปนชองโอกาสใหเกิดอาชญากรรม การติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)  
เพ่ือสนับสนุนการทํางานของเจาหนาท่ีท่ีไมสามารถดูแลปองกันไดอยางท่ัวถึง สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวม 
ในการเฝาระวังอาชญากรรม และยาเสพติด รวมท้ังสงเสริมความรูและกลไกการปองกันตนเองใหกับประชาชน  
 ๓. หนวยงานท่ีเก่ียวของในดานความปลอดภัยจากอาชญากรรมและยาเสพติด ควรวิเคราะหภารกิจ 
ท่ีตนเก่ียวของเพ่ือดําเนินการรวบรวมและจัดทําขอมูลสนับสนนุตัวชีว้ัดระดับ ประเด็นยุทธศาสตรยอย 1.2 ปลอด
อาชญากรรม ยาเสพติด ท่ียังไมมีขอมูลหรือยังไมไดดําเนินการ จํานวน 4 ตัวชีว้ัด ไดแก 
     -  จํานวนสภาพแวดลอมชุมชนท่ีเปนจุดเสี่ยงไดรับการปรับปรุงใหเปนพ้ืนท่ีปลอดภัยเพ่ิมข้ึน  
มีการดําเนินงานโดยสํานักการจราจรและขนสง สํานักการโยธา สํานักเทศกิจ และสํานักงานเขต ยังไมมี 

การประสานงานในการกําหนดชุมชนเปาหมายในการดําเนินงานและการจัดเก็บขอมูลเพ่ือสนับสนุนตัวชี้วัด 

การปรับปรุงสภาพแวดลอมชุมชนท่ีเปนจุดเสี่ยงรวมกัน 
     -  จํานวนพ้ืนท่ีชุมชนแพรระบาดยาเสพติดลดลง มีการดําเนินงานโดยสํานักอนามัย สํานักพัฒนา-
สังคม และสํานักงานเขต แตยังไมมีการจัดเก็บขอมูลในสวนท่ีเก่ียวของ 
     -  ระดับความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของประชาชนตอการควบคุมอาชญากรรม 
     -  รอยละความเชื่อม่ันของชาวตางชาติท่ีมีตอกรุงเทพมหานคร 
ตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจฯ 2 ตัวชี้วัด ใหสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล สํารวจ พรอมกับการสํารวจ 
ความพึงพอใจของประชาชนฯ ตามโครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครท่ีมี 
ตอการบริหารตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 
 4. จํานวนศูนยเฝาระวัง จุดตรวจเฝาระวังอาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชน สํานักยุทธศาสตรและ-
ประเมินผล จะตองจัดประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดเจาภาพหลักในการดําเนินการตอไปและกําหนด 
จุดเสี่ยงรวมกันเพ่ือจะไดเปนฐานขอมูลจุดเสี่ยงในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 
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3)  ประเด็นยุทธศาสตรยอย 1.3  ปลอดอุบัติเหตุ  ประกอบดวย 2 เปาประสงค 3 ตัวชี้วัด 
 ตัวช้ีวัดตามประเด็นยุทธศาสตรยอย 1.3  ปลอดอุบัติเหตุ  (3 ตัวช้ีวัด) 
 1. จํานวนของอุบัติเหตุทางรถยนตไมเกิน 28,000 ครั้ง/ราย       
 2. จํานวนผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนตไมเกิน 12,000 ราย 
 3. จํานวนผูเสียชีวิตไมเกิน 350 คน 
  ผลการดําเนินการ 

 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร กําหนดตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรยอยไว 3 ตัวชี้วัด ประกอบดวย  
1) จํานวนของอุบัติเหตุทางรถยนตไมเกิน 28,000 ครั้ง/ราย 2) จํานวนผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต 
ไมเกิน 12,000 ราย 3) จํานวนผูเสียชีวิตไมเกิน 350 คน หนวยงานหลักซ่ึงรับผิดชอบในประเด็นยุทธศาสตร
ยอยดังกลาวมี 3 หนวยงาน คือ สํานักการจราจรและขนสง สํานักการโยธา และสํานักเทศกิจ มีโครงการ/
กิจกรรมท่ีเก่ียวของรวมจํานวน 53 โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการแลวเสร็จ 30 โครงการ/กิจกรรม คิดเปน 
รอยละ 56.60 เปนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงผลโดยตรงตอการผลักดันใหบรรลุผลตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร
ยอย มีจํานวน 7 โครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ 13.21 ซ่ึงถือวานอยมาก ผลการดําเนินงานตามเปาประสงค
และประเด็นยุทธศาสตรยอยซ่ึงเปนตัวเดียวกัน สรุปไดดังนี้ หนวยงานท่ีรับผิดชอบใหความสําคัญกับการปลอด
อุบัติเหตุในระบบขนสงมวลชน และลดอุบัติเหตุทางถนน มีการดําเนินโครงการกิจกรรมรองรับในระดับกลยุทธ
และตัวชี้วัดยอย เชน การบริหารระบบขนสงมวลชนในความรับผิดชอบ ติดตั้ง CCTV บริเวณทางแยกตาง ๆ  
แตยังไมมีการใชเทคโนโลยีเพ่ือจับกุมผูฝาฝนกฎจราจรอันจะสงผลตอความปลอดภัยทางถนน มีการตรวจสอบ
สภาพถนน จุดเสี่ยงอันตราย (Black Spot) และปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตรายตาง ๆ ภายหลังการเกิดอุบัติเหตุ  
แตไมมีการดําเนินการในบางเรื่องท่ีกําหนด เชน เขตเครงครัดวินัยจราจร และไมมีการเก็บขอมูลตามตัวชี้วัดหลัก
เรื่องลดอุบัติเหตุทางถนน ไมมีการเก็บสถิติท่ีเก่ียวของกับพ้ืนท่ีและจํานวนอุบัติเหตุ รวมท้ังควรมีการรวมมือกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของในการกวดขันและรณรงคใหผูขับข่ีปฏิบัติตามกฎจราจร รวมท้ังสงเสริมการมีสวนรวม 
ของภาคเอกชน และเยาวชนใหมีความรูดานการจราจรและปองกันอุบัติเหตุ  
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ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะประเด็นยุทธศาสตรยอย 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ 
ปญหาและอุปสรรค 

 1)  ขาดระบบการจัดเก็บขอมูลจุดท่ีจะเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง และขาดการติดตามผลการแกไขจุด 
ท่ีเกิดอุบัติเหตุ และหนวยงานยังไมใหความสําคัญกับตัวชี้วัดในการลดอุบัติเหตุ และไมใชกลไกคณะกรรมการ 
ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) ขับเคลื่อนการแกไขปญหาอุบัติเหตุ 
ซ่ึงการแกไขทางกายภาพเปนเพียงปจจัยหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุ 
 2)  การดําเนินการปรับปรุงผิวจราจรมักเกิดปญหาการจากสภาพอากาศ ในชวงฤดูฝนซ่ึงเปนอุปสรรค
ตอการดําเนินงาน ทําใหงานลาชากวาแผนท่ีกําหนด   

ขอเสนอแนะ  
 1)  หนวยงานท่ีเก่ียวของควรคํานึงถึงผูขับข่ีท่ีเปนปจจัยท่ีสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุ กรุงเทพมหานคร 
ควรมีความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน ตํารวจจราจรในการกวดขัน รณรงคใหผูขับข่ีปฏิบัติตามกฎจราจร
อยางเครงครัด รวมมือกับกรมการขนสงทางบกในการอบรมใหผูขับข่ีมีความรูในการขับข่ีปลอดภัย รวมท้ัง
สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน รวมท้ังโรงเรียนในสังกัดใหมีความรูในดานการจราจรและการปองกัน
การเกิดอุบัติเหตุ 
 2)  กรุงเทพมหานครควรนําเทคโนโลยีมาชวยเพ่ือลดความสูญเสียในพ้ืนท่ีท่ีเปนจุดเสี่ยง  
 3)  กรุงเทพมหานครควรมีการเก็บสถิติพ้ืนท่ีท่ีเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือนํามาปรับสภาพทางกายภาพ 
ในการปองกันอุบัติเหตุ รวมท้ังดําเนินการรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 4)  ใชกลไกคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภยัทางถนนของกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) 
ขับเคลื่อนการแกไขปญหาอุบัติเหตุ 
 5)  หนวยงานควรมีการจัดทําฐานขอมูลถนน มีแผนการตรวจสอบถนนอยางสมํ่าเสมอและแผน 
การซอมปรับปรุงผิวจราจรควรไดรับการจัดสรรงบประมาณ และดําเนินการซอมแซมและแกไขอยางเรงดวน 
และใหเกิดประสิทธิภาพ 
 

4)  ประเด็นยุทธศาสตรยอย 1.4  ปลอดภัยพิบัติ  ประกอบดวย 2 เปาประสงค 5 ตัวชี้วัด 
 ตัวช้ีวัดตามประเด็นยุทธศาสตรยอย 1.4  ปลอดภัยพิบัต ิ (4 ตัวช้ีวัด) 

 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี ๑.๔  
ปลอดภัยพิบัติ  มี ๒ เปาประสงค ๕ ตัวชี้วัด  ประกอบดวย  
 เปาประสงคท่ี ๑.๔.๑  เมืองกรุงเทพมหานครมีความพรอมในการรับมือกับน้ําทวมท้ังจากน้ําฝน  
น้ําหนุนและน้ําหลาก ตลอดจนอัคคีภัย  มี 4 ตัวชี้วัด ไดแก         
 1. ความยาวแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยาท่ีกอสรางเสร็จเพ่ิมเติม (กม.)  เปาหมาย 0.5 กม.
 2. ความยาวแนวปองกันน้ําทวมตามแนวคลองบางกอกนอยและคลองมหาสวัสดิ์ท่ีสรางเสร็จเพ่ิมเติม 
(กม.)  เปาหมาย  0.3 กม.  
 3. ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลักกรณีฝนตก 100 มม. ตอ ชม. (นาที)   
เปาหมาย 270 นาที   
 4. รอยละของความสําเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระบายน้ําใหทันสมัยอยางตอเนื่อง
ครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเพ่ือใชในการบริหารจัดการน้ําและการเตือนภัยอยางมีประสิทธิภาพ 
เปาหมายรอยละ 100  
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     ผลการดําเนินการ 
     การเตรียมความพรอมในการรับมือกับน้ําทวมท้ังจากน้ําฝน น้ําหนุน และน้ําหลาก โดยมีการดําเนินการ 
โครงการดังนี้ 
 กรุงเทพมหานครตั้งอยูในเขตท่ีลุมริมแมน้ําเจาพระยาและทุกปกรุงเทพมหานครจะประสบกับปญหา       
น้ําทวมขัง ท้ังจากน้ําฝนและน้ําเหนือหลากรวมถึงน้ําทะเลหนุน กรุงเทพมหานครไดดําเนินการปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวมโดยใชระบบพ้ืนท่ีปดลอม ซ่ึงจะตองกอสรางคันก้ันน้ําลอมรอบพ้ืนท่ีเพ่ือปองกันน้ําจากภายนอก
ไมใหไหลบาเขาทวมพ้ืนท่ี โดยการกอสรางคันปองกันน้ําทวมดานตะวันออกตามแนวพระราชดําริ ปองกัน 
น้ําไหลบาจากพ้ืนท่ีดานเหนือและดานตะวันออกไดท่ีระดับ +๒.5๐ ม.รทก. และกอสรางแนวปองกันน้ําทวม 
ริมแมน้ําเจาพระยาคลองบางกอกนอยและคลองมหาสวัสดิ์ ปองกันน้ําจากแมน้ําเจาพระยาไดท่ีระดับ +3.00 ม.รทก. 
โดยใชคาระดับน้ําสูงสุดในแมน้ําเจาพระยาท่ีเกิดข้ึน เม่ือป พ.ศ. ๒๕54 ท่ีระดับความสูง +๒.53 ม.รทก.  
เปนเกณฑในการออกแบบคันปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา สามารถรองรับปริมาณน้ําหลากไดประมาณ 
๓,๐๐๐-๓,๕๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวินาที ซ่ึงจะตองกอสรางแนวปองกันน้ําทวมถาวรมีความยาวท้ังสิ้น ๗๗ กม.  
ไดกอสรางแนวปองกันน้ําทวมไปแลวประมาณ 76.80 กม. คงเหลือ 0.20 กม. การดําเนินการไมแลวเสร็จ
เนื่องจากปญหาอุปสรรค มีบานเรือนประชาชนรุกล้ําขวางแนวกอสราง ไมสามารถดําเนินการไดจึงลดเนื้องาน  
โดยดําเนินงานเสริมความแข็งแรงแนวปองกันน้ําทวมสูงถึงระดับ +3 ม.รทก. 2 โครงการหลัก คือ 
 (1)  โครงการสรางและเสริมความแข็งแรงแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยาสูงถึงระดับ +3.00 ม.รทก. 
ดําเนินการในจุดตาง ๆ จํานวน 8 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 5 โครงการ ไดความยาวแนวปองกัน 
2,829.23 เมตร อยูระหวางการกอสราง 3 โครงการ ผลดําเนินงานกอสรางรวมเฉลี่ยรอยละ 77.59 
 (2)  โครงการสรางและเสริมแนวปองกันน้ําทวมตามแนวคลองบางกอกนอยและคลองมหาสวัสดิ์ 
สูงระดับ +3.00 ม.รทก. ดําเนินงานจุดตาง ๆ จํานวน 3 โครงการ ผลดําเนินงานเฉลี่ยรอยละ 82.33 ไดความยาว 
1,497 เมตร 
 (3)  ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลักกรณีฝนตก 100 มม. ตอ ชม. (นาที) เปาหมาย 
270 นาที 
 ปญหาภาวะน้ําทวมขังเกิดจากน้ําฝน กรุงเทพมหานครไดดําเนินการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม 
พบวา ระบบปองกันน้ําทวมและระบบระบายน้ําท่ีมีอยูในปจจุบันไมสามารถรองรับไดทันกับปญหาท่ีเกิดข้ึน 
สาเหตุหลักประการหนึ่งก็คือ เมืองมีการขยายตัวอยางรวดเร็วรวมถึงการไมสามารถบังคับใชกฎหมายผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหกรุงเทพมหานครไมสามารถควบคุมการใชประโยชนท่ีดินได 
ตามแผนท่ีกําหนดไว ทําใหพ้ืนท่ีจุดออนน้ําทวมใหมเกิดข้ึนตลอดเวลา ท่ีผานมาความสามารถในการระบายน้ํา
เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ีจุดออนใชเวลาเฉลี่ยประมาณ ๒ ชั่วโมง กรณีท่ีฝนตกตอเนื่อง 1 ชั่วโมง และ 
มีปริมาณฝนไมเกิน 60 มม. แตเนื่องจากสภาพฝนในปจจุบัน มักตกหนักในชวงแรก ทําใหปริมาณน้ําทวมขัง 
มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเปนการลดปญหาความเดือดรอนจากภาวะน้ําทวมขังในพ้ืนท่ีท่ีประสบกับภาวะ 
น้ําทวมขัง จําเปนตองเพ่ิมขีดความสามารถของระบบระบายน้ําในถนนสายหลัก และพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการน้ําจะชวยลดระยะเวลาในการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีจุดออนน้ําทวม 
ลงไดในกรณีฝนตก 1 ชั่วโมง มีปริมาณฝนไมเกิน 100 มม. สามารถระบายน้ําทวมขังจากถนนสายหลัก
ภายในเวลา 195 นาที โดยดําเนินการ  
 1. ปรับปรงุทอระบายน้ํา จํานวน ๕ โครงการ แลวเสร็จ จาํนวน ๑ โครงการ อยูระหวางการกอสราง 
จํานวน 4 โครงการ นอกจากนี้ไดทําความสะอาดทอระบายน้ําในสวนท่ีสํานักงานเขตรับผิดชอบความยาว 2,854 กม.  
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ดําเนินการแลวเสร็จรอยละ 100 ทอระบายน้ําถนนสายหลักความยาว 876 กม. ดําเนินการแลวเสร็จ 
รอยละ 100 
 2. ขุดลอกคลองและเปดทางน้ําไหล 50 เขต ความยาว 1,107 กม. ดําเนินการแลวเสร็จ 1,107 กม. 
ผลดําเนินการรอยละ 100 คลองสายหลักความยาว 189 กม. ดําเนินการแลว 189 กม. ผลดําเนินการ 
รอยละ 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 3. กอสรางและปรบัปรุงอาคารบังคับน้ํารวม จํานวน 8 โครงการ แลวเสร็จ จํานวน ๑ โครงการ  
อยูระหวางการกอสรางจํานวน 5 โครงการ และอีก 2 โครงการ อยูระหวางแกไขแบบและยกเลิก E-Auction  
ทําราคากลางใหม 
 4. การกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. จํานวน ๓ โครงการ ผลการดําเนินการอยูระหวางการกอสราง  
ท้ัง ๓ โครงการ  
 5. ตรวจสอบและติดตั้งเครื่องสูบน้ําและเครื่องผลักดันน้ําแลวเสร็จ 249 จุด จาก 249 จุด  
สนับสนุนเครื่องสูบน้ําแกสํานักงานเขต และการซอมและบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา เครื่องจักรกล 
 6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําโดยใชพ้ืนท่ีชะลอน้ํา (แกมลิง) จํานวน ๒ โครงการ  
อยูระหวางดําเนินการกอสรางท้ัง ๒ โครงการ ผลการดําเนินรอยละ 64.94    
 7. โครงการกอสรางและปรับปรุงสถานีสูบน้ํา ประตูระบายน้ํา บอสูบน้ํา เพ่ือระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ี
สถานีสูบน้ํามีกําลังสูบท้ังสิ้น 1,690 ลบ.ม.ตอวินาที โดยสามารถสูบระบายน้ําลงสูแมน้ําเจาพระยาได 1,153 
ลบ.ม. ตอวินาที  
 8. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําขนาดใหญ ดําเนินการแลวเสร็จ 7 แหง ความยาวรวม 19 กม. 
กําลังสูบ 155.50 ลบ.ม. ตอวินาที อยูระหวางกอสรางอุโมงคระบายน้ํา จํานวน 2 แหง ผลการกอสรางเฉลี่ย 
คิดเปนรอยละ 55.975 และโครงการจางท่ีปรึกษาควบคุมการกอสรางอุโมงคระบายน้ํา ๑ โครงการ ผลงาน 
คิดเปนรอยละ 0.044 นอกจากนี้ ยังตองดําเนินการในเรื่องของการรื้อยายบานรุกล้ําคูคลอง ซ่ึงเปนเรื่อง 
ท่ีตองอาศัยหลายฝายรวมมือกันดําเนินการท้ังในเรื่องการหาท่ีอยูเพ่ือผูบุกรุกไดยายไปอาศัยเปนการชั่วคราว 
หรือจัดสรรใหเชาซ้ือในราคาถูก   
  (4)  รอยละของความสําเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระบายน้ําใหทันสมัยอยางตอเนื่อง
ครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเพ่ือใชในการบริหารจัดการน้ําและการเตือนภัยอยางมีประสิทธิภาพ 
เปาหมายรอยละ 100   

สําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระบายน้ําใหทันสมัย โดยดําเนินการ จํานวน ๓ โครงการ       
ผลดําเนินการรอยละ 73.83 ไดแก   

๑)  พัฒนาปรับปรุงศูนยควบคุมระบบปองกันน้าํทวมกรุงเทพมหานคร ผลการดําเนินการ 
อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา 

๒)  บํารุงรักษาศูนยควบคุมระบบปองกันน้ําทวมกรุงเทพมหานคร อยูระหวางดําเนนิการตามสัญญา  
3)  บํารุงรักษาศูนยขอมูลสํานักการระบายน้ํา อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา  

 -  สําหรับการเตรียมความพรอมในการรับมือกับอัคคีภัย ซ่ึงสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
รับผิดชอบ หนวยงานไมไดนําตัวชี้วัดท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป 2559  
มาดําเนินการ คงดําเนินการแตนโยบายการพัฒนาของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (6 มหานคร)  
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 -  ลดอัตราการกัดเซาะชายฝงในกรุงเทพมหานครลดลงและปองกันการกัดเซาะชายฝงท่ีจะเกิดข้ึน 
ในอนาคต 
 ความสําเร็จในการดําเนินการตามตัวชี้วัดในระดับเปาประสงคและกลยุทธ ผลสัมฤทธิ์การดําเนินการ 
ตามตัวชี้วัดระดับกลยุทธหากเปรียบเทียบกับเปาหมายในปท่ีผานมา พบวา 7 โครงการ/กิจกรรมหลัก 
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ป ไดรับการผลักดันไปสูการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของหนวยงาน 3 โครงการ ประกอบดวย 1) โครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(EIA) ตามโครงการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน  2) การจัดสรางแนวหินท้ิงซ่ึงก็คือแนว 
คันไมไผปองกันการกัดเซาะของคลื่นชั่วคราวท้ัง 3 ระยะ ท่ีดําเนินการเสรจ็สิ้นเรยีบรอยแลว และ 3) การสรางภาคี
เครือขายระหวางกรุงเทพมหานคร หนวยงานภาครัฐ เครือขายชุมชนและการอนุรักษปาชายเลนซ่ึงดําเนินการ 
โดยสํานักงานเขตบางขุนเทียน โครงการ/กิจกรรมท่ีเหลือท้ังหมด คือ การปลูกปาชายเลนทดแทนเพ่ือปองกัน 
คลื่นธรรมชาติอยางยั่งยืน จัดตั้งศูนยศึกษา ทองเท่ียว และอนุรักษปาชายเลนบางขุนเทียน การติดตามประเมินผล
อัตราการกัดเซาะท้ังหมดนี้จะเกิดข้ึนไดหลังจากการสรางเข่ือนถาวร (T-Groins) แลวเสร็จ แตผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึน
จากการดําเนินการท่ีผานมาเปนเพียงข้ันตอนการเตรียมการและชะลอในการลดอัตราการกัดเซาะชายฝง 
ในกรุงเทพมหานครลดลงและปองกันการกัดเซาะท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดเพียงชั่วคราวเทานั้น ไมมีผลโดยตรง
ตอผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด 

ในสวนการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2559 ไมมีการกําหนดเกณฑ
การประเมินผลไวในทุกตัวชี้วัดเชนเดียวกับปท่ีผานมา เนื่องจากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมยังไมแลวเสร็จ
สมบูรณทําใหการกอสรางแนวปองกันการกัดเซาะถาวรยังไมไดเริ่มตนดําเนินการ การชะลอและหยุดยั้งการกัดเซาะ
พ้ืนท่ีชายฝงทะเลจึงตองอาศัยแนวคันไมไผปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลท่ีสรางข้ึนชั่วคราวกอนหนานี้และ 
การสรางแนวปองกันถาวรตองใชเวลาตอเนื่องอยางนอย 3 ป จึงจะกอสรางแลวเสร็จสงผลกระทบตอเนื่องถึง 
กลยุทธเพ่ิมพ้ืนท่ีปาชายเลนซ่ึงจําเปนตองอาศัยพ้ืนท่ีซ่ึงเกิดจากการสะสมตะกอนดินนําไปฟนฟูปาชายเลนใหเกิด
ความอุดมสมบูรณจะยังไมสามารถดําเนินการไดอยางจริงจัง ดังนั้นโครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงานดําเนินการอยู
เปนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ซ่ึงดําเนินการตอเนื่องมาจากปกอน และสรางเครือขายภาคสวน 
ตาง ๆ ท่ีสนใจใหเกิดความพรอมในการพัฒนาปาชายเลนหลังจากการกอสรางแนวเข่ือนถาวรแลวเสร็จ  
การดําเนินการท่ีผานมาเปนการดําเนินการทางออมแบบชั่วคราวสงผลใหกลยุทธและเปาประสงคไมประสบ
ผลสําเร็จในทุกตัวชี้วัด  
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะประเด็นยุทธศาสตรยอย 1.4 ปลอดภัยพิบัติ 
 ปญหาและอุปสรรค 
 1. งานกอสรางโครงการขนาดใหญมีปญหาเนื่องจาก 

    -  มีบานเรือนประชาชนสรางรุกล้ํา กีดขวางแนวกอสราง ใชเวลาในการเจรจา รื้อยาย  
    -  ปญหาการจายคาชดเชยใหกับผูถูกไลรื้อ 
    -  มีแนวสาธารณูปโภค เชน แนวทอประปา แนวสายไฟฟา ระบบทอรวบรวมน้ําเสียกีดขวาง 

แนวกอสราง ทําใหเกิดความลาชา 
 2. การระบายน้ําจากพ้ืนท่ีทําไดชา สาเหตุจากระดับน้ําในแมน้ํามีระดับสูง ทางระบายน้ํามีเพียงคู  
คลอง ซ่ึงไมสามารถรองรับน้ําปริมาณมากท่ีไหลบาได จํานวนและประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ํามีจํากัด มีการ 
ปลูกสรางบานเรือนกีดขวางทางน้ําไหล 
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 3. ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการในระดับมหภาค 
 4. ขาดการบูรณาการจัดการขยะ เพ่ือเปดทางน้ําไหล 
 5. ปญหาการขุดลอกคูคลองเปดทางน้ําไหลอยางบูรณาการ 
 6. อุปกรณและเครื่องมือในการจัดการระบายน้ําไมเพียงพอ 
 7. ขาดการประชาสัมพันธและสรางความเขาใจในการทํางานระหวางภาครัฐและประชาชน 
 8. การจัดหาพ้ืนท่ีแกมลิงไดไมเพียงพอ เนื่องจากตองอาศัยความรวมมือจากภาคเอกชนในการจัดหา
พ้ืนท่ีแกมลิงเพ่ิมเติม 

• เพ่ิมพ้ืนท่ีปาชายเลนกันชนท่ีมีความอุดมสมบูรณ 
       ๑. กรุงเทพมหานครขาดหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง เครื่องมือตรวจวัด และบุคลากรท่ีมีความรู  
ความชํานาญท่ีเก่ียวของกับเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหมาะสมถูกตอง 
      ๒. การใชหนวยงานท่ีมีอยูในปจจุบันซ่ึงมีภารกิจไมตรงทําใหปญหาไมไดรับความสนใจจากหนวยงาน
เทาท่ีควรทําใหการแกไขปญหาไมตอเนื่องและไมเปนระบบ 
      ๓. กรุงเทพมหานครขาดแผนแบบบรูณาการการแกปญหาระหวางหนวยงานในการรักษา ฟนฟู 
ปาชายเลน ดังนั้นโอกาสของความสําเร็จแทบจะเปนไปไมได 
     4. การรักษา ฟนฟูปาชายเลนขาดเจาภาพหลักในการบริหารจัดการ การแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 
เปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ 

• สรางแนวปองกันการกัดเซาะ 
    1. การกอสรางเข่ือนท่ีใชระยะเวลาและเงินลงทุนสูงอาจเกิดความลาชาเนื่องมาจากนโยบาย 

มีการเปลี่ยนแปลงจากผูบริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานครท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
    2. รูปแบบการกอสรางเข่ือนปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลหากออกแบบไมเหมาะสม 

จะสงผลกระทบตอการฟนฟูปาชายเลนและระบบนิเวศของพ้ืนท่ีได 
 

คาดการณและแนวโนมการพัฒนาในระยะตอไป  
 การพัฒนากรุงเทพมหานครในชวงตอไป เปนการดําเนินโครงการและกิจกรรมตอเนื่องจากท่ีได
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือผลักดันภารกิจดานการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร การรักษา ฟนฟู พ้ืนท่ีปาชายเลนชายฝงทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร เพ่ือมุงพัฒนา 
ใหเปนไปตามเปาหมาย  การพัฒนาท่ีกําหนดในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ป ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2556-
2560) และนโยบายผูวาราชการกรุงเทพมหานครในการพัฒนากรุงเทพฯ ใหเปนมหานครแหงความปลอดภัย
จากอุทกภัย โดยการสรางอุโมงคยักษระบายน้ําพรอมระบบตรวจสภาพและเตือนภัยน้ําทวมเพ่ิมข้ึน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการรับน้ําฝน และขยายพ้ืนท่ีปดลอมดานตะวันออก จัดทําแผนท่ีเสี่ยงภัยพิบัติน้ําทวมและ
อัคคีภยั ท้ังนี้กรุงเทพมหานครควรมุงเนนการรณรงคประชาสัมพันธสงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวน
ตระหนักถึงความสําคัญและเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาเมืองอยางจริงจังและตอเนื่องเพ่ือรวมกัน 
พัฒนากรุงเทพมหานครใหเปนมหานครปลอดภัยพิบัติ เปนเมืองท่ีนาอยูอยางยั่งยืนตอไปโดย 
 ๑)  กําหนดแผนบูรณาการหนวยงานสําหรับการบริหารจัดการน้ําในระดับมหภาค                     
          ๒)  กําหนดแผนการรื้อยายผูบุกรุกคูคลองระหวางหนวยงานของกรุงเทพมหานคร 
          ๓)  กําหนดทิศทางการพัฒนาคูคลองเพ่ือเปนทางระบายน้ํา และทางสัญจรของประชาชน 
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          ๔)  นําแนวทางพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน้ํายอยของพ้ืนท่ีจากแผนแมบทระบบระบายน้ํา 
ซ่ึงไดทําการศึกษาไปประยุกตสูการปฏิบัติ 
 

 ชายฝงทะเลบริเวณอาวไทยตอนบนตั้งแตปากแมน้ําบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จนถึงปากแมน้ํา 
ทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร มีความยาวชายฝงรวมประมาณ ๑๔๐ กิโลเมตร หรือประมาณรอยละ ๖.๘  
ของแนวชายฝงทะเลอาวไทย ประสบปญหาการกัดเซาะรวมระยะทางประมาณ ๘๕ กิโลเมตร โดยมีอัตรา 
การกัดเซาะรุนแรงเฉลี่ยมากกวา ๕ เมตรตอป เปนระยะทางประมาณ ๕๗ กิโลเมตร มีอัตราการกัดเซาะ 
ชายฝงปานกลางเฉลี่ย ๑-๕ เมตรตอป เปนระยะทางประมาณ ๒๘ กิโลเมตร ซ่ึงชายฝงทะเลบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร ตั้งแตปากคลองขุนราชพินิจใจถึงบานทาตะโกมีลักษณะเปนหาดโคลน ความยาว
ประมาณ ๕ กิโลเมตร ประสบปญหาการกัดเซาะอยางรุนแรงเกือบตลอดแนวชายฝง โดยในชวง ๒๘ ป 
ท่ีผานมา ชายทะเลบางขุนเทียนถูกกัดเซาะหายไปเปนระยะทางกวา ๘๐๐ เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากการรวบรวมขอมูลภาพถายทางอากาศและภาพถายดาวเทียมชวงเวลาตาง ๆ มีผลการวิเคราะห
อัตราการกัดเซาะเฉลี่ย สรุปไดดังนี้ 
 ๑. ชวงเวลา ๗ ป (พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๕) มีอัตราการกัดเซาะชายฝงเฉลี่ย ๑๐.๒๓ เมตรตอป 
 ๒. ชวงเวลา ๑๓ ป (พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๕๑) มีอัตราการกัดเซาะชายฝงเฉลี่ย ๗.๗๔ เมตรตอป 
 ๓. ชวงเวลา ๑๖ ป (พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๕๔) มีอัตราการกัดเซาะชายฝงเฉลี่ย ๖.๙๑ เมตรตอป 
 ๔. ชวงเวลา ๑๘ ป (พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๕๖) มีอัตราการกัดเซาะชายฝงเฉลี่ย ๖.๕๗ เมตรตอป 
เห็นไดวา อัตราการกัดเซาะชายฝงมีแนวโนมลดลง ท้ังนี้ เนื่องจากตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๑ กรุงเทพมหานคร 
ไดดําเนินการกอสรางแนวคันไมไผเพ่ือปองกันปญหาการกัดเซาะมาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้จะเห็นอีกวา  
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๘ จนถึงป ๒๕๔๕ บริเวณท่ีเกิดการกัดเซาะมากท่ีสุดจะอยูบริเวณชุมชนท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับ 
คลองขุนราชพินิจใจ 
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 ปจจัยสาเหตุของการกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน ประกอบดวย ๑) การใชน้ําบาดาลและ 
การทรุดตัวของแผนดิน ๒) การกอสรางเข่ือนตนน้ํา ๓) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการขุดบอ ๔) การทําลาย 
ปาชายเลน และ ๕) คลื่นสูงและระดับน้ํา ท้ังนีท่ี้ผานมากรุงเทพมหานครไดมีการแกไขปญหาดังนี้ 
 -  พ.ศ. ๒๕๓๔ กรุงเทพมหานครไดดําเนินการท้ิงหินตามแนวชายฝงเปนระยะทาง ๘๐ เมตร 
 -  พ.ศ. ๒๕๓๖ กรุงเทพมหานครไดดําเนินการท้ิงหินตามแนวชายฝงเพ่ิมเติมเปนระยะทาง ๔,๓๒๐ เมตร 
 -  พ.ศ. ๒๕๓๘ กรุงเทพมหานครไดดําเนินการเสริมแนวหินใหสงูข้ึนและกวางข้ึน โดยมีขนาดกวาง ๖ เมตร  
สูง ๒ เมตร ยาว ๕,๐๒๐ เมตร แตแนวหินดังกลาวตองทําการซอมแซมและเสริมใหอยูสูงในระดับ ๒ เมตรทุก ๆ ป 
ปจจุบันอยูในสภาพชํารดุไมสามารถปองกันการกัดเซาะชายฝงได 
 -  พ.ศ. ๒๕๕๑ ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนไดดําเนินการกอสรางแนวคันไมไผเปนระยะทาง ๙๐๐ เมตร 
 -  พ.ศ. ๒๕๕๓ กรุงเทพมหานครไดดําเนินการกอสรางแนวคันไมไผระยะท่ี ๑ เปนระยะทาง ๔,๑๙๐ เมตร 
 -  พ.ศ. ๒๕๕๔ กรุงเทพมหานครไดดําเนินการกอสรางแนวคันไมไผระยะท่ี ๒ เปนระยะทาง ๔,๙๐๐ เมตร 
 -  พ.ศ. ๒๕๕๔ กรุงเทพมหานครไดดําเนินการกอสรางแนวคันไมไผระยะท่ี ๓ เปนระยะทาง ๔,๒๐๐ เมตร 
 จากการพยากรณแนวชายฝงในอนาคตไดใชแบบจําลองคณิตศาสตร LITPACK ซ่ึงเปนแบบจําลอง
คณิตศาสตรแบบ ๑-line ท่ีสามารถคาดการณการเปลี่ยนแปลงชายฝงของชายหาดท่ีเปนทราย แตเนื่องจาก 
ในปจจุบันยังไมมีแบบจําลองคณิตศาสตรท่ีสามารถพยากรณการเปลี่ยนแปลงของเสนฝงชายหาดท่ีเปนเลน 
จึงจําเปนตองใชแบบจําลองดังกลาวในการพยากรณ ดังนั้น ผลการพยากรณการเปลี่ยนแปลงชายฝงท่ีไดจึงเปน 
เพียงแนวโนมเทานั้น การคาดการณแนวชายฝงในอนาคตไดวิเคราะหบนสมมติฐานท่ีไมมีการดําเนินการปองกันใด ๆ  
โดยพยากรณแนวชายฝงในอนาคตอีก ๕ ป ๑๐ ป ๒๐ ป และ ๒๕ ปขางหนา ผลการทําแบบจําลอง 
พบวา แนวชายฝงในอนาคตจะถูกกัดเซาะอยางมาก โดยแนวชายฝงในเขตพ้ืนท่ีบางขุนเทียนจะถูกกัดเซาะ
หายไปท้ังสิ้น ๑.๙๒ ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ี ๑,๒๒๖ ไร ในอีก ๒๕ ปขางหนา และมีพ้ืนท่ีท่ีจะทับ
ถมเพ่ิมข้ึนในอีก ๒๕ ปขางหนาอีก ๐.๑๖ ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปน ๑๐๓ ไร โดยพ้ืนท่ีท่ีถูกกัดเซาะจะมี
อัตราการกัดเซาะมากท่ีสุด -๒๑.๓๕ เมตรตอป ซ่ึงถือวามีความรุนแรงมาก  
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 ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการประสานงานระหวางหนวยงานสาธารณูปโภค มีการบูรณาการแผนการกอสราง และ
ขอมูลพ้ืนฐานพ้ืนท่ีท่ีมีสาธารณูปโภคใตดินอยูเดิม เชน แผนท่ีสาธารณูปโภคใตดินตามพ้ืนท่ีตาง ๆ ใน
กรุงเทพมหานคร  
เพ่ือการวางแผนดําเนินการกอสรางโครงการขนาดใหญ 
 2. พ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการกอสรางไดขจัดปญหาสาธารณูปโภคกีดขวางและไดเจรจากับผูตองถูก ไลรื้อ
แลว  ควรไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือชดเชยใหผูถูกไลรื้อ 
 3. ควรมีการประชุมบูรณาการระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการน้ําในระดับมหภาค
เพ่ือจัดทําแผนบูรณาการระหวางหนวยงาน กําหนดภารกิจท่ีจะตองรับผิดชอบรวมกัน 
 4. หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการเปดทางน้ําไหล ไลรื้อผูบุกรุกคู คลอง ทางน้ําไหลสาธารณะตองรวมมือ
และรวมกันกําหนดแนวทางดําเนินงานอยางชัดเจนใหมีประสิทธิภาพ 
 5. สรางความเขาใจและความรวมมือจากประชาชนในการชวยกันแกไขปญหา และปลูกจิตสํานึก 
ใหเกิดความตระหนักในเรื่องการดําเนินงานรวมกันเพ่ือใหคู คลอง เปนแหลงระบายน้ําไดสะดวก 
 6. จัดหาพ้ืนท่ีแกมลิงเอกชนโดยประสานความรวมมือและจัดสรรงบประมาณเพ่ือชดเชยหรือจัดซ้ือ 
พ้ืนท่ีรกรางทําแกมลิง ยังสามารถทําเปนแหลงรองรับน้ําใชในหนาแลง 

•  เพ่ิมพ้ืนท่ีปาชายเลนกันชนท่ีมีความอุดมสมบูรณ 
   ๑. ปรับโครงสรางหนวยงานของกรุงเทพมหานคร เพ่ิมเติมหนวยงานและบุคลากรท่ีมีความรู  

ความเขาใจท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรธรรมชาติชายฝงทะเลเพ่ือใหการแกไขปญหาพ้ืนท่ีปาชายเลนมีหนวยงาน
รับผิดชอบอยางเปนเอกภาพ 

   ๒. ยกรางแผนบริหารและวิธีจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
   ๓. กรุงเทพมหานครตองมีแผนการฟนฟูปาชายเลนอยางเปนข้ันตอนเม่ือเริ่มมีการสะสมของตะกอนดิน 

พรอมท้ังสรางความรวมมือกับประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือชวยกันปลูกและดูแลรักษาพันธุไมปาชายเลนใหเจริญงอก
งามควบคูกันไป 

   ๔. สรางศูนยศึกษาธรรมชาติและฟนฟูเสนทางศึกษาธรรมชาติใหมีความนาสนใจ เชน พัฒนาเปน
สวนสาธารณะทางธรรมชาติ รวมถึงเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ แหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพ่ือสรางการมีสวนรวม 
ในการอนุรักษและรักษาความอุดมสมบูรณของปาชายเลนจากประชาชนท่ัวไป รวมถึงกระตุนเศรษฐกิจชุมชน 

•  สรางแนวปองกันการกัดเซาะ 
   ๕. เรงรัดการสรางแนวคันปองกันการกัดเซาะชายฝงใหเปนไปอยางรวดเร็ว เพ่ือลดการสูญเสีย

พ้ืนท่ีปาชายเลนท่ีเกิดจากการกัดเซาะของคลื่นใหนอยลง 
   ๖. การออกแบบกอสรางแนวปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลใหคํานึงถึงรูปแบบท่ีเหมาะสม 

ในการฟนฟูสภาพความสมบูรณของระบบนิเวศเปนสําคัญไมเพียงเนนแคการปองกันการกัดเซาะชายฝงท่ีเกิดข้ึน
เทานั้น 
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5)  ประเด็นยุทธศาสตรยอย 1.5  ส่ิงกอสรางปลอดภัย  ประกอบดวย 3 เปาประสงค 4 ตัวชี้วัด 
     ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตรยอย  

 อาคาร 
 1)  รอยละของอาคารสาธารณะ 9 ประเภท ตาม พรบ. ควบคุมอาคารท่ีผานการรบัรองตาม พรบ.ควบคุมอาคาร 
 2)  รอยละของอาคารท่ัวไป อาคารสรางใหมท่ีผานเกณฑตรวจสอบความปลอดภัย (ดัดแปลง ตอเติม) 
โครงสรางพ้ืนฐาน 
รอยละของอุบัติภัยท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากโครงสรางพ้ืนฐาน 

 ผลการดําเนินการ 

 ปจจุบันกรุงเทพมหานครมีสิ่งปลูกสรางประเภทอาคารสูง อาคารขนาดใหญ สิ่งกอสรางสาธารณะ  
และโครงสรางพ้ืนฐานท่ีอยูในความรับผิดชอบเปนจํานวนมาก ท้ังนี้ อาคารและโครงสรางพ้ืนฐานเหลานี้ 
อาจมีความเสี่ยงท่ีทําใหเกิดความบกพรองในการใชงานซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดจากหลายสาเหตุ อาทิ ความบกพรอง 
ท่ีเกิดจากการออกแบบ ความบกพรองท่ีเกิดระหวางการกอสราง หรือความเสื่อมสภาพท่ีเกิดจากการใชงาน 
เปนระยะเวลานาน หรือภัยพิบัติ เปนตน ซ่ึงอาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยในการใชงานและสงผลใหเกิดอันตราย 
ตอชีวิตและทรัพยสินสําหรับผูใชงานได เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร สํานักการโยธา  
จึงคํานึงถึงการกําหนดมาตรการดานความปลอดภัยดานอาคารและสิ่งกอสรางเพ่ือใหประชาชนรูสึกมีความเชื่อม่ัน 
ในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ซ่ึงการดําเนินการในป 2559 ไดกําหนดใหมีการตรวจสอบความเสี่ยงภัย
ของอาคาร สิ่งกอสราง โดยไดจัดใหมีการเก็บฐานขอมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภท และยังมีการจัดทําฐานขอมูล
อาคารเสี่ยงภัยนอกเหนือจากอาคาร 9 ประเภทขางตน รวมถึงจัดระเบียบควบคุมการกอสรางอาคาร (รายใหม)  
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นอกจากนี้ ยังไดจัดกิจกรรมการตรวจสอบดานมาตรการปองกันและระงับอัคคีภัยสําหรับอาคารของหนวยงาน 
ภาครัฐหรือเอกชนตามท่ีไดรับการรองขอเพ่ือตรวจสอบดานระบบความปลอดภัยภายในอาคารใหเปนไปตาม
กฎหมายท่ีกําหนดเพ่ือลดจํานวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งกอสรางประเภทอาคารอีกดวย ท้ังนี้ สํานักการโยธาได
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมภายใตตัวชี้วัดเพ่ือขับเคลื่อนและผลักดันโครงการตาง ๆ ใหบรรลุตัวชี้วัดเปาประสงค 
และประเด็นยุทธศาสตรยอยในเรื่องสิ่งกอสรางปลอดภัยตอไป โดยมีโครงการรองรับตัวชี้วัดกลยุทธ 8 โครงการ 
ดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ คิดเปนรอยละ 100 ในขณะท่ีการลดอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งกอสรางประเภท
โครงสรางพ้ืนฐานนั้น สํานักการโยธามีหนาท่ีดูแล ซอมแซม และบํารุงรักษาถนนและสะพานท่ีอยูในความรับผดิชอบ
ของกรุงเทพมหานครซ่ึงมีอยูเปนจํานวนมาก ท่ีผานมาจึงมีความจําเปนท่ีจะตองจัดลําดับความสําคัญของถนน
และสะพานท่ีจะตองไดรับการซอมแซมกอนหรือหลังเพ่ือความปลอดภัยของผูใชเสนทาง โดยป 2559 ได
ดําเนินการจางท่ีปรึกษาเพ่ือสํารวจและวิเคราะหขอมูลสภาพถนนและสะพาน จัดทําแผนการซอมบํารุงรักษา
ถนนและสะพานข้ึนเพ่ือพัฒนาระบบบรหิารงานบํารุงรักษาถนนและสะพาน นอกจากนี้ ยังพบวา ทางเทา 
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเกิดความเสียหายเปนจํานวนมาก ท้ังนี้ เนื่องมาจากปญหาการใชทางเทาผิดประเภท 
เชน การจอดรถบนทางเทา การขายของบนทางเทา ความไมระมัดระวังในการขุดเปดพ้ืนท่ีทางเทาของหนวยงาน
สาธารณูปโภคตาง ๆ ซ่ึงสิ่งตาง ๆ เหลานี้ลวนสงผลใหทางเทาเกิดความเสียหาย สงผลกระทบตอความปลอดภัย
ของประชาชนในการสัญจรโดยท่ัวไป โดยในป 2559 สาํนักการโยธาไดดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว 
โดยการปรับปรุงทางเทาจํานวน 6 แหง ในพ้ืนท่ีท่ีมีความจําเปนเรงดวน ซ่ึงขณะนี้ไดดําเนินการปรับปรุงทางเทา
แลวเสร็จจํานวน 5 แหง ไดแก 1. งานปรับปรุงทางเทาถนนสุรวงศ ชวงจากถนนพระราม 4 ถึงถนนเจริญกรุง  
พ้ืนท่ีเขตบางรัก  2. ปรับปรุงทางเทาถนนสายไหม ชวงจากถนนเลียบคลองสองถึงถนนสุขาถิบาล 5 พ้ืนท่ี 
เขตสายไหม  3. ปรับปรุงคันหินและทางเทาถนนเพชรบุรี ชวงจากทางรถไฟยมราชถึงถนนชิดลมพ้ืนท่ี 
เขตราชเทวี  4. ปรับปรุงเกาะกลางถนนเพชรบุรีตัดใหม ชวงจากแยกอโศกมนตรีถึงคลองแสนแสบพ้ืนท่ี 
เขตหวยขวาง  และ 5. งานปรับปรุงคันหินและทางเทาถนนพระรามท่ี 5 ชวงจากแยกสะพานแดงถึงถนนราชวิถี 
พ้ืนท่ีเขตดุสิต โดยในเปาประสงคลดจํานวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งกอสรางประเภทจุดรอรถสาธารณะ-ทาเทียบเรือ 
นั้น สํานักการโยธาไมไดดําเนินการเนื่องจากเปาประสงคดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของสํานักการจราจร- 
และขนสง 
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะประเด็นยุทธศาสตรยอย 1.5 ส่ิงกอสรางปลอดภัย 
 ปญหาและอุปสรรค 
 1. การตรวจสอบอาคาร/ปายโฆษณาขนาดใหญและสิ่งกอสรางอ่ืนๆ เนื่องจากมีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์
เจาของปายทําใหตองมีการออกคําสั่งดําเนินคดีทางแพงกับเจาของปายรายใหม ทําใหการรื้อถอนปายท่ีฝาฝน
กฎหมายลาชา 
 ๒. การสงเสริมใหหนวยงานดําเนินการพัฒนาแผนการตรวจสอบ/ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน และ
ดําเนินการซอมแซมตามแผน มักมีโครงการท่ีเก่ียวของเปนการจัดซ้ือเครื่องจักรหรือจัดหารถหรือหนวยซอมบํารุง 
หนวยงานจึงตองจัดซ้ือเครื่องจักรท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะไมมีใชท่ัวไป จึงตองใชเวลาในการสืบคนขอมูลใหได
หลากหลายเพ่ือกําหนดคุณลักษณะเฉพาะใหเปดกวางท่ีสุดดวยเหตุนี้จึงอาจทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินการ 
 ขอเสนอแนะ  
 ดานงบประมาณ สํานักงบประมาณควรคํานึงถึงโครงการสําคัญท่ีกําหนดไวตามแผน เพราะหากเปน
โครงการสําคัญท่ีสามารถดําเนินการเพ่ือบรรลุกลยุทธและเปาประสงคได แตผูบริหารไมใหความสําคัญหรือสํานัก 
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งบประมาณตัดลดงบประมาณในสวนนี้ลง การดําเนินการโครงการอาจไมประสบความสําเร็จ เพราะงบประมาณ 
ไมเพียงพอในการดําเนินโครงการหรือไมสามารถดําเนินการโครงการไดเนื่องจากไมไดรับงบประมาณ เปนตน 

คาดการณและแนวโนมการพัฒนาในระยะตอไป  
 สํานักการโยธาควรมุงเนนการลดจํานวนอาคารท่ีมีความเสี่ยงและลอแหลมท่ีจะเกิดอุบัติภัยโดยบังคับ 
ใชกฎหมายกับเจาของอาคารอยางเครงครัด สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยอันเนื่องมาจากอาคารและสิ่งปลูกสราง 
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6)  ประเดน็ยุทธศาสตรยอย 1.6  ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย  ประกอบดวย 8 เปาประสงค  22 ตัวชีว้ัด 
 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย มุงใหความสําคัญกับการดูแลความปลอดภัยของการบริโภคอาหาร
และลดความสูญเสียจากโรคคนเมืองท้ังโรคติดตอและโรคไมติดตอท่ีสําคัญ เพ่ิมการเขาถึงบริการในการดูแล
รักษาสุขภาพ สงเสริมการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สนับสนุนการออกกําลังกาย และกิจกรรมนันทนาการ  
เพ่ือปองกันโรคคนเมือง เชน โรคอวน โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ และปญหาสุขภาพจิตตาง ๆ ตลอดจน 
การพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพและดําเนินการสื่อสารสาธารณะเพ่ือสรางความเขาใจแกประชาชน โดย
ประกอบดวย ๘ เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค ๒๒ ตัวชี้วัด การกําหนดตัวชี้วัดระดับประเด็นยุทธศาสตรยอย
ครอบคลุมดําเนินการสงเสริม เฝาระวังและการรักษาฟนฟูแกประชาชนจากโรคไมติดตอ เชน โรคอวน 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคกลามเนื้อหัวใจตาย โรคมะเร็งเตานม โรคมะเร็งปากมดลูก และ
โรคติดตอ เชน โรควัณโรค โรคไขเลือดออก โรคเอดส โรคพิษสุนัขบา และท่ีเก่ียวกับระบบสุขาภิบาลอาหาร 
มาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดลอมของอาคาร  
 จากการติดตามตรวจการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป 
พ.ศ. 2559 พบวา มีตัวชี้วัดระดับประเด็นยุทธศาสตรยอย ๑๘ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 22 ตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดตามประเด็นยุทธศาสตรยอย 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย (18 ตัวช้ีวัด สามารถ
ดําเนินการบรรลุผล 16 ตัวช้ีวัด และมีการดําเนินการแตไมมีขอมูลมาสนับสนุนสําหรับการประเมินผล 
ตามตัวช้ีวัดได 2 ตัวช้ีวัด ไดแก (1) อัตราการประสบอันตรายหรือปวยจากการทํางาน (2) อัตราการฆา 
ตัวตาย) 
 เพ่ิมการเขาถึงบริการทางการแพทย 
 กรุงเทพมหานครสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนสามารถเขาถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยมีการดําเนินงานท่ีสําคัญดังนี้ 
 -  กอสรางโรงพยาบาล 4 มุมเมือง ซ่ึงอยูระหวางดําเนินการ  
 -  เครือขายสงตอระหวางศูนยบริการสาธารณสุขกับโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยท้ัง 8 แหง  
มีจํานวนผูปวยท่ีสงตอสําเร็จจากศูนยบริการสาธารณสุขมารับบริการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย 
585,949 ราย คิดเปนรอยละ 99.17  
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 -  ผูปวยวิกฤติฉุกเฉินท่ีขอรับบริการทางการแพทยฉุกเฉินระดับสูงในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มีจํานวน 
ผูปวยท่ีไดรับการบริการทางการแพทยข้ันสูง (Advance) ภายใน 10 นาที จํานวน 5,864 คน จํานวนผูปวย 
ท่ีไดรับบริการทางการแพทยข้ันพ้ืนฐาน (Basic) ภายใน 15 นาที จํานวน 13,012 คน รวมผูปวยท่ีขอรับ 
บริการ (Advance+Basic) จํานวน 18,876 คน คิดเปนรอยละ 48.51 
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 โรคไมติดตอ (Non-communicable disease) 
 1)  ความชุกของภาวะอวน [BMI>25 Kg/m2]    
      ผลการดําเนินมาตรการปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการโรงเรียนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
โดยกําหนดแนวทางการดําเนินงานรวมกันระหวางสํานักงานเขตท้ัง 50 เขต ในโรงเรียนกลุมเปาหมายจํานวน 
614 แหง โดยแบงเปนโรงเรียนสังกัด กทม. 438 แหง โรงเรียนสังกัด สพฐ. 49 แหง โรงเรียนสังกัด สช.  
127 แหง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ และเม่ือเปรียบเทียบผลการเฝาระวังภาวะโภชนาการของนักเรียนภาพรวม 
ปการศึกษา 2557 และ 2558 ท้ัง 3 ระดับการศึกษา 3 สังกัดสถานศึกษา พบวา ในปการศึกษา 2557  
เด็กนักเรียนมีสุขภาพตามเกณฑท่ีกําหนด (ทวม สมสวน คอนขางผอม) รอยละ 81.50 มีภาวะโภชนาการเกิน  
(เริ่มอวนและอวน) คิดเปนรอยละ 14.71 และมีน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ (ผอม) คิดเปนรอยละ 3.79 ในปการศึกษา 
2558 เด็กนักเรียนมีสุขภาพตามเกณฑท่ีกําหนด (ทวม สมสวน คอนขางผอม) รอยละ 82.27 มีภาวะ
โภชนาการเกิน (เริ่มอวนและอวน) คิดเปนรอยละ 13.97 และมีน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ (ผอม) คิดเปนรอยละ 3.76 
 นอกจากนี้ โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยท้ัง 8 แหง ยังมีการดําเนินการเก่ียวกับโรคอวนลงพุง 
โดยจัดโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนและบุคลากรท่ีมีภาวะอวนลงพุงเสี่ยงตอ 
การเกิดโรค มีจํานวนผูเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนท่ีมีน้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน 315 คน 
โดยกลุมเปาหมายมีคาดัชนีมวลกาย (BMI) หรือรอบเอวลดลง 265 คน คิดเปนรอยละ 84.13 
 สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียวไดดําเนินการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย เลนกีฬา 
และกิจกรรมนันทนาการจนชาวกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับการออกกําลังกาย เลนกีฬา และประกอบ
กิจกรรมนันทนาการมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง รวมท้ังไดเลนกีฬาและออกกําลังกายตามเกณฑ
เมืองไทยแข็งแรง ซ่ึงไดกําหนดจํานวนสุมตัวอยางท่ีใชในการจัดเก็บขอมูลดัชนีมวลกายและการออกกําลังกาย
ตามเกณฑเมืองไทยแข็งแรงของผูใชบริการดานกีฬาโดยแบงออกเปนศูนยเยาวชน 36 แหง จํานวน 8,860 
ชุด ศูนยกีฬา 10 แหง จํานวน 2,380 ชุดลานกีฬา 300 แหง จํานวน 4,500 ชุด และเฉพาะการจัดเก็บ
ขอมูลการออกกําลังกายตามเกณฑเมืองไทยแข็งแรงไดเพ่ิมจํานวนสุมตัวอยางในสวนสาธารณะ 15 แหง 
จํานวน 1,050 ชุด ผลปรากฏวา ผูมาใชบริการดานกีฬาในสถานบริการดานกีฬาและนันทนาการ จํานวน 
7,471 คน คิดเปนรอยละ 49.84 มีคาดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) อยูในเกณฑมาตรฐาน  
และจํานวน 11,260 คน คิดเปนรอยละ 70.20 ออกกําลังกายไดตามเกณฑเมืองไทยแข็งแรง  
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 2)  ความชุกของโรคเบาหวาน (DM)     
      อัตราการตายของผูปวยโรคเบาหวานท่ีไมมีภาวะแทรกซอน Ischemic Heart, CKD, Stroke  
คิดเปนรอยละ 0.011 (ผูปวย 133,599 ราย / ตาย 15 ราย) โดยอัตราการตายลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับ 
ป พ.ศ. 2558 (รอยละ 0.023 ท่ีมา: ขอมูลเฉพาะโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย) 
      ในสวนการดูแลผูปวยโรคเบาหวานของศูนยบริการสาธารณสุข มีผูปวยโรคเบาหวานมารับบริการ 
จํานวน 23,767 คน ไดรับการดูแลตามเกณฑการดําเนินงานการปองกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรค 
ความดันโลหิตสูง จํานวน 16,870 คน คิดเปนรอยละ 70.98   
 3)  ความชุกของโรคความดันโลหิตสูง (HT)    
      อัตราการตายของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงลดลง (ผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีเสียชีวติดวย 
Intracerebral Hemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke) คิดเปนรอยละ 0.04 (ผูปวย 270,989 ราย/ 
ตาย 108 ราย) โดยอัตราการตายลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2558 (รอยละ 0.047 ท่ีมา: ขอมูล
เฉพาะโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย) 
      ในสวนการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงของศูนยบริการสาธารณสุข มีผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 
มารับบริการ จํานวน 27,745 คน ไดรับการดูแลตามเกณฑการดําเนินงานการปองกันและควบคุมโรคเบาหวาน 
และโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 19,545 คน คิดเปนรอยละ 70.45 
 4)  ความชุกของโรคมะเร็งเตานม (Breast cancer)   
      สตรีท่ีมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมตั้งแตอายุ 35 ปข้ึนไป โดยการสังเกตความผิดปกติ 
ดวยการดูลักษณะภายนอกของเตานมและการคลํา จํานวน 26,658 คน (สํานักการแพทย ดําเนินการได 7,544 
คน สํานักอนามัย ดําเนินการได 19,114 คน)  
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 5)  ความชุกของโรคมะเร็งปากมดลูก (Cervical cancer)    
      สตรีท่ีมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยการทํา แพปสเมียร (Pap smear) ตามเกณฑ 
ราชวิทยาลัยสูตินารีแพทยแหงประเทศไทย จํานวน 33,369 คน (สํานักการแพทย ดําเนินการได 16,075 คน 
สํานักอนามัย ดําเนินการได 17,294 คน) 
 ในสวนของตัวช้ีวัด (1) อัตราปวยโรคหลอดเลือดกลามเนื้อหัวใจตาย (2) ความชุกของโรคในผูสูงอายุ  
(3) อัตราการประสบอันตรายหรือปวยจากการทํางาน และ (4) อัตราการฆาตัวตาย เปนกลุมตัวช้ีวัดท่ีมี 
การดําเนินการแตไมมีขอมูลมาสนับสนุนสําหรับการประเมินผลตามตัวช้ีวัดได โดยกลุมตัวช้ีวัดดังกลาว
จะตองมีการนิยามตัวช้ีวัด การจัดเก็บขอมูล และสรางเครื่องมือวัดผลใหสอดคลองกับการประเมินผลตอไป 
 

 

 

 

 

 

 
 

 โรคติดตอ (Communicable disease)  
 6)  อัตราปวยโรคไขเลือดออก      
      การเฝาระวังโรคไขเลือดออกโดยดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายในการปองกันควบคุม 
โรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 4 กิจกรรม (1) การสํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธุ
ยุงลายเปนประจําทุกเดือน (2) การเผยแพรประชาสัมพันธในชุมชน เชน การจัดนิทรรศการ การเผยแพรผาน 
หอกระจายขาว เวทีชาวบาน การประชุมในชุมชน การรณรงคประชาสัมพันธโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน  
(3) การปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมไมใหเปนแหลงแพรโรค (4) ชุมชนท่ีมีผูปวยไดรับการควบคุมโรค 
ภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังไดรับการแจงขาวโดยใชมาตรการเรงดวนสําหรับการควบคุมการระบาด มีชุมชนท่ีเขา
ดําเนินการครบตามเกณฑ 2,058 ชุมชน คิดเปนรอยละ 99.80 ของชุมชนท่ีข้ึนทะเบียนท้ังหมด 2,062 ชุมชน 
      ในสวนอัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกลดลงเม่ือเทียบกับเปอรเซ็นตไทลท่ี 80 ของขอมูล 5 ป
ยอนหลัง (ปปฏิทิน ป 2553-2557) P80 = 209.34 สามารถดําเนินการไดลดลงเม่ือเทียบกับเปอรเซ็นไทล 
ท่ี 80 คิดเปนรอยละ 61.64 โดยระหวางเดือนมกราคม – สิงหาคม 2559 มีผูปวยจํานวน 4,574 ราย  
คิดเปนอัตราปวยตอแสนประชากรเทากับ 80.30 ท้ังนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับผลการดําเนินการปท่ีแลว พบวา 
อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกลดลง (ป พ.ศ. 2558 อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกตอแสนประชากรเทากับ 
116.12 ท่ีมา : ขอมูลเฉพาะสํานักอนามัย) 
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 7)  วัณโรค: รอยละผลสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรค  
      การควบคุมวัณโรคและรักษาวัณโรคโดยคิดจากผูปวยวัณโรครายใหมเสมหะพบเชื้อและรักษา
สําเร็จ จํานวน 858 ราย มีผลสําเร็จจากการรักษา 783 ราย คิดเปนรอยละ 91.27 (การควบคุมวัณโรค 
และรักษาวัณโรคของสํานักอนามัย โดยคิดจากผูปวยวัณโรครายใหมเสมหะพบเชื้อและรักษาสําเร็จ จํานวน 
424 ราย มีผลสําเร็จจากการรักษา 392 ราย คิดเปนรอยละ 92.45 และอัตราผลสําเร็จในการรักษา 
(Success Rate) ของโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยท้ัง 8 แหง มีจํานวนผูปวยใหมเสมหะบวกท่ีนํามา
ประเมิน จํานวน 434 ราย รักษาหายและครบ (Cure + Complete) จํานวน 391 ราย คิดเปนรอยละ 
90.09) โดยความสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรคท่ีข้ึนทะเบียนรักษาอยูในระดับมากข้ึนเม่ือเทียบกับป  
พ.ศ. 2558 (รอยละ 90.76 ท่ีมา : ขอมูลเฉพาะสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร) 
 8)  เอดส: รอยละหญิงฝากครรภท่ีตรวจพบติดเช้ือเอดสใน กทม.  
      การตรวจวิเคราะหหา Anti-HIV ในกลุมหญิงฝากครรภท้ังสิ้น 19,555 ราย พบผลบวก 90 ราย  
คิดเปนอัตราความชุกของการติดเชื้อเอดสในหญิงฝากครรภ เทากับรอยละ 0.46 โดยเม่ือเปรียบเทียบกับ 
ป พ.ศ. 2558 พบวา อัตราความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ลดลงในกลุมหญิงตั้งครรภท่ีตรวจพบติดเชื้อ
เอดสในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร (รอยละ 0.76 ท่ีมา: ขอมูลเฉพาะสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร) 
      ผูติดเชื้อจํานวน 90 ราย ไดรับการตรวจหาผูติดเชื้อรายใหมท้ัง 90 ราย คิดเปนรอยละ ๑๐๐  
ของหญิงฝากครรภท่ีตรวจพบติดเชื้อเอดสในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครไดรับการตรวจหาอุบัติการณการติดเชื้อ 
 9)  อัตราปวยโรคพิษสุนัขบา      
      ดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัขและแมวในชุมชน คลินิกสัตวแพทยกรุงเทพ- 
มหานคร คลินิกฝายควบคุมโรคพิษสุนัจบา ศูนยควบคุมสุนัขประเวศ ศูนยพักพิงสุนัข อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี  
และศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย รวมท้ังสิ้น 170,931 ตัว และมีผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบา 1 ราย 
คิดเปน 0.018 ตอแสนประชากร 
 10)  อัตราปวยโรคติดเช้ือทางเดินหายใจ (ไขหวัดใหญ)  
        กรุงเทพมหานครรวมกับกระทรวงสาธารณสุขดําเนินงานใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดอุบัติการณการเจ็บปวยและเสียชีวิตจากไขหวัดใหญในประชาชนกลุมท่ีมีความเสี่ยง 
ตอโรคสูง เพ่ือปองกันการแพรระบาดของไขหวัดใหญในกลุมบุคลากรและลดโอกาสการแพรกระจายเชื้อไขหวัด
ใหญระหวางบุคลากรทางการแพทยและผูปวยท่ีมารับการรักษา ท้ังยังเพ่ือสงเสริมและสรางความตระหนัก 
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ในการรับบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ โดยสํานักอนามัยมีการใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 
ในกลุมเปาหมายจํานวนวัคซีนท่ีไดรับการสนับสนุนท้ังหมด 66,292 โดส ระหวางเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 
2559 มีกลุมเปาหมายมารับบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ จํานวน 46,544 คน อัตราความ
ครอบคลุมของการไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ คิดเปนรอยละ 70.21 ของจํานวนวัคซีนปองกันโรค
ไขหวัดใหญท้ังหมดท่ีรับการสนับสนุน (ขอมูลจาก สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร ณ วันท่ี 19 สิงหาคม 
2559) แตวัคซีนคงเหลือในศูนยบริการสาธารณสุขท้ัง 68 แหง ซ่ึงทางสํานักอนามัยจะดําเนินการใหบริการ 
ฉีดวัคซีนแกกลุมเปาหมายตอไปจนกวาวัคซีนจะหมด  
      ในสวนสํานักการแพทยมีจํานวนวัคซีนท่ีไดรับการสนับสนุนท้ังหมด 29,123 โดส มีกลุมเปาหมาย 
มารับบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ จํานวน 26,745 คน และยังอยูระหวางดําเนินการใหบริการ
วัคซีนโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล ประจําป 2559 
 อ่ืน ๆ 
 10)  ตัวอยางอาหารท่ีไดรับการสุมตรวจไมพบการปนเปอนเช้ือโรค 
         มีการสุมเก็บตัวอยางอาหารตรวจวิเคราะหท้ังสิ้น จํานวน 3,185 ตัวอยาง ไมพบการปนเปอน 
เชื้อโรค จํานวน 2,432 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 76.36 
 11)  ตัวอยางอาหารท่ีไดรับการสุมตรวจไมพบการปนเปอนสารพิษ 
        มีการสุมเก็บตัวอยางอาหารตรวจวิเคราะหท้ังสิ้น จํานวน 67,189 ตัวอยาง ไมพบการปนเปอน
สารพิษ จํานวน 66,981 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 99.69 
 12)  สถานประกอบการอาหารในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครไดรับปายรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
        สถานประกอบการอาหารท่ีไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัย 
โดยไดรับปายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ในปงบประมาณ 2559 จํานวน  
16,346 ราย จากสถานประกอบการอาหารท้ังหมด จํานวน 21,456 ราย คิดเปนรอยละ 76.18  
โดยมีสถานประกอบการจําหนายอาหารประเภทแผงลอยไดรับปายรับรองฯ 4,530 ราย จากจํานวน 
สถานประกอบการจําหนายอาหารประเภทแผงลอยท้ังหมด 4,938 ราย คิดเปนรอยละ 91.34 
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 13)  มาตรฐานความสะอาดและส่ิงแวดลอมของอาคาร   
        ดําเนินการตรวจสถานประกอบการกลุมอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม จํานวน 200 ราย ผานเกณฑ 
การตรวจ จํานวน 167 ราย คิดเปนรอยละ 83.50  
        ดําเนินการตรวจประเมินการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมของกลุมเปาหมายตามมาตรฐาน HAS โดย
ตรวจประเมินสวมสาธารณะ จํานวน 84 แหง พบวา มีอาคารสาธารณะกลุมเปาหมายท่ีมีสุขลักษณะเปนไป
ตามเกณฑสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม จํานวน 60 แหง คิดเปนรอยละ ๗๑.๔๓ 
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ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะประเด็นยุทธศาสตรยอย 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 

 ปญหาและอุปสรรค 
 1. การกําหนดตัวชี้วัดดานสาธารณสุข ไมมีการกําหนดนิยามศัพทขอบเขตการดําเนินงานอยางชัดเจน  
ทําใหหนวยงานปฏิบัติเกิดความสับสนและไมเขาใจวัตถุประสงคของตัวชี้วัดอยางแทจริง ซ่ึงตัวชี้วัดท่ีไม
สอดคลองกับภารกิจโดยตรง เชน อัตราการฆาตัวตาย จะมีปญหาในการจัดหาและจัดเก็บขอมูล 
 2. การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาของหนวยงาน 
ยังขาดความทาทาย 
 3. ประเด็นยุทธศาสตรของนโยบายผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2556 – 2575) มีความแตกตางกันทําใหการนําเสนอผลการดําเนินงานไมสามารถ
เชื่อมโยงกันได 
 4. ตัวชีว้ัดท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติราชการประจําปกรุงเทพมหานครฯ กับแผนปฏิบัติราชการ 
ของหนวยงาน (สํานักการแพทยและสํานักอนามัย) บางตัวไมตรงกัน เนื่องจากการกําหนดตัวชี้วัดในแผน
ประจําปกรุงเทพมหานครฯ มีระดับสูง ซ่ึงหนวยงานไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติได ดังนั้น หนวยงานจึงมีการ
กําหนดตัวชี้วัดเองในระดับท่ีหนวยงานสามารถดําเนินการไดเอง  
 5. ขาดการบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงานท่ีมีงานในลักษณะเดียวกัน เชน การปองกันโรค
อวน การเพ่ิมกลุมเปาหมายในการปองกันโรคอวน แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 1  
(พ.ศ. 2557 – 2560) เปนตน  
 6. ขาดการบูรณาการฐานขอมูลสารสนเทศดานการแพทยและสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครใหมี 
ความเชื่อมโยงท้ังองคกรภายในและภาคีเครือขายภายนอกกรุงเทพมหานคร ทําใหกระบวนการทํางานในการ
ปฏิบัติงานขาดการบูรณาการ การบูรณาการระหวางหนวยงานปฏิบัติดานสาธารณสุขยังดําเนินการไดไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอตอการปฏิบัติพันธกิจ การจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ ตลอดจนการดําเนินการในภารกิจ
เฉพาะ 
 7. ตัวชีว้ัดท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติราชการประจําปกรุงเทพมหานครฯ กับแผนปฏิบัติราชการ 
ของหนวยงาน (สํานักการแพทยและสํานักอนามัย) บางตัวไมตรงกัน เนื่องจากการกําหนดตัวชี้วัด 
ในแผนประจําปกรุงเทพมหานครฯ มีระดับสูง ซ่ึงหนวยงานไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติได ดังนั้นหนวยงาน 
จึงมีการกําหนดตัวชี้วัดเองในระดับท่ีหนวยงานสามารถดําเนินการไดเอง 
 ขอเสนอแนะ  
 1. ควรมีการกําหนดนิยามศัพท ขอบเขตการดําเนินงานของตัวชี้วัดใหชัดเจน 
 2. หนวยงานควรจัดทําโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีมีลักษณะทาทาย 
 3. ควรมีการบูรณาการฐานขอมูลสารสนเทศดานการแพทยและสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร 
ใหมีความเชื่อมโยงท้ังองคกรภายในและภาคีเครือขายภายนอกกรุงเทพมหานคร 
 4. ตัวชีว้ัดท่ีมีหลายหนวยงานดําเนินงานควรแยกความรับผิดชอบภารกิจงานใหชัดเจน เพ่ือทําใหเกิด
การบูรณาการดําเนินงานท่ีตอบสนองตัวชี้วัดเดียวกันใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ 
 5. สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลควรกําหนดตัวชี้วัดระดับสํานักท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร 
การพัฒนาในแผนปฏิบัติราชการประจําปกรุงเทพมหานคร เปนตัวชี้วัดบูรณาการใหหนวยงานระดับสํานัก
ดําเนินงานตามแผนโดยมีนิยาม เกณฑการวัด วิธีการคํานวณคะแนนการจัดเก็บขอมูลท่ีเปนมาตรฐาน 
 

52 



 6. ควรปรับความเชื่อมโยง ความสอดคลองระหวางยุทธศาสตรตามนโยบายของผูวาราชการกรงุเทพมหานคร 
ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปกรุงเทพมหานครใหเปนทิศทางเดียวกัน เพ่ือประโยชนในการติดตามและประเมินผลตอไป 
 ในภาพรวมแมวาหนวยงานหลักท้ังสํานักการแพทยและสํานักอนามัยไดมีการดําเนินการตามโครงการ/
กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการลดโรคคนเมืองและสงเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยตามแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2559 แตสิ่งท่ียังเปนปญหาสําคัญ คือ การประเมินความสําเร็จ 
ตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด เนื่องจากมีตัวชี้วัดระดับประเด็นยุทธศาสตรฯ ท่ียังไมมีระบบการจัดการขอมูลมาสนับสนุน 
ในการประเมินผล จึงเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่งท่ีหนวยงานขางตนตองรวมกันในการบริหารจัดการขอมูลและกําหนด
เครื่องมือในการประเมินความสําเร็จของกลุมตัวชี้วัดดังกลาวเพ่ือใหการประเมินผลความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจําปในมิติสุขภาวะคนเมืองมีความครบถวนสมบูรณ รวมท้ังยังมีการดําเนินงานท่ีตองมุง
เสริมสรางใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อาทิ 
 1. การบูรณาการฐานขอมูลสารสนเทศดานการแพทยและสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครใหมีความ
เชื่อมโยงท้ังองคกรภายในและภาคีเครือขายภายนอกกรุงเทพมหานคร 
 2. การพัฒนาศูนยบริการสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเปนท่ีเชื่อม่ัน
และยอมรับของประชาชนผูรับบริการ 
 3. สํานักการแพทยและสํานักอนามัยควรนํานโยบายผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ประเด็นคุณภาพ
ชีวิตดีวิถีพอเพียงไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยเนนการเพ่ิมขีดความสามารถบริการทางการแพทยและ
อนามัย การเฝาระวังดานการสาธารณสุข และการเตรียมความพรอมการเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
 4. ควรควบคุมกํากับดูแลดานอาหารปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องคุณภาพเนื้อสัตวท่ีใชบริโภค ซ่ึงสํานัก
อนามัยและสํานักงานปศุสัตวพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครตองทํางานรวมกันอยางบูรณาการ นอกจากนี้
กรุงเทพมหานครควรเรงรัดการดําเนินงานของโรงฆาสัตวกรุงเทพมหานครท่ีเขตหนองแขม ซ่ึงเปนโรงฆาสัตวท่ีได
มาตรฐานและใชงบประมาณกอสรางไปเกือบ 1,000 ลานบาท ใหมีการเปดใชงานตามวัตถุประสงคและเกิดความ
คุมคา 
 

คาดการณและแนวโนมการพัฒนาในระยะตอไป  
 ปญหาภาวะสุขภาพของประชาชนยังคงเจ็บปวยดวยโรคท่ีปองกันได ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ ฯลฯ ซ่ึงยังคงเปนปญหาอยางตอเนื่อง โดยสาเหตุสําคัญเก่ียวของกับ
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ดังนั้น จึงควรพัฒนาระบบสุขภาพเชิงรุกและการบริการเชิงรับเพ่ือสนับสนุน 
การจัดบริการสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพและเอ้ือตอการลดปจจัยเสี่ยงตอโรคสําคัญท่ีปองกันไดของ
ประชาชนในทุกชวงวัย การกําหนดแนวทางในการบูรณาการยุทธศาสตรมิติดานสุขภาพตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของและภาคีเครือขายจึงเปนกลไกหลักสําคัญในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนางานดานสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายในแตละชวงเวลาท่ีจะสงผลถึงประชาชนไดอยางชัดเจน 

ปจจุบัน ระบบสุขภาพไดขยายขอบเขตกวางมากกวาการดูแลทางการแพทย และสาธารณสุข
ครอบคลุมการสรางเสริมสุขภาพไดขยายขอบเขตกวางมากกวาการดูแลทางการแพทย และสาธารณสุข
ครอบคลุมการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค มีมุมมองในมิติสังคม วัฒนธรรม วิถีการดําเนินชีวิต ความเชื่อ 
สิ่งแวดลอม ดุลยภาพเชิงสังคม ปรากฏการณท่ีเกิดสะทอนถึงความหมายของสุขภาพท่ีมีบริบท กวางข้ึน  
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แนวโนมปญหาสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงเชิงระบาดวิทยา โรคติดตออุบัติใหมเพ่ิมข้ึน โรคไมติดตอกลายเปน
ปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญ รวมถึงภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว 
นอกจากนี้ สิ่งท่ีถือเปนปจจัยสําคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร การเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging 
Society) ผลท่ีเกิดข้ึน คือ แนวโนมสัดสวนของประชากรท่ีมีอายุมากและตองการการดูแลท่ีเพ่ิมข้ึนอยาง
รวดเร็ว 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ ควรเนนการสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการ
การเฝาระวังดานการสาธารณสุข รวมสรางระบบสุขภาพท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน เขมแข็ง เพียงพอ และเขาถึงได
สะดวกเทาเทียมเปนธรรมท่ีตอบสนองปญหาท่ีแทจริงของประชาชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชนใหเกิดเปนรูปธรรมและมีความยั่งยืน รวมท้ังสรางความพรอมในการเปนสังคมผูสูงอายุซ่ึงมีแนวโนม
สูงในอนาคต อันจะนําไปสูสังคมสุขภาวะ    นอกจากนี้ ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 
กรุงเทพมหานครจึงควรมีแนวนโยบายในการผลักดันใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางทางการแพทยและ
สาธารณสุขโดยมีการบูรณาการกับหนวยงานภาคีเครือขาย ยกระดับมาตรฐานบริการทางการแพทยใหเทียบเคียง
กับมาตรฐานสากลเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  มหานครสเีขียว สะดวกสบาย 
 

 “มหานครแหงเอเซีย” วิสัยทัศนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2575 ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.2556-2575) การนําสูการปฏิบัติระยะท่ี 1 โดยใชแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ป 
ระยะท่ี ๑ (พ.ศ.2556-2560) เปนเครื่องมือผลักดันไปสูการปฏิบัติใน 2 สวน  ประกอบดวย ภารกิจ 
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ.2559 และภารกิจตามนโยบายผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ บริพัตร)  การดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร 2 มหานครสีเขียว 
สะดวกสบาย  มีจุดมุงหมายใหกรุงเทพมหานครมุงไปสูการเปนเมืองท่ีมี 
 1. ทัศนียภาพท่ีสวยงามปราศจากสิ่งกีดขวาง เปนระเบียบ ไมมีสายไฟฟาและสายโทรศัพทรกรุงรัง 
 2. มีระบบบริการคมนาคมขนสงท่ีหลากหลาย สะดวก คลองตัว 
 3. เปนมหานครท่ีมีพ้ืนท่ีสีเขียว พ้ืนท่ีสวนสาธารณะในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับขนาดของเมืองและ
จํานวนประชากร ชาวกรุงเทพฯ มีวิถีชีวิตใกลชิดกับธรรมชาติ มีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม  
 4. มีสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานท่ีประหยัดพลังงาน ใชพลังงานสะอาดท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 การขับเคลื่อนไปสูจุดมุงหมายดังกลาวดําเนินการภายใต ๔ ประเด็นยุทธศาสตรยอย ประกอบดวย 
ประเด็นยุทธศาสตรยอย 2.1 ภูมิทัศนสวยงาม ไมมีสายไฟฟา สายโทรศัพทรกรุงรัง  ประเด็นยุทธศาสตรยอย 
2.2 มีพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ พ้ืนท่ีสีเขียวกระจายท่ัวทุกพ้ืนท่ี  ประเด็นยุทธศาสตรยอย 2.3 ระบบขนสงมวลชน
ท่ัวถึง สะดวกประหยัด การจราจรคลองตัวและมีทางเลือก  และประเด็นยุทธศาสตรยอย 2.4 อนุรักษพลังงาน 
การใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก สถานการณการใชพลังงานของหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยมีหนวยงานเจาภาพหลักท่ีรับผิดชอบ ไดแก สํานักสิ่งแวดลอม สํานักการระบายน้ํา สํานักการโยธา สํานัก
การจราจรและขนสง และ 50 สํานักงานเขต เปนหนวยงานเจาภาพรอง  การประเมินความสําเร็จจึงแยกเปน
รายประเด็นยุทธศาสตรยอยดังตอไปนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย 2.1 ภูมิทัศนสวยงาม ไมมีสายไฟฟา สายโทรศัพทรกรุงรัง  
จุดมุงหมาย 
 กรุงเทพมหานครจะตองจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองใหแลดูสะอาดไมมีสายไฟฟา 
สายโทรศัพทรกรุงรัง โดยตองเรงลงทุนพัฒนาระบบทอรอยสายระบบสาธารณูปโภคใตดินโดยอาจรวมลงทุน 
กับกิจการสาธารณูปโภคตาง ๆ และนําระบบทอและสายสาธารณูปโภคตาง ๆ ลงใตดิน 
ผลการดําเนินการ 
 ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ป (พ.ศ.2556-2575) ตัวชี้วัดระดับประเด็น 
ยุทธศาสตรยอย ๒.๑ ภูมิทัศนสวยงาม ไมมีสายไฟฟา สายโทรศัพทรกรุงรังแบงการดําเนินการออกเปน  
๒ ระยะไดแก  
  ระยะท่ี ๑  ระหวางป ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ระยะทาง ๒๕.๒ กม. คิดเปนรอยละ ๑๐๐  
  ระยะท่ี ๒  ระยะทาง ๔๑.๐ กม. โดยแบงเปนระหวางป ๒๕๖๑-๒๕๖๕ คิดเปนรอยละ ๒๕ 
ระหวางป ๒๕๖6-๒๕๗๐ คิดเปนรอยละ ๕๐ และระหวางป ๒๕7๑-๒๕๗๕ คิดเปนรอยละ ๑๐๐  
 ท่ีผานมามีการดําเนินการใน 2 หนวยงานหลัก ไดแก สํานักการโยธา กรุงเทพมหานครและ 
การไฟฟานครหลวง  ดังนี้ 
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 เปาประสงค 2.1.1  นําระบบทอรอยสายระบบสาธารณูปโภคลงใตดินเพ่ือใหทัศนียภาพสวยงาม 
ไมมีสายไฟ สายโทรศัพทรกรุงรัง  มีการดําเนินการ 1 กลยุทธ  ไดแก 

 กลยุทธท่ี 2.1.1.1  เพ่ิมสภาพภูมิทัศนใหสวยงาม การดําเนินการท่ีผานมามีการนําสายไฟฟา 
และสายสาธารณูปโภคลงดินในถนนสายตาง ๆ แบงเปน 4 กลุมโครงการ รวมระยะทาง 63.432 กิโลเมตร 
คือ 

 กรุงเทพมหานครดําเนินการใน ๘ เสนทาง รวม 6.232 กิโลเมตร  ไดแก 
 1)  นําสายสาธารณูปโภคลงดินรอบเกาะรัตนโกสินทร จํานวน 5 เสนทาง ในพ้ืนท่ีถนน 

ราชดําเนินกลาง ถนนราชดําเนนิใน ถนนทายวัง ถนนเชตุพน และถนนมหาราช  
 2)  นําสายสาธารณูปโภคลงดินรอบเกาะรัตนโกสินทร จํานวน 3 เสนทาง ในพ้ืนท่ีถนนหนาพระลาน 

ถนนสนามไชย ถนนขาวสาร  
 การไฟฟานครหลวงดําเนินการ จํานวน ๒๓ เสนทาง 
 3)  นาํสายสาธารณูปโภคลงดินบนถนนพญาไท ถนนพหลโยธิน ถนนจิตลดา ถนนสขุุมวิท ถนนสีลม 

และถนนปทุมวันจํานวน 6 เสนทาง  
 4)  นําสายสาธารณูปโภคลงดินถนน 17 เสนทาง บนถนนสุโขทัย ถนนอูทองใน ถนนราช- 

ดําเนินนอก ถนนสวรรคโลก ถนนพิชัย ถนนพระรามท่ี 6 ถนนพญาไท ถนนพหลโยธิน ถนนเพลินจิต ถนนราชวิถี  
ถนนศรีอยุธยา ถนนโยธี ถนนประดิพัทธ ถนนนครสวรรค ถนนพิษณุโลก ถนนเพชรบุรี และถนนราชดําริ  
ไมไดดําเนินการ 1 เสนทาง คือ ถนนราชดําริ  

 กลยุทธที่ไมมีการดําเนินการ ประกอบดวยกลยุทธท่ี 2.1.1.2 เสริมสรางความเชื่อถือได 
ของระบบไฟฟา  กลยุทธท่ี 2.1.1.3 บริการความตองการไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึน  กลยุทธท่ี 2.1.1.4 มีการรวมสวน
งบประมาณกอสรางรวมกันในการสรางถนนพรอมทอใตดินหรือปรับปรุงใหมีทอใตดินใหการไฟฟานครหลวง
(กฟน.) และองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยในการยายสายลงใตดิน  และกลยุทธท่ี 2.1.1.5 การลงทุน
รวมกันติดตั้ง duct bank ใหกอน 

หากเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในระดับประเด็นยุทธศาสตรยอยตัวชี้วัดตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ 20 ปฯ ในระยะท่ี 1 คิดเปนรอยละ 251.71 แตหากเปรียบเทียบเกณฑการประเมินผลระยะท่ี 2  
คิดเปนรอยละ 95.82 คาดการณหากการไฟฟานครหลวงซ่ึงอยูระหวางดําเนินการเพ่ิมเติม 53.3 กิโลเมตร  
จะมีถนนท่ีนําสายไฟฟาลงดินเพ่ิมข้ึนเปน 116.732 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 463.22 ของเกณฑการประเมินผล 
ในระยะท่ี 1 และรอยละ 176.33 ของเกณฑการประเมินผลในระยะท่ี 2 ซ่ึงบรรลุตามตามเกณฑการประเมินผล
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2559 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ป ระยะท่ี 1ฯ และแผนพัฒนา-
กรุงเทพมหานครระยะ 20 ป ท่ีกําหนดไว 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สํานักการโยธาไมไดรับการจัดสรรงบอุดหนุนรัฐบาลเพ่ือดําเนินการ ๑๑ 
เสนทางเพ่ิมเติม แตดําเนินการโดยการประสานความรวมกับการไฟฟานครหลวงวางแผนการนําสายไฟฟาลง
ดินซ่ึงอยูระหวางการไฟฟานครหลวงจางท่ีปรึกษาจํานวน ๓๙ เสนทาง คิดเปนระยะทางประมาณ ๑๒๗.๓ 
กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีแผนระยะยาวระยะ 10 ปขางหนา การไฟฟานครหลวงวางแผนดําเนินการนาํ
สายไฟฟาลงดิน เพ่ิมเติมอีก 127 เสนทาง ดังนั้นหากเปรียบเทียบถนนสายหลักของกรุงเทพมหานคร  
รวมทั้งสิ้น 103 สาย คิดเปนระยะทาง 226.7685 กิโลเมตร ปจจุบันสามารถนําสายไฟฟาลงดินได 
รอยละ 27.97 ของถนนสายหลักของกรุงเทพมหานคร แตหากรวมกับเสนทางท่ีอยูระหวางดําเนินการคิดเปน
รอยละ 51.48 และหากการดําเนินการเปนไปตามแผนซ่ึงการไฟฟานครหลวงกําหนดท่ีจะนําสายไฟฟาลงดิน 

56 



กรุงเทพมหานครจะมีถนนท่ีปลอดสายสาธารณูปโภคคิดเพ่ิมข้ึน 39 เสนทาง รวมระยะทาง 244.032 
กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 107.6 ของถนนสายหลักท่ีมีอยูในกรุงเทพมหานคร  

สรุป ผลจากความรวมมือระหวางกรุงเทพมหานครรวมมือกับการไฟฟานครหลวงหากเปนไป 
ตามท่ีคาดการณไวแนวโนมความเปนไปไดท่ีกรุงเทพมหานครจะบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวโดยกรุงเทพ- 
มหานครจะเปนมหานครซ่ึงมีทัศนียภาพของเมืองท่ีเปนระเบียบเรียบรอย มีสายไฟฟา สายโทรศัพทรกรุงรัง 
ลดนอยลงเม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป แตสิ่งท่ียังขาดความชัดเจนคือการปรับปรุง
ทัศนียภาพของเมืองดานอ่ืน ๆ เชน การจัดระเบียบการคาริมทางเทา การจัดระเบียบ Street Furniture  
การออกแบบสภาพภูมิทัศนเมืองใหเกิดความสวยงาม การจัดระเบียบการปรับปรุงและกอสรางอาคารไมให
ทําลายสภาพภูมิทัศนท่ีดีของเมือง ฯลฯ การดําเนินการในเรื่องดังกลาวเปนไปในรูปแบบของงานนโยบาย 
เฉพาะกิจ และงานประจําไมมีจุดมุงหมายท่ีแนชัดขาดการบูรณาการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย 2.2  มีพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ พ้ืนท่ีสีเขียวกระจายในทุกพ้ืนท่ี  
จุดมุงหมาย 

กรุงเทพมหานครมีพ้ืนท่ีสีเขียวกระจายครอบคลุมทุกเขตพ้ืนท่ีในรูปแบบและการใชประโยชน 
ท่ีแตกตางกันเพ่ือใหกรุงเทพมหานครเปนเมืองสีเขียวที่นาอยูอยางยั่งยืนซ่ึงจะสงเสริมใหคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนดีขึ้น และมีพื้นท่ีสีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหยอมเพื่อการพักผอนหยอนใจ  
ออกกําลังกาย และกิจกรรมนันทนาการท่ีกระจัดกระจายครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ  
ผลการดําเนินการ 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2559 ประเด็นยุทธศาสตรยอย 2.2 มีพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ พ้ืนท่ี 
สีเขียวกระจายในทุกพ้ืนท่ีกําหนดการประเมินผลสัมฤทธิ์ในระดับประเด็นยุทธศาสตรยอยและเปาประสงคไว 
เปนตัวชี้วัดเดียวกัน ๒ ตัวชี้วัด ไดแก ๑) กรุงเทพมหานครมีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือรักษาสภาพแวดลอมท่ีดีไมนอยกวา
รอยละ ๑๒  และ 2) รอยละ ๒๕ ของประชาชนสามารถเขาถึงพ้ืนท่ีสวนสาธารณะหลักระยะทางไมเกิน ๕ 
กิโลเมตร สํานักสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานหลักซ่ึงรับผิดชอบผลักดันการดําเนินการภายใตแผนปฏิบัติราชการ-
ประจําปของหนวยงาน โดยนําโครงการและกิจกรรมหลักตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ป  
(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ป ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. 2๕๕๖-๒๕๖๐) และแผนปฏิบัติ-
ราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ ใชเปนแนวทางในดําเนินการจํานวน ๑๑ โครงการ/กิจกรรม 
ภายใตโครงการและกิจกรรมหลักเหลานี้หนวยงานผลักดันสูแผนปฏิบัติราชการประจําปหนวยงานจํานวน  
11๙ โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการใน ๒ กลยุทธ  ไดแก 

 กลยุทธท่ี 2.2.1.1  คุมครองและอนุรักษพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือสภาพแวดลอมท่ีดีของเมือง มีเปาหมาย
ตัวชี้วัดรอยละ 12 ของพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีไดรับการคุมครองและอนุรักษเพ่ือรักษา สภาพแวดลอมท่ีดีของเมือง 
ตอพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงกรุงเทพมหานครดําเนินการไดรอยละ 11.3๑ คิดเปนรอยละ 94.25 ของ
เปาหมายท่ีกําหนดลดลงคิดเปนรอยละ ๐.๒๙ จากป ๒๕๕๘ เนื่องจากพ้ืนท่ีบางสวนถูกนําไปใชเพ่ือการพัฒนา 

กลยทุธท่ี 2.2.1.2  เพ่ิมปริมาณและประสิทธิภาพของพ้ืนท่ีเขียวเพ่ือรักษาสภาพแวดลอมท่ีดี
และเพ่ิมคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของชาวกรุงเทพฯ มีการดําเนินการ ๘ ตัวชี้วัด คือ 1) สัดสวนพ้ืนท่ีสีเขียวตอ
ประชากรในรูปแบบสวนสาธารณ/สวนหยอม (ตร.ม./คน)  2) จํานวนพ้ืนท่ีท่ีนําไปพัฒนาเปนสวนสาธารณะ/
สวนหยอมไดเกินเปาหมายท่ีกําหนด  3) ความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกับประโยชนท่ีไดรับและการบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีสีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ  4) พ้ืนท่ีในรูปแบบสวนสาธารณะเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา ๑,๓๕๐ ไร  
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5) การเพ่ิมสวนสาธารณะขนาดใหญ  6) สรางสวนลอยน้ําแหงแรก  7) สรางสวนแบบอาคารสูงและสวน 
แนวกําแพง  และ ๘) สรางสวนสุนัข ๔ มุมเมือง ซ่ึงสนับสนุนนโยบายการพัฒนากรุงเทพฯ มหานครสีเขียว 
ของผูวาราชการกรุงเทพมหานครโดยตรง  การดําเนินการบรรลุผลสําเร็จในทุกตัวชี้วัด 

 

 
 
หมายเหตุ: สวนสาธารณะหลักของกรุงเทพมหานคร 32 แหง จากฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร(กันยายน 2559) 

 

อางอิงจากฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร1  
การดําเนินการตามกลยุทธท่ีผานมาสงผลตอตัวชี้วัดระดับประเด็นยุทธศาสตรยอยและระดับเปาประสงค 
สําเร็จ ๑ ตัวชี้วัด คือ รอยละ ๒๕ ของประชาชนสามารถเขาถึงพ้ืนท่ีสวนสาธารณะหลักระยะทางไมเกิน  
๕ กิโลเมตร ซ่ึงกรุงเทพมหานครมีสวนสาธารณะหลัก ๓๔ แหง ประชากรสามารถเขาถึงพ้ืนท่ีสวนหลัก
ประชาชนในพ้ืนท่ี ๒๑ เขต ประชาชนสามารถเขาถึงสวนสาธารณะหลักไดไมต่ํากวา ๒,๕๒๐,๑๑๓ คน  
หากเปรียบเทียบประชากรในกรุงเทพมหานครเฉพาะท่ีมีท่ีอยูตามทะเบียนราษฎร ไมรวมประชากรแฝง 
รวม ๕,๖๙๒,๒๘๔ คน ทําใหมีประชาชนสามารถเขาถึงสวนสาธารณะหลักได คิดเปนรอยละ ๔๔.๒๗  
และไมประสบผลสําเร็จ ๑ ตัวชี้วัด คือ รอยละของพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือรักษาสภาพแวดลอมท่ีดีของกรุงเทพ- 
มหานคร ดําเนินการไดรอยละ ๑๑.๓๑ คิดเปนผลการดําเนินการรอยละ 94.๒๕ ของเปาหมายท่ีกําหนด  
 
 
 
1เปนระบบที่พัฒนาขึ้นใชงานรวมกันระหวางสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล สํานักส่ิงแวดลอม และ 50 สํานกังานเขต ใชรวบรวมและรายงาน 
ขอมูลการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร 
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สรุป หากพิจารณาจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว กรุงเทพมหานครยังไมมีแผนท่ีชัดเจนในการพัฒนาพ้ืนท่ี
สวนสาธารณะหลักซ่ึงจะกระจายครอบคลุมพ้ืนท่ีของเมืองอยางเหมาะสม ขาดความชัดเจนในการจัดหาท่ีดิน 
เปนของตนเองโดยวิธีท่ีเหมาะสมท่ีจะนํามาใชเพ่ือการพัฒนาสวนสาธารณะหลัก นอกจากนี้โครงการ/กิจกรรม 
ท่ีหนวยงานดําเนินการอยูยังคงเปนงานประจําเดิม ๆ ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก ดังนั้นแนวโนมท่ีกรุงเทพ-
มหานครบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวจึงจะยังไมมีความเปนไปไดในอนาคตอันใกลนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย ๒.๓  ระบบขนสงมวลชนท่ัวถึง สะดวกประหยัด การจราจรคลองตัว 
และมีทางเลือก   
จุดมุงหมาย 

กรุงเทพมหานครมีระบบขนสงมวลชนท่ีหลากหลาย ครอบคลมุ สามารถเขาถึงไดงาย ไมไกลจากบานเรือน  
มีชองทางจักรยานและทางเดินเทาท่ีมีความกวางอยางเพียงพอใหผูคนสัญจรไดอยางสะดวกสบาย และการสัญจร 
ท้ังทางถนนและการสัญจรทางน้ํามีความคลองตัว ไมแออัด  
ผลการดําเนินการ 
 ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2556-2575) กําหนดแนวทางการดําเนินงาน  
3 เปาประสงค คือ 1) เพ่ิมและสนับสนุนระบบขนสงมวลชน ๒) การจราจรคลองตัว และ ๓) เพ่ิมทางเลือก 
ในการเดินทาง  โดยมีตัวชี้วัดระดับประเด็นยุทธศาสตรยอย 6 ตัวชี้วัด ไดแก รอยละของชาวกรุงเทพฯ  
ท่ีสามารถเขาถึงระบบขนสงมวลชนท่ีกําหนดเวลาเดินทางไดภายใน 10 นาที  รอยละของชาวกรุงเทพฯ  
ท่ีไมพึงพารถยนตสวนบุคคลในการเดินทางประจําวัน  ความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะในชวงเวลาเรงดวน
(ชั้นใน/ชั้นกลาง/ชั้นนอก) กม./ชม.  ความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะเฉลี่ย (ชั้นใน/ชั้นกลาง/ชั้นนอก) กม./ชม.  
รอยละของผูสัญจรดวยจักรยาน  และรอยละของผูสัญจรทางน้ํา  แตการผลักดันไปสูการปฏิบัติโดยแผน 
ปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ.2559 กําหนดตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ไดแก ๑) จํานวนสถานี
รถไฟฟารางเดี่ยว/รางคูท่ีเพ่ิมข้ึนในเขตพ้ืนท่ี กทม.  ๒) จาํนวนลานจอดรถแลวจรพรอมทางเดินยกระดับ
เพ่ิมข้ึน  และ ๓) ความสําเร็จของโครงการแกไขปญหา คอขวด จุดตัด และถนน อุโมงค สะพานขามแยก 
ท่ีสรางใหม  ซ่ึงเปนระดับเดียวกับตัวชี้วัดกลยุทธ 

ท่ีผานมามีการดําเนินการโดย ๒ หนวยงานหลัก ไดแก สํานักการจราจรและขนสงและสาํนักการโยธา 
ดําเนินการดังนี้ 

เปาประสงค 2.3.1  เพ่ิมและสนับสนุนระบบขนสงมวลชน  ดําเนินการใน 2 กลยุทธ  ไดแก 
กลยุทธ 2.3.1.1  เพ่ิมระบบขนสงมวลชนทางรางใหครอบคลุมพ้ืนท่ีมากข้ึน เปาหมายตัวชี้วัด  

สถานีรถไฟฟารางเดี่ยวท่ีเพ่ิมข้ึนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จํานวน 1 สถานี  มีโครงการท่ีดําเนินการ จํานวน  
๓ โครงการ/กิจกรรม  ไดแก  

 ๑)  โครงการศึกษาความเหมาะสม จัดทําแบบเบื้องตน และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา 
โครงการรถไฟฟารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา ชวงวัชรพล-สะพานพระราม ๙  ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป 
(2557-2559) อยูระหวางแกไขรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ สงใหสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการผูชาํนาญการพิจารณา  
ไมสงผลตอความสําเร็จของตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว 
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 ๒)  โครงการปรับปรุงจุดเชื่อมตอระบบเดินรถขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร สายสีลม บริเวณ
สถานีสะพานตากสิน ดําเนินการปรับปรุงระบบรางและระบบเดินรถบริเวณสถานีตากสิน เปนระบบรางคู  
อยูระหวางข้ันตอนทบทวนขอกฎหมายท่ีเก่ียวของตามท่ีปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ ไมสงผลตอความสําเร็จ 
ของตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว 

 ๓)  การพัฒนาเสนทางระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ ในสวนของรัฐบาลไดมีการดําเนินการ 
เสนทางรถไฟฟา ๑๐ เสนทาง รวมกวา ๓๐๙ กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ซ่ึงคาดวาเสนทางสวนใหญจะเปดใหบริการไดภายในป พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเสนทางสายสีมวง (ชวงบางซ่ือ- 
บางใหญ) ระยะทาง 23 กิโลเมตร เปดใหบริการอยางเปนทางการเดือนสิงหาคม 2559 นอกจากนี้เสนท่ี
เตรียมเปดใหบริการระบบขนสงมวลชนขนาดใหญอีกหลายเสนทาง ประกอบดวย  

-  สายสีน้ําเงินตอขยาย (บางซ่ือ-ทาพระ, หัวลําโพง-บางแค) ระยะทาง 27 กิโลเมตร  
กําหนดเปดใหบริการป 2562  

-  สายสีเขียวใต (ชวงแบริ่ง-สมุทรปราการ) ระยะทาง 13 กิโลเมตร เปดใหบริการ 
เดือนธันวาคม 2563  

-  สายสีเขียวเหนือ (ชวงหมอชิต-สะพานใหม-คูคต) ระยะทาง 19 กิโลเมตร กําหนด 
เปดใหบริการเดือนธันวาคม 2563  

-  สายสีแดงเขม (ชวงบางซ่ือ-รังสิต) ระยะทาง 26 กิโลเมตร กําหนดเปดภายในป 2561  
โครงการท่ีอยูระหวางเตรียมแผน ประกอบดวย  
-  สวนตอขยายรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิงก(ดอนเมือง-พญาไท) ระยะทาง 21.8 กิโลเมตร  
-  สายสีสมตะวันตก (ตลิ่งชัน-ศูนยวัฒนธรรม) ระยะทาง 16.4 กิโลเมตร  
-  สายสีน้ําเงินตอขยาย (บางแค-พุทธมณฑลสาย 4) ระยะทาง 7 กิโลเมตร  
-  สายสีเขียวใต (สวนตอขยายชวงสมุทรปราการ-บางปู) ระยะทาง 7 กิโลเมตร  
-  สายสีเขียวเหนือสวนตอขยาย (ชวงคูคต-ลําลูกกา) ระยะทาง 7 กิโลเมตร  
-  สายสีเขียวตะวันตกสวนตอขยาย (จากบางหวา-ตลิ่งชัน) ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร  
-  สายสีทอง (สถานีรถไฟธนบุรี-เขตคลองสาน-ประชาธิปก) เปนระบบโมโนเรล แบงเปน  

2 ระยะ  
 ระยะท่ี 1  (กรุงธนบุรี-แยกคลองสาน แยกโรงพยาบาลตากสิน) ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร  
 ระยะท่ี 2  (จากโรงพยาบาลตากสิน-วัดอนงคารามวรวิหาร) ระยะทาง 1 กิโลเมตร  

-  สายสีเทาชวงท่ี 2 (พระโขนง-พระราม 9) และชวงท่ี 3 (ชวงพระราม 3-ทาพระ)  
-  สายสีฟา (ดินแดง-สาทร) ระยะทาง 9.5 กิโลเมตร 
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โครงการท่ีเตรียมกอสราง ประกอบดวย  
-  สีมวงใต (เตาปูน-ราษฎรบูรณะ-วงแหวนกาญจนาภิเษก)    
-  สายสีสมตะวันออก (ศูนยวัฒนธรรม-มีนบุรี) ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร   
-  สีชมพู (แคราย-มีนบุรี) เปนระบบโมโนเรล ระยะทาง 34.5 กิโลเมตร   
-  สีเหลือง (ลาดพราว-สําโรง) เปนระบบโมโนเรล ระยะทาง 30.4 กิโลเมตร   
-  รถไฟชานเมืองสายสีแดงออน (ชวงบางซ่ือ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก) ระยะทาง  

25.9 กิโลเมตร   
-  สายสีเทา (ชวงวชรพล-สะพานพระราม 9-ทาพระ) ระยะทาง 40 กิโลเมตร  

กลยุทธ 2.3.1.2  ปรับปรุงทางเทา/เสนทางจักรยานเพ่ือเชื่อมตอมายังสถานี (Feeder) สําหรับ 
ชานเมืองและจุดจอดรถ (Park & Ride)  สําหรับสถานีนอกเมือง เปาหมายตัวชี้วัด จํานวนลานจอดแลวจร 
พรอมทางเดินยกระดับเพ่ิมข้ึน 1 แหง ดําเนินโครงการ จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม  ไดแก 

1)  กอสรางทางเดินยกระดับ (Sky Walk) จากสถานีบางหวา (S12) ถึงทาเรือตากสิน เพชรเกษม  
ดําเนินการกอสรางทางเชื่อมตอระบบขนสงมวลชนทางรางกับระบบขนสงมวลชนทางน้ํา เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง  ดําเนินการแลวเสร็จ 
 2)  นอกเหนือจากการสรางจุดจอดและจร ซ่ึงเปนการดําเนินการของกรุงเทพมหานครแลวยังมี 
การดําเนินการโดยภาคสวนอ่ืนๆ อีก อางอิงหนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ (๒๙ กุมภาพันธ-๒ มีนาคม ๒๕๕๙) 
นําเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับจุดจอดและจรตามแนวเสนทางรถฟา ๑๐ สายทาง จุดจอดรถตามแนวรถไฟฟา 
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ท้ังสายท่ีเปดใหบริการแลวและสายใหมมีท่ีจอดรถรวม 22,844 คัน ปจจุบันมีท่ีจอดรถใกลสถานีรถไฟฟา  
BTS อยู ๓ สถานีคือ 1) สถานีหมอชิต จอดได 1,500 คัน 2) สถานีเพลินจิตอาคารเวฟเพลส 3) สถานี 
ออนนุช อาคารเอเชียพารค สุขุมวิท 81 จอดรถได 300 คัน แนวรถไฟใตดิน-แอรฟอรตลิงค จอดรถได 
4,000 คัน ท่ีจอดรถตามแนวรถไฟฟาสายใหม 7 เสนทาง มีท่ีจอดรถประมาณ 17,025 คัน 
 เปาประสงค 2.3.2  การจราจรคลองตัว  ดําเนินการใน 2 กลยุทธ  ไดแก 
 กลยุทธ 2.3.2.1  แกปญหาคอขวด จุดตัดทางรถไฟในเขตกรุงเทพฯ โดยการตัดถนนใหม สรางอุโมงค 
สะพานขามแยก เปาหมายตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของโครงการแกไขปญหาคอขวด จุดตัด และถนน อุโมงค 
สะพานขามแยก ท่ีสรางใหม ปละ 3 โครงการ สามารถดําเนินการไดเกินกวาเปาหมายท่ีกําหนด โดยสามารถ
ดําเนินการไดแลวเสร็จ จํานวน 4 โครงการ คิดเปนผลงานรอยละ 100  โครงการท่ีเหลือจํานวน 18 โครงการ  
แบงเปนอยูระหวางกอสราง 12 โครงการ อยูระหวางทบทวน/ปรับรูปแบบ จํานวน 4 โครงการ  อยูระหวาง
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ 1 โครงการ อยูระหวางลงนามสัญญา 1 โครงการ 
 กลยุทธ 2.3.2.2  ใชระบบคอมพิวเตอรเพ่ือประสานสัญญาณไฟจราจรตามทางแยก ตลอดจนมี 
CCTV และหนวยเคลื่อนท่ีเร็วไปถึงท่ีหมายในเวลา 5 นาที เพ่ือจัดการจราจรในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือกรณี 
ท่ีจอดฝาฝนกฎหมาย  มีการจัดทําโครงการ จํานวน ๓ โครงการ ไดแก โครงการบํารุงรักษากลองโทรทัศน 
วงจรปด (CCTV) เพ่ือตรวจสอบและสั่งการแกไขปญหาการจราจร และบริหารจัดการจราจรของกรุงเทพมหานคร  
การดําเนินการเปนลักษณะงานประจํา 
 เปาประสงค 2.3.3  เพ่ิมทางเลือกในการเดินทาง  ดําเนินการใน 2 กลยุทธ  ไดแก 
 กลยุทธท่ี 2.๓.3.1  เพ่ิมทาเรือโดยสาร ปรบัปรุงทางเดิน เสนทางไปยังทาเรือโดยสารใหมีความปลอดภัย 
มีการจัดทําโครงการเพ่ือสนับสนุนทางเลือกในการเดินทาง  โดยดําเนินโครงการจํานวน ๓ โครงการ ไดแก  
  1)  กอสรางทาเทียบเรือในคลองภาษีเจริญสวนตอขยาย 4 ทา ไดแก ทาเรือวัดหลักสาม   
ทาเรือแฟลตขาราชการ กทม.  ทาเรือบางบอน 5  และทาเรือวัดหนองแขม (ระยะทาง 5 กิโลเมตร) 
ดําเนินการขยายเสนทางการสัญจรทางน้ําและสงเสริมการเดินทางเชื่อมตอกับการเดินทางระบบอ่ืน ๆ  
อยูระหวางขออนุมัติแกไขสัญญา เนื่องจากมีการยายตําแหนงกอสรางทาเทียบเรือ ไมสงผลตอความสําเร็จ 
ของตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว 
 2)  ทดลองเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษมเพ่ือเชื่อมตอการเดินทางตั้งแตทาเรือหัวลําโพง-เทเวศน
ระยะทาง ๕ กิโลเมตรผาน ๕ สํานักงานเขต ไดแก เขตดุสิต ปทุมวัน ปอมปราบศัตรูพาย สัมพันธวงศ และ 
พระนคร ตามนโยบายรัฐบาลโดยมอบกรุงเทพธนาคม จํากัดนําเรือของสํานักการระบายน้ําจํานวน ๔ ลํา  
มาปรับปรุงเพ่ือใหบริการ  
 3)  โครงการเดินเรือในคลองภาษีเจริญเดินเรือจากทาประตูน้ําภาษีเจริญถึงทาเรือเพชรเกษม ๖๙  
จํานวน ๑๕ ทา ระยะทาง ๑๑.๕๐ กิโลเมตร  ดําเนินการโครงการเสร็จเรียบรอย 
 กลยุทธท่ี 2.๓.3.2  เพ่ิมเสนทางจักรยานใหเขาสูชุมชนโดยเนนใหเชื่อมตอมายังสถานีระบบขนสง-
มวลชนจุดหมายปลายทางหลัก เชน โรงเรียน ศูนยการคา และกําหนดใหอาคารสาธารณะทุกแหงตองมีท่ีจอด
จักรยานโดยเฉพาะ ดําเนินการโดยจัดทําเสนทางจักรยานเพ่ิมเติมจากเดิมเสนทางเสนทางรอบเกาะรัตนโกสินทร
เพ่ิมอีก คือ เสนทางถนนลาดพราว ตั้งแตหาแยกลาดพราวไปจนถึงแยกรัชดาฯ-ลาดพราว และถนน
กําแพงเพชร 2, 3, 4 รวมระยะทาง 8 กิโลเมตร แลวเสร็จกลางเดือนพฤษภาคม 2559 ปจจุบันมีเสนทาง
จักรยานในหลายรูปแบบ รวม ๕๔ เสนทาง  
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 นอกจากนี้กลยุทธอ่ืน ๆ ประกอบดวย กลยุทธท่ี ๒.๓.๑.๓ ผลักดันใหเกิดการปฏิรูปประสิทธิภาพและ
คุณภาพการดําเนินงานของรถโดยสารสาธารณะท้ังหมด (รถประจําทาง รถตูโดยสาร รถแท็กซ่ี รถจักรยานยนต 
รับจาง) ในเขตกรุงเทพฯ  กลยุทธท่ี ๒.๓.๑.๔ ใชนโยบายภาษี/ราคา เพ่ือเก็บภาษี/คาธรรมเนียมพิเศษสําหรับ
รถสวนบุคคลท่ีจอดในตัวเมืองชั้นใน โดยเฉพาะถนนสาธารณะ ท่ีจอดรถในพ้ืนท่ีราชการเก็บภาษีทองท่ีเพ่ิมเติม
สําหรับท่ีจอดรถสาธารณะของเอกชน และกลยุทธท่ี 2.3.2.3 จัดระเบียบทางเทาและกวดขันพ้ืนท่ีพิเศษ 
เพ่ือแกไขปญหาจราจรหนวยงานไมมีโครงการสําคัญท่ีสนบัสนนุความสาํเร็จตามกลยุทธตามแผนฯ ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 อยางเพียงพอ  ดําเนินการเฉพาะงานตามภารกิจของหนวยงานเทานั้น 
 จากการดําเนินการในระดับกลยุทธท่ีกลาวมาแลว สงผลใหตัวชี้วัดระดับประเด็นยุทธศาสตรยอย 
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจาํป พ.ศ.2559 ประสบผลสาํเร็จครบ ๓ ตัวชี้วัด คือ  
1) จํานวนลานจอดรถจอดแลวจรพรอมทางเดินยกระดับเพ่ิมข้ึน  2) รอยละความสําเร็จของโครงการแกไข
ปญหา คอขวด จุดตัด และถนน อุโมงค สะพานขามแยกท่ีสรางใหม  และ ๓) จํานวนสถานีรถไฟฟารางเดี่ยว/ 
รางคูท่ีเพ่ิมข้ึนในเขตพื้นท่ี กทม. แตหากพิจารณาความสําเร็จตามตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรยอย 
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) ไมสามารถวัดความสําเร็จไดเนื่องจาก
ขอมูลพ้ืนฐานท่ีใชสําหรับเปรียบเทียบขาดจัดเก็บ 
 สรุป หากพิจารณาผลการดําเนินการของกรุงเทพมหานครรวมกับการดําเนินการของภาคสวนตาง ๆ 
การขยายเสนทางระบบขนสงมวลชนขนาดใหญท่ีกําลังเกิดข้ึน และจุดจอดและจรตามเสนทางรถไฟฟา 
ซ่ึงสวนใหญเปนการดําเนินการของรัฐบาลและภาคสวนตาง ๆ จะทําใหประชาชนสามารถเขาถึงระบบขนสง-
มวลชนขนาดใหญไดสะดวกและใกลแหลงพักอาศัยและแหลงงานเพ่ิมมากข้ึน แตการเพ่ิมความหลากหลาย 
ในการเดินทางและอํานวยความสะดวกในการเขาถึงระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ เชน การพัฒนาโครงขาย 
ทางจักรยาน พัฒนาทางเทารมรื่น สรางระบบรับสงมายังสถานี (feeder) สําหรับสถานีชานเมืองและพัฒนา 
ทาเรือรองรับระบบขนสงทางเรือ หนวยงานหลักท่ีเก่ียวของยังขาดความชดัเจนและเปนรูปธรรม การดําเนินการ 
เปนเพียงการดําเนินงานเฉพาะกิจตามภารกิจของหนวยงานเทานั้น ดังนั้นแนวโนมท่ีกรุงเทพมหานคร 
จะบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวมีความเปนไปไดคอนขางสูงในอนาคตอันใกลแตตองใหความสําคัญตอการเพ่ิม
ความหลากหลายในการเดินทางใหมากยิ่งข้ึน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย ๒.๔  การอนุรักษพลังงาน การใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลอืก
สถานการณการใชพลังงานของหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร  
จุดมุงหมาย 
 ใหกรุงเทพมหานครเปนมหานครท่ีมีสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานท่ีประหยัดพลังงาน ใชพลังงาน
สะอาดท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมผลักดันการดําเนินการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน  
ผลการดําเนินการ 
 ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ.2559 ประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี 2.4  
การอนุรักษพลังงาน การใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกสถานการณการใชพลังงานของหนวยงาน 
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร และเปาประสงคท่ี 2.4.1 อนุรักษพลังงาน/การใชพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกไดกําหนดตัวชี้วัดเปนตัวชี้วัดเดียวกัน คือ ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาและเชื้อเพลิงของหนวยงาน
กรุงเทพมหานครลดลงรอยละ ๑๐  
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 ท่ีผานมาในป 2559 สํานักสิ่งแวดลอมซ่ึงเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลักดําเนินการ 2 กลยุทธ ไดแก 
 กลยุทธที่ 2.4.1.1  สงเสริมการอนุรักษพลังงานการใชพลังงานทดแทนและการใชพลังงาน 
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายตัวชี้วัดเปนรอยละ 80 ของความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมรณรงค 
และสงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชพลังงาน มีการตรวจวัด มีโครงการท่ีเก่ียวของ 3 โครงการ/
กิจกรรม ไดแก  กิจกรรมประชาสัมพันธการอนุรักษพลังงาน โดยการเผยแพรโครงการกรุงเทพสูเมืองคารบอนต่ํา
ผานทางสื่อประชาสัมพันธและงานมหกรรมกรุงเทพสูเมืองคารบอนตํ่า  กิจกรรมจัดทําแผนอนุรักษพลังงาน
สําหรับอาคารในสังกัดกรุงเทพมหานคร  และกิจกรรมปดไฟ 1 ชั่วโมง การดําเนินการท้ัง 3 โครงการ/กิจกรรม
บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  การลดลงของพลังงานไฟฟา 2,020 เมกกะวัตต เทากับลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดได 1,057 ตัน คิดเปนมูลคา 8.03 ลานบาท แตเปนเพียงการลดลงของพลังงาน 
ขณะท่ีมีการดําเนินการตามกิจกรรมเทานั้น ควรมีการตรวจวัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชพลังงาน 
ท่ีเกิดข้ึนจริงในระยะยาวดวย 
 กลยุทธท่ี 2.4.1.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานในหนวยงานกรุงเทพมหานคร แบงการดําเนินงาน
ออกเปน 2 ดาน ไดแก 
 1)  สงเสริมการสรางจิตสํานึกการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพใหกับหนวยงานของ
กรุงเทพมหานคร โดยมีเปาหมายตัวชี้วัดเปนรอยละ 80 ของบุคลากรในหนวยงานฯ ท่ีมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปสูการประหยัดพลังงาน การปรับใชพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก มีโครงการท่ีเก่ียวของ  
1 โครงการ/กิจกรรม ไดแก โรงเรียนใหญ รอยเทาเล็ก ซ่ึงมีผูรวมกิจกรรมจาก 30 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพ- 
มหานครรวม 125 คน ซ่ึงหากเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรกับจํานวนบุคลากรกรุงเทพมหานครท้ังหมด 
มีจํานวนผูรวมกิจกรรนอยเกินไป ไมสงผลตอการผลักดันใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย 
นอกจากนี้การตรวจวัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูการประหยัดพลังงาน การปรับใชพลังงานทดแทนหรือ 
พลังงานทางเลือกจําเปนตองมีกระบวนการวัดพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ดังนั้นการดําเนินการจึงไมประสบผลสําเร็จ
ตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว 
 2)  กํากับใหอาคารควบคุมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน 
หลักเกณฑและวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารความคุม พ.ศ. 2552 ซ่ึงออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
โดยมีเปาหมายตัวชี้วัดเปนรอยละ 100 ของอาคารควบคุมใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการจัดการพลังงานสามารถลดการใชพลังงานไฟฟาตามเปาหมายท่ีกําหนด  
มีโครงการท่ีเก่ียวของ 2 โครงการ/กิจกรรม ไดแก การรวบรวมขอมูลการใชพลังงานในอาคารของกรุงเทพ- 
มหานคร และกิจกรรมรวบรวมขอมูลการใชพลังงานไฟฟา 50 สํานักงานเขต (BEMS) ท้ังนี้อาคารควบคุม  
15 อาคาร ควบคุมการใชพลังงานฯ ของกรุงเทพมหานครไดรับการกํากับควบคุมการใชพลังงานเปนไป 
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 จากการดําเนินการในระดับกลยุทธท่ีกลาวมาแลวพบวาปริมาณการใชพลังงานไฟฟารวมเปน 
242,215,725.54 กิโลวัตตชั่วโมง และปริมาณการใชเชื้อเพลิงรวม 40,939,878.60 หนวย จําแนก
ปริมาณการใชน้ํามัน 40,221,375.77 ลิตร แก็สโซฮอล 704,329.33 ลิตร และกาซธรรมชาติ 14,173.50 
กิโลกรัม โดยมีอัตราการใชพลังงานไฟฟาและเชื้อเพลิงเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 6.69 และรอยละ 1.87 
(ตามลําดับ) สงผลใหไมบรรลุตามตัวชี้วัดระดับประเด็นยุทธศาสตรยอยและตัวชี้วัดเปาประสงคตามแผนปฏิบัติ- 
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ราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. 2559 ซ่ึงกําหนดใหปริมาณการใชพลังงานไฟฟาและเชื้อเพลิง 
ของหนวยงานกรุงเทพมหานครลดลงรอยละ 10 
 สรุป โครงการ/กิจรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจําปฯ ของหนวยงานเปนกิจกรรมขาดความจําเพาะ
เจาะจงท่ีจะสงผลตอการลดลงของปริมาณการใชพลังงานไฟฟาและเชื้อเพลิงของหนวยงานมีลักษณะเปน 
การดําเนินการทางออมไมเจาะจง ผลท่ีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชพลังงานของหนวยงานฯ อาจไมไดเกิดข้ึน
จากโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการดําเนินการไปแลว นอกจากนี้กลยุทธเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานในหนวยงาน
กรุงเทพมหานคร สงเสริมการสรางจิตสํานึกการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพใหกับหนวยงานของกรุงเทพ-
มหานคร โครงการท่ีสนับสนุนไมสามารถวัดพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปของบุคลากรกรุงเทพมหานครได และมี 
การดําเนินการกับกลุมบุคลากรของกรุงเทพมหานครเพียงกลุมเล็กๆ หากเปรียบเทียบกับบุคลากรท้ังหมดของ
กรุงเทพมหานคร ดังนั้นผลจากโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการท้ังหมดนาจะสงผลไมชัดเจนตอการเปลี่ยนแปลง
การใชพลังงานและเชื้อเพลิงท่ีเกิดข้ึนของหนวยงานกรุงเทพมหานคร ดังนั้นแนวโนมไมนาจะบรรลุตามจุดมุงหมาย 
ท่ีกรุงเทพมหานครตองการบรรลุกรุงเทพมหานครจําเปนตองปรับเปลี่ยนแนวทางการดาํเนินการท่ีสนับสนุน 
ตอการลดลงของพลังงานไฟฟาและเชื้อเพลิงของหนวยงานกรุงเทพมหานครใหมีความชัดเจนและสงผลโดยตรง
มากยิ่งข้ึนและดําเนินการเพ่ิมเติมในการวัดผลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนและบุคลากรท่ีเกิดข้ึน 
จากการดําเนินการเพ่ิมข้ึนดวย 
 การผลักดันใหกรุงเทพมหานครเปนมหานครสีเขียวสะดวก สบายตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพ- 
มหานครประจําป พ.ศ.2559 ซ่ึงดําเนินการใน ๔ ประเด็นยุทธศาสตรยอย ประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตร
ยอย 2.1 ภูมิทัศนสวยงาม ไมมีสายไฟฟา สายโทรศัพทรกรุงรัง  ประเด็นยุทธศาสตรยอย 2.2 มีพ้ืนท่ี
สวนสาธารณะ พ้ืนท่ีสีเขียวกระจายในทุกพ้ืนท่ี  ประเด็นยุทธศาสตรยอย ๒.๓ ระบบขนสงมวลชนท่ัวถึง  
สะดวกประหยัด การจราจรคลองตัวและมีทางเลือก  และประเด็นยุทธศาสตรยอย ๒.๔ การอนุรักษพลังงาน 
การใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกสถานการณการใชพลังงานของหนวยงานในสังกัดกรุงเทพ- 
มหานครกรุงเทพมหานคร  การท่ีจะบรรลุตามจุดมุงหมาย  1) มีทัศนียภาพท่ีสวยงามปราศจากสิ่งกีดขวาง  
เปนระเบียบ ไมมีสายไฟฟาและสายโทรศัพทรกรุงรัง  2) มีระบบบริการคมนาคมขนสงท่ีหลากหลาย สะดวก 
คลองตัว  3) เปนมหานครท่ีมีพ้ืนท่ีสีเขียว พ้ืนท่ีสวนสาธารณะในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับขนาดของเมืองและ
จํานวนประชากร ชาวกรุงเทพฯ มีวิถีชีวิตใกลชิดกับธรรมชาติ มีจิตสาํนึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม  และ  
4) มีสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานท่ีประหยัดพลังงาน ใชพลังงานสะอาดท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีแนวโนม 
ท่ีจะบรรลุผลพียงบางสวนกลาวคือ เกิดระบบขนสงมวลชนขนาดใหญใหบริการเพ่ิมมากข้ึน แมโครงการ/
กิจกรรมซึ่งดําเนินการโดยกรุงเทพมหานครจะไมสงผลตอความสาํเร็จแตการพัฒนาระบบขนสงมวลชน 
ในสวนของรัฐบาลชวยผลักดันใหในอนาคตอันใกลนี้เพ่ิมทางเลือกใหแกประชาชนในการเดินทางไดสะดวก 
คลองตัวลดการพ่ึงพารถยนตสวนบุคคลลงไดมากยิ่งข้ึน สายไฟฟาและสาธารณูปโภคท่ีรกรุงรัง ไมเปนระเบียบ 
จะถูกนําลงใตดินเมืองมีความเปนระเบียบเรียบรอยมากยิ่งข้ึนเกิดจากความรวมมือระหวางกรุงเทพมหานคร
และการไฟฟานครหลวง และยิ่งมีแนวโนมความเปนไปไดสูงข้ึนเม่ือรัฐบาลมีนโยบายใหการไฟฟานครหลวง
ดําเนินการดังกลาวภายใตแผนระยะยาว ๑๐ ป ในสวนของการพัฒนาเมืองใหมีพ้ืนท่ีสวนสาธารณะแมจะบรรลุ
ตามตัวชี้วัดกําหนดประชาชนสามารถเขาใชบริการสวนสาธารณะหลักไดตามเกณฑท่ีกําหนดแตการกระจายตัว
ของพ้ืนท่ีสวนสาธารณะหลักยังไมครอบคลุมการใหบริการแกประชาชน และพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีประชาชนจะใช 
เพ่ือการออกกําลังกาย พักผอนหยอนใจและจัดกิจกรรมตาง ๆ ในสัดสวนท่ีไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานสากล 
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ท่ีกําหนดไว ดังนั้นการมีวิถีชีวิตใกลชิดกับธรรมชาติจึงยังไมบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว และในสวน 
ของการมีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของประชาชน และมีสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานท่ีประหยัด
พลังงาน ใชพลังงานสะอาดท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงานจัดทําข้ึนไมสงผลโดยตรง 
ตอการผลักดันใหการใชพลังงานลดลงและวัดผลท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ/กิจกรรมไดยาก 
 

 สถานะของโครงการ/กิจกรรมภายใตประเด็นยุทธศาสตรยอย  
 

ประเดน็
ยุทธศาสตร

ยอย  

โครงการ/
กิจกรรม 
ขอจัดสรร

งบประมาณ 

โครงการ/
กิจกรรม
ทั้งหมด
ตาม

แผนปฏบิตัิ 
ราชการ 
กทม.

ประจําป 
2559 

โครงการ/
กิจกรรม
ทั้งหมด

ไดรบัการ
จัดสรร

งบประมาณ 

ใช
งบประมาณ
(โครงการ/
กิจกรรม) 

ไมใช
งบประมาณ
(โครงการ/
กิจกรรม) 

โครงการ
สําคัญที่
สงผลตอ

ยุทธศาสตร 

ผลดําเนนิการ 

ยกเลิก ชะลอ เสร็จ 
๒.๑ ภูมิทัศน
สวยงาม ไมมี
สายไฟฟา 
สายโทรศัพท
รกรุงรัง 

1 1 - - - 1 1 - - 

2.2 มีพื้นที่
สวนสาธารณะ 
พื้นที่สีเขียว
กระจาย 
ในทุกพื้นที่ 

119 119 61 61 58 94 - 1 115 

๒.๓ ระบบ
ขนสงมวลชน
ทั่วถึง สะดวก
ประหยัด 
การจราจร
คลองตัวและ 
มีทางเลือก 

111 202 156 156 45 5 1 - 144 

๒.๔ การ
อนุรักษ
พลังงาน การ
ใชพลังงาน
ทดแทนและ
พลังงาน
ทางเลือก
สถานการณ
การใชพลังงาน
ของหนวยงาน
ในสังกัด
กรุงเทพ- 
มหานคร 

2 7 2 2 5 7 -  7 

รวม 233 329 219 219 109 106 3 1 127 
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 ประเด็นยุทธศาสตร 2  มหานครสีเขียว สะดวกสบาย  โครงการ/กิจกรรมท่ีขอจัดสรรงบประมาณ 
รวม 233 โครงการ/กิจกรรม แตโครงการ/กิจกรรมบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําป 2559 ของหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของจํานวน 329 โครงการ/กิจกรรม ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 219 โครงการ/กิจกรรม คิดเปน 
รอยละ 93.99  เปนโครงการ/กิจกรรมซ่ึงสงผลตอความสําเร็จของประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 106 
โครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ 32.22  

 

ผลการเบิกจายงบประมาณ  
 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย 
งบประมาณทั้งหมด งบประมาณที่ใชไป 

คิดเปนรอยละ 
(ลานบาท) (ลานบาท) 

2.1  ภูมิทัศนสวยงาม ไมมีสายไฟฟา สายโทรศัพทรกรุงรัง  -  -   - 
2.2  มีพื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายในทุกพื้นที ่ 994.04 766.12 77.07 
2.3  ระบบขนสงมวลชนทัว่ถึง สะดวก ประหยัด การจราจร 
คลองตัวและมีทางเลือก 

907.70 822.46 90.61 

2.4  การอนุรักษพลังงาน การใชพลังงานทดแทนและพลังงาน 
ทางเลือกสถานการณการใชพลังงานของหนวยงานในสังกัด 
กรุงเทพมหานคร 

 
2 

 
1.807 

 
90.35 

                                                 รวม 1,903.74 1,590.39 83.54 
 

 จําแนกเปน  
 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย 
แหลงที่มา (ลานบาท) ประเภทงบประมาณ (ลานบาท) 

งบประมาณ กทม. งบอุดหนุนรัฐบาล อ่ืนๆ งบลงทุน งบดําเนินการ 
๒.๑ ภูมิทัศนสวยงาม  
ไมมีสายไฟฟา สายโทรศัพท
รกรุงรัง 

- - - - - 

2.2 มีพื้นที่สวนสาธารณะ 
พื้นที่สีเขียวกระจาย 
ในทุกพื้นที่ 

994.04 - - 557.56 436.48 

๒.๓ ระบบขนสงมวลชน
ทั่วถึง สะดวกประหยัด 
การจราจรคลองตัว 
และมีทางเลือก 

634.39 272.31 - 590.003 317.69 

๒.๔ การอนุรักษพลังงาน 
การใชพลังงานทดแทน 
และพลังงานทางเลือก
สถานการณการใชพลังงาน
ของหนวยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

2 - - - 2 

รวม 1,630.43 273.31 - 1,147.56 756.18 

 

 งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
1,903.74 ลานบาท  คิดเปนงบประมาณลงทุนรอยละ 60.28  เปนงบดําเนินการรอยละ 39.72 
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ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะประเด็นยุทธศาสตรยอย   
ปญหาและอุปสรรค 
ประเด็นยุทธศาสตรยอย ๒.๑  ภูมิทัศนสวยงาม ไมมีสายไฟฟา สายโทรศัพทรกรุงรัง 

 1. ปจจุบันการไฟฟานครหลวงไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหเปนหนวยงานหลักรับผิดชอบนําสายไฟฟา 
ลงดิน กรุงเทพมหานครไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการท่ีขอไวในป พ.ศ.2559 และมีผลทําให
โครงการท่ีอยูในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ.2559 ไมไดเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 
ไวดวย 
 2. กรุงเทพมหานครเปนเพียงเจาของพ้ืนท่ีไมไดเปนผูรับผิดชอบดําเนินการหลัก หากไมมีการประสานงาน 
ท่ีดีกับการไฟฟานครหลวง จะทําใหกรุงเทพมหานครไมมีขอมูลการนําสายไฟฟาลงดินท่ีครบถวน  

ประเด็นยุทธศาสตรยอย 2.2  มีพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ พ้ืนท่ีสีเขียวกระจายในทุกพ้ืนท่ี 
 ปญหาสําคัญซ่ึงเปนอุปสรรคตอการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ พ้ืนท่ีสีเขียวกระจายอยูในทุกพ้ืนท่ี 
ของกรุงเทพมหานคร  แบง 2 สวน ดังตอไปนี้ 
 การคุมครองและอนุรักษพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือสภาพแวดลอมท่ีดีของเมืองท่ีไมใชสวน 
 ๑. พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีไมไดอยูในรูปแบบสวน เชน ท่ีวางเปลา ท่ีลุม  พ้ืนท่ีเกษตรกรรมซ่ึงภาคเอกชน 
ประชาชน และหนวยงานราชการอ่ืน ๆ เปนเจาของ แนวโนมจะลดลงตามการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาเมือง 
ตามภาวะเศรษฐกิจสงผลใหสภาพเมืองมีความแออัดมากยิ่งข้ึน 
 ๒. กรุงเทพมหานครขาดการนํามาตรการท่ีเหมาะสมมาใชเปนเครื่องมือสรางแรงจูงใจใหกับเจาของ
ท่ีดินเพ่ือสรางแรงจูงใจ และความรวมมือในการอนุรักษ พัฒนา และฟนฟูพ้ืนท่ีรกรางวางเปลาใหคงอยู พัฒนา
เปนพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีสรางสภาพแวดลอมท่ีดีใหแกเมือง 
 ๓. กรุงเทพมหานครขาดมาตรการดูแลท่ีจริงจังเปนระบบ พ้ืนท่ีเกษตรกรรมและสวนผลไมซ่ึงเปนพ้ืนท่ี
สีเขียวสําคัญของกรุงเทพมหานครในการเปนแหลงอาหาร และรักษาสภาพแวดลอมท่ีดีของเมืองใหมีความรมรื่น
นาอยูลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร
ในแตละฉบับ ทําใหสภาพความเปนเมืองมีมากข้ึน พ้ืนท่ีสีเขียวของเมืองลงไปเรื่อย ๆ  
 การเพ่ิมปริมาณพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีอยูในรูปแบบสวน 
 1. ปจจุบันกรุงเทพมหานครขาดแผนหลักในการกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวของเมือง 
ท่ีเหมาะสมและชัดเจน โดยมีวัตถุประสงคใหกรุงเทพมหานครไปสูเมืองรมรื่น นาอยู ปจจุบันแมกรุงเทพมหานคร 
จะไดมีการศึกษาจัดทําผังแมบทโครงขายพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงดําเนินการโดยสํานักผังเมืองแลว 
แตจําเปนตองพิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะนําไปใชเพ่ือดําเนินการจริงในทางปฏิบัติตอไป 
 2. กรุงเทพมหานครนิยมใชการขอการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐตางๆ ในรูปแบบการเชาท่ีดิน 
ในราคาถูกเปนวิธีการพัฒนาสวนสาธารณะ แตขาดแนวทางการจัดซ้ือท่ีดินเปนของตนเอง ทําใหไมสามารถ
ควบคุมการกระจายตัวของพ้ืนท่ีสีเขียวได การใหบริการจึงไมครอบคลุมและท่ัวถึง นอกจากนี้ยังไมสามารถ
คาดการณการแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของสวนสาธารณะหลักไดอีกดวย 
 3. ปจจุบันหลายพ้ืนท่ีเขตไมสามารถจัดหาท่ีดินสาธารณะท่ีมีศักยภาพเหมาะสมท่ีจะนําไปใชพัฒนา
เปนสวนสาธารณะ/สวนหยอมเพ่ิมไดอีก  
 4. ขาดการบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานภายในและภายนอกของกรุงเทพมหานคร 
พิจารณาไดจากไมยืนตนจํานวนมากถูกตัดทําลายเนื่องจากการพัฒนาสาธารณูปโภคจากหนวยงานอ่ืน ๆ  
เชน การกอสรางเสนทางรถไฟฟา การไฟฟานครหลวง เปนตน สรางความเสียหายโดยไมมีการปลูกทดแทน 
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แมแตหนวยงานของกรุงเทพมหานครเองก็ทําใหเกิดความเสียหายดวยเชนกัน พิจารณาไดจากการตัดแตง 
ไมยืนตนท่ีไมเหมาะสมทําลายทรงพุมซ่ึงใหรมเงา เปนตน 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย ๒.๓ ระบบขนสงมวลชนท่ัวถึง สะดวกประหยัด การจราจรคลองตัว 
และมีทางเลือก เมืองกรุงเทพฯ 
 1. การจัดทําโครงสรางพ้ืนฐานเปนงานท่ีตองใชทรัพยากรจํานวนมาก ไดแก เงินลงทุน บุคลากร 
ท่ีมีความรูหรือผูเชี่ยวชาญ ระยะเวลาในการศึกษาออกแบบ และการศึกษาการใชเทคโนโลยีใหม ๆ  
ในการดําเนินงานเปนตน และเนื่องจากงานโครงสรางพ้ืนฐานมักมีผลกระทบตอวิถีชีวิต ภาวะจิตใจและ
ความรูสึกผูคนท่ีเก่ียวของจึงจําเปนจะตองใชความรอบคอบ และเวลาในการกําหนดข้ันตอน การวางแผน 
กลั่นกรอง ถึงขอดี-ขอเสีย เพ่ือการตัดสินใจในการดําเนินงานลงทุนกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานใหเปนลําดับ 
ข้ันตอน และเพ่ือเปนท่ียอมรับของประชาชนโดยรวม อาจทําใหการพัฒนาโครงการตาง ๆ ลาชาหรือไมเปน 
ไปตามเปาหมาย 
 2. หนวยงานท่ีดําเนินงานเก่ียวกับโครงสรางพ้ืนฐาน ท้ังดานการจราจรและดานสาธารณูปโภคในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครมีหลายหนวยงานและมีการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนกัน ทําใหการทํางานไมเปนเอกภาพและไมมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังการขาดแผนปฏิบัติการหรือแผนการดําเนินการรวมกันระหวางหนวยงานสาธารณูปโภค 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3. การดําเนินการโครงการขนาดใหญท่ีมีข้ันตอนความยุงยากมาก ปจจัยภายนอกตาง ๆ จึงทําให 
การพัฒนาโครงการตาง ๆ อาจจะมีความลาชาหรือไมสามารถเปนไปตามเปาหมาย แตหนวยงานก็ยังมีการศึกษา
เสนทางตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดปญหาการจราจรหรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจราจรอยูอยางตอเนื่องดวย 
การเชื่อมโยงถนนหลักกับถนนรอง และแกไขปญหาถนนคอขวด จุดตัดท่ีทําใหเกิดปญหาการจราจร  ท้ังนี้ 
ดูไดจากหลายโครงการสําคัญท่ีหนวยงานกําลังดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 ประเด็นยุทธศาสตรยอย  2.4 การอนุรักษพลังงาน การใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
สถานการณการใชพลังงานของหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 แมการอนุรักษพลังงานและพลังงานทางเลือกจะเปนประเด็นท่ีมีความสําคัญและเปนกระแสหลัก 
ในปจจุบันสอดคลองตามนโยบายของรัฐบาล แตกรุงเทพมหานครยังคงมีปญหาดานการบริหารจัดการ 
บางประการท่ีทําใหภารกิจดานพลังงานไมถูกขับเคลื่อนเทาท่ีควร ปญหาสําคัญประการหนึ่ง คือ การขาด
หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานพลังงานโดยเฉพาะ แมจะมีการมอบหมายภารกิจใหสํานักสิ่งแวดลอมเปนหนวยงาน
เจาภาพ แตยังคงขาดสวนราชการท่ีรับผิดชอบงานดานพลังงานโดยตรง เปนเพียงงานฝากในสวนราชการตาง ๆ 
ทําใหไมถูกใหความสําคัญเทาท่ีควร ทําใหการขับเคลื่อนงานดานการอนุรักษพลังงานไมบรรลเุปาหมายท่ีกําหนดไว 
ท้ังยังขาดการบูรณาการงานรวมกับหนวยงานภายในและภายนอก 
 ขอเสนอแนะ 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย ๒.๑  ภูมิทัศนสวยงาม ไมมีสายไฟฟา สายโทรศัพทรกรุงรัง 
 1. แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฉบับตอไปควรเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตร  
กลยุทธ ใหครอบคลุมการทําใหเปนภูมิทัศนของเมืองสวยงาม 
 2. สํานักการโยธาควรวางระบบการติดตามและการประสานงานท่ีเปนรูปแบบชัดเจน เปนรูปธรรม 
ในฐานะเจาของพ้ืนท่ีกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ   
 3. สํานักการโยธาควรนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชจัดทําฐานขอมูลถนนท่ีมีการนําสายไฟฟา 
ลงดินแลวตามแผนของการไฟฟานครหลวงเพ่ือใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการตอไป 
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ประเด็นยุทธศาสตรยอย 2.2  มีพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ พ้ืนท่ีสีเขียวกระจายในทุกพ้ืนท่ี  
การคุมครองและอนุรักษพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือสภาพแวดลอมท่ีดีของเมืองท่ีไมใชสวน 

 1. กรุงเทพมหานครตองใหความสําคัญตอการจัดทําฐานขอมูล โดยการสํารวจพ้ืนท่ีสีเขียว
นอกเหนือจากพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ/สวนหยอมใหครบถวน สมบูรณ เนื่องจากเปนขอมูลท่ีบงชี้ใหเห็นถึง
สถานการณท่ีแทจริงดานพ้ืนท่ีสีเขียวของเมือง  
 ๒. นํามาตรการภาษีมาใช โดยกําหนดใหพ้ืนท่ีซ่ึงปลอยรกราง วางเปลา ซ่ึงอาจกลายเปน 
แหลงเสื่อมโทรม ท้ิงขยะ ท่ีกออาชญากรรม จายภาษีในราคาสูงตรงขามกับพ้ืนท่ีซ่ึงพัฒนาใหเปนพ้ืนท่ี 
ซ่ึงใหการคุมครอง อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาเปนพ้ืนท่ีสีเขียวไดรับการลดหยอนภาษีเปนการชดเชย 
 3. นํามาตรการทางเศรษฐศาสตรมาใชเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจใหชุมชน โดยสรางความหลากหลาย 
ทางชีวภาพใหกับพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีไดรับการอนุรักษทางฝงตะวันออกและฝงตะวันตกของกรุงเทพมหานคร 
ใหพ้ืนท่ีการเกษตรเกิดเปนระบบเศรษฐกิจเชิงนิเวศเพ่ิมมูลคาของธุรกิจเกษตร เชน ผลิตพืชผลการเกษตร 
แบบอินทรียท่ีมีราคาสูงควบคูไปกับการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  
 การเพ่ิมปริมาณพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีอยูในรูปแบบสวน 
 1. ศึกษาผังแมบทโครงขายพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตกรุงเทพมหามหานครของสํานักผังเมืองใชเปนแนวทาง 
ในการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวของแตละพ้ืนท่ีเขตรวมกับขอมูลพ้ืนท่ีสีเขียวจากฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผล
การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ซ่ึงทุกสํานักงานเขตดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมไวแลว 
 2. บูรณาการการทํางานของหนวยงานในการระบุพ้ืนท่ีเหมาะสมนําไปพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว  
โดยสรางความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของในการระบุพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม มอบหมายใหสํานักผังเมือง
จัดทําแผนแมบทพ้ืนท่ีสีเขียวของเมืองกําหนดความเหมาะสมของพ้ืนท่ีสีเขียวใหสอดคลองกับผังเมืองรวม 
ของกรุงเทพมหานคร  การจัดซ้ือท่ีดินตามแผนแมบทฯ มอบสํานักการคลังรับผิดชอบ  และการพัฒนาพ้ืนท่ี 
สีเขียวตามท่ีกําหนดไวมอบสํานักสิ่งแวดลอมดําเนินการ 
 3. ผลักดันมาตรการทางผังเมืองตามกฎกระทรวงบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 
เรื่องการจัดใหมีพ้ืนท่ีโลงเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือสวนสาธารณะเกิดผลในทางปฏิบัติ สนับสนุนใหเอกชน 
พัฒนาท่ีโลงเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือสวนสาธารณะในพ้ืนท่ีของตนเองแลกกับประโยชนท่ีจะไดรับพ้ืนท่ี 
ใชสอยอาคารเพ่ิมเติมเกิดผลอยางจริงจัง แนวทางดังกลาวสงเสริมใหเขตเศรษฐกิจซ่ึงที่ดินมีราคาสูง 
ของกรุงเทพมหานครมีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึนโดยภาคธุรกิจเอกชนรวมดําเนินการ ซ่ึงเปนการสมประโยชน 
ซ่ึงกันและกันระหวางภาครัฐและเอกชน 
  4. ปรับแนวทางการทํางานของกรุงเทพมหานครท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติมแนวคิดการพัฒนาพ้ืนท่ี 
สีเขียวในรูปแบบบูรณาการควบคูไปกับการพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร เชน  
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4.1  ปรับปรุงระเบยีบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการกอสราง โดยตองออกแบบใหมีพ้ืนท่ีวางไว 
เพ่ือการพัฒนาเปนพ้ืนท่ีสีเขียวควบคูกันไปในคราวเดียว โดยหนวยงานมีหนาท่ีรับผิดชอบดานการกอสราง
สาธารณูปโภคของกรุงเทพมหานคร เชน สํานักการโยธา สํานักการระบายน้ํา สํานักการจราจรและขนสง  
เปนตน 

 4.๒  พัฒนาสาธารณูปโภค เชน สะพานลอย ถนน สะพาน โดยออกแบบใหมีพ้ืนท่ีวาง 
เพียงพอท่ีจะปลูกตนไมสรางความรมรื่นในบริเวณท่ีมีการกอสรางดังกลาว  

4.๓  พ้ืนท่ีวางใตเสนทางรถไฟฟาพัฒนาเปนพ้ืนท่ีปลูกไมยืนตน 
 5. ประสานขอความรวมมือจากรัฐบาลในการออกขอกําหนด ระเบียบปฏิบัติ ซ่ึงบังคับ 
ใหสวนราชการตาง ๆ ซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีเมืองปรับปรุงพ้ืนท่ีวางซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานใหเปนพ้ืนท่ี 
สีเขียวเพ่ือสงเสริมสภาพแวดลอมท่ีดีของเมืองอีกทางหนึ่งดวย 
ประเด็นยุทธศาสตรยอย ๒.๓  ระบบขนสงมวลชนท่ัวถึง สะดวกประหยัด การจราจรคลองตัว 
และมีทางเลือก เมืองกรุงเทพฯ 
 1. ควรมีการศึกษาปญหา/อุปสรรค และแกไขปญหากอนท่ีจะดําเนินการโครงการกอสราง เชน ระบบ
สาธารณูปโภคบริเวณโดยรอบท่ีจะดําเนินการโครงการ  
 2. หนวยงานท่ีดําเนินงานเก่ียวกับโครงสรางพ้ืนฐาน ควรทําการศึกษาเสนทางถนนตาง ๆ โดยพิจารณา
จากระบบรางท่ีกําลังดําเนินการอยูและท่ีจะแลวเสร็จเร็ว ๆ นี้ ท้ังนี้เพ่ือใหมีการพัฒนาระบบถนนไดมีความ
สอดคลองกับระบบราง รวมท้ังเพ่ือแกไขปญหาการจราจร ศึกษาเสนทางเพ่ือดําเนินการเชื่อมโยงโครงขายถนน
ใหสมบูรณมากข้ึน แกไขปญหาจุดตัดทางแยกท่ีทําใหเกิดปญหาจราจร ขยายชองจราจรตามปริมาณประชากร 
ท่ีเพ่ิมข้ึน   
 3. การสํารวจเสนทางและการออกแบบเสนทางระบบขนสงสาธารณะ ควรมองในภาพรวมท้ังทางบก
และทางน้ํา รวมท้ังการกําหนดจุดเชื่อมตอระบบขนสงมวลชนทุกระบบใหเปนไปดวยความสะดวกกับผูใชบริการ 
รวมท้ังการกําหนดใหใชระบบตั๋วรวมแบบหลายตอ และสามารถตอไดท้ังรถไฟฟา รถเมล เรือ และ รถไฟ 
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 4. กรุงเทพมหานครตองปรับเปลี่ยนกระบวนการในการวางแผนใหมีลักษณะเปนเชิงบูรณาการ  
และปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานใหสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาดานการจราจรและขนสง เนื่องจาก
หนวยงานสวนใหญท่ีดูแลดานการจราจรและขนสงในกรุงเทพมหานคร อยูนอกเขตอํานาจของกรุงเทพมหานคร 
การแบงหนาท่ีมีความทับซอน  
 5. หนวยงานควรดําเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน รวมท้ังจัดทําฐานขอมูลสําหรับการติดตาม
ประเมินผล และมีการเชื่อมโยงการรายงานขอมูลของหนวยงานตาง ๆ เปนระบบเดียวกัน สามารถรายงาน
ขอมูลทุกประเภทเพ่ือประโยชนแกทุกหนวยงานท้ังในเรื่องของการวางแผนและการติดตามประเมินผล 
ตลอดจนปรับปรุงมาตรฐานการรายงานขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอรและมีมาตรการควบคุมใหหนวยงาน
รายงานผลการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 6. ควรจัดทําแผนแมบททางดานการจราจรและขนสง ดานสาธารณูปโภคของกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือใหการวางแผนและการแกไขปญหาเปนไปแบบบูรณาการ 
 7. หนวยงานควรหันมาใหความสนใจกับการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานคมนาคม เพ่ือชวยบรรเทาปญหา
การจราจรติดขัด อาทิ รถไฟฟา การตัดถนนสายใหม หรือการขยายทางดวนเพ่ิมเติม แมวาจะเปนงบประมาณ 
ท่ีตองจายเพ่ิม แตถือเปนการลงทุนที่กอใหเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ท่ีเปนประโยชน 
ท้ังภาคธุรกิจ อาทิ การกอสราง การจางงาน การคาวัสดุกอสราง รวมถึงภาคอสังหาริมทรัพยท่ีขยายตัวตาม 
ขณะท่ีภาคประชาชนเองก็ไดรับความสะดวกในการเดินทางหรือมีทางเลือกในการเดินทางท่ีหลากหลายมากข้ึน 
 ประเด็นยุทธศาสตรยอย  2.4  การอนุรักษพลังงาน การใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
สถานการณการใชพลังงานของหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 กรุงเทพมหานครควรยกระดับความสําคัญดานการอนุรักษพลังงานและพลังงานทางเลือกอยางจริงจัง 
โดยเริ่มจากการจัดตั้งคณะทํางานหรือมอบหมายหนวยงานท่ีเขามารับผิดชอบประเด็นดานพลังงานโดยเฉพาะ 
เชน อาจจัดตั้งคณะทํางานหรือแบงสวนราชการใหมในระดับกองข้ึนในสํานักสิ่งแวดลอม (อาทิ กองอนุรักษ 
พลังงาน) มีหนาท่ีเปนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบดานการอนุรักษพลังงานและพลังงานทางเลือกของกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนงาน โดยเฉพาะการกํากับใหอาคารควบคุมใชพลังงานอยางมีประสิทธภิาพตามกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารความคุม พ.ศ. 2552  
ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 ตลอดจนผลักดันการใชงานระบบบริหารจัดการพลังงานอาคาร (BEMS) ท่ีติดตั้งในสํานักงานเขต
และเชื่อมโยงขอมูลไปยังศูนยควบคุมและปฏิบัติการประหยัดพลังงานของสํานักสิ่งแวดลอม นําไปดําเนินการ
ควบคุมและประหยัดพลังงานไฟฟาภายในอาคารสาํนักงานของหนวยงานกรุงเทพมหานครอยางจริงจัง  
และทบทวนมาตรการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง (น้ํามัน แกสโซฮอล และกาซธรรมชาติ) ใหเกิดความคุมคา
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 คาดการณแนวโนมการพัฒนาในระยะตอไป 
 ประเด็นยุทธศาสตรยอย ๒.๑  ภูมิทัศนสวยงาม ไมมีสายไฟฟา สายโทรศัพทรกรุงรัง 
  การปรับปรุงภูมิทัศนนําสายไฟฟาและสาธารณูปโภคลงใตดินท่ีผานมาหากเปรียบเทียบถนน 
สายหลักของกรุงเทพมหานคร 103 สาย ระยะทาง 226.7685 กิโลเมตร ปจจุบันดําเนินการไดรอยละ 27.97 
ของถนนสายหลักภายในกรุงเทพมหานคร แตหากรวมกับเสนทางท่ีอยูระหวางดําเนินการคิดเปนรอยละ 51.48 
และหากการดําเนินการเปนไปตามแผนซ่ึงการไฟฟานครหลวงกําหนดท่ีจะนําสายไฟฟาลงดินกรุงเทพมหานคร
จะมีถนนท่ีปลอดสายสาธารณูปโภคคิดเพ่ิมข้ึน 39 เสนทาง รวมระยะทาง 244.032 กิโลเมตร คิดเปน 
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รอยละ 107.6 ของถนนสายหลักท่ีมีอยูในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นหากพิจารณาจากแผนของการไฟฟา- 
นครหลวงซ่ึงจะดําเนินการนําสายสาธารณูปโภคลงใตดินเพ่ิมเติมอีกในถนน ๑๒๗ สาย ภายในระยะเวลา ๑๐ ป
ขางหนา หากไมมีการเปลี่ยนแปลงระดับนโยบายของประเทศ กรุงเทพมหานครมีแนวโนมเปนไปไดท่ีเปน
ระเบียบเรียบรอยจากความรกรุงรังของสายไฟฟาและสายโทรศัพทเม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ ๒๐ ป  
 ประเด็นยุทธศาสตรยอย 2.2  มีพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ พ้ืนท่ีสีเขียวกระจายในทุกพ้ืนท่ี 

 กรุงเทพมหานครเปนมหานครสําคัญแหงหนึ่งของโลกมีพ้ืนท่ี 1,568.737 ตารางกิโลเมตร  
มีประชากรตามทะเบียนราษฎร ในป 2559 จํานวน 5,696,409 คน พ้ืนท่ีสีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/
สวนหยอม จํานวน ๗,402 แหง คิดเปนพ้ืนท่ี 35,574,862.01 ตร.ม. สัดสวนตอประชากร 6.25 ตร.ม./คน 
หรือรอยละ 2.27 ของพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มีเขตเพียงรอยละ 20 ของเขตในกรุงเทพมหานครเปนไป 
ตามเกณฑท่ีองคการอนามัยโลก (WHO) เสนอแนะคือมีพ้ืนท่ีสวนเกินกวา 9 ตร.ม./คน จํานวน ๑๐ เขต
ประกอบดวย เขตคันนายาว เขตประเวศ เขตบางขุนเทียน เขตหลักสี่ เขตทวีวัฒนา เขตปทุมวัน เขตจตุจักร 
เขตพระนคร เขตตลิ่งชัน และเขตราชเทวี คิดเปน 22.88, 17.34, 17.31, 17.16, 15.84, 15.32, 
13.03, 11.02, 10.81, 9.21 ตามลําดับ นอกจากนี้มี ๖ เขตซ่ึงมีสัดสวนพ้ืนท่ีสวนตอประชากรนอยท่ีสุด 
ไมถึง 2 ตร.ม./คน ประกอบดวย เขตวัฒนา เขตวังทองหลาง เขตบางซ่ือ เขตบางแค เขตดินแดง และ 
เขตบางพลัด คิดเปน 1.45, 1.49, 1.74, 1.79, 1.86 และ 1.96 ตามลําดับ  
 หากพิจารณาภาพรวมของพ้ืนท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานครซ่ึงแบงเปน 10 ประเภท2  
โดยพิจารณาเปนรายกลุมเขตพบวาสามารถจัดเรียงกลุมเขตซ่ึงมีพ้ืนท่ีสีเขียวจากมากไปนอยไดดังตอไปนี้  
คือ กลุมธนใต กรุงเทพตะวันออก กรุงธนเหนือ กรุงเทพใต กรุงเทพเหนือ กรุงเทพกลาง คิดเปนพ้ืนท่ี 75.6, 
42.77, 16.09, 15.79, 15.75, 10.44 ตามลําดับ แตหากพิจารณาเฉพาะพ้ืนท่ีสวนแสดงใหเห็นขอมูล 
ท่ีมีความแตกตางออกไปซ่ึงสามารถจัดเรียงไดดังตอไปนี้ กลุมกรุงเทพตะวันออก กรุงเทพใต กรุงธนใต  
กรุงเทพเหนือ กรุงธนเหนือ และกรุงเทพกลาง โดยมีสัดสวนพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ/สวนหยอมตอประชากรสูงสุด
คือ 6.97, ๖.93, ๖.๖4, ๖.33, 4.87 และ ๔.๒6 ตารางเมตร/คนตามลําดับ  
 

 
 
2แผนแมบทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ประกอบดวย 10 ประเภท คือ 1. สวนสาธารณะ/สวนหยอม  2. สนามกีฬาลางแจง 
3. สนามกอลฟ  4. แหลงน้ํา  5. ที่ลุม  6. ที่วาง  7. พื้นที่ไมยืนตน  8. พื้นที่เกษตรกรรม  9. พื้นที่เพาะเล้ียงสัตวน้าํ  10. พื้นที่อื่น ๆ  
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สวนสาธารณะหลกั3 เพ่ือใหบริการประชาชนในการดําเนินกิจกรรมนันทนาการกระจายอยูใน
พ้ืนท่ี 20 เขตประกอบดวย เขตประเวศ ทวีวัฒนา ปทุมวัน จตุจักร พระนคร ราชเทวี มีนบุรี หนองจอก บึงกุม 
คลองเตย ลาดพราว ทุงครุ บางเขน คลองสามวา สาทร บางคอแหลม ดอนเมือง บางกอกนอย ลาดกระบัง 
และบางพลัด คิดเปน 3, 1, 1, 3, 4, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2 แหงตามลําดับ ซ่ึงตั้ง 
อยูในพ้ืนท่ี 6 กลุมเขต กลุมกรุงเทพกลาง กลุมกรุงเทพตะวันออก กลุมกรุงธนเหนือ กลุมกรุงเทพเหนือ  
กลุมกรุงธนใต และกลุมกรุงเทพใต คิดเปน 5, 8, 5, 7, 1, 8 แหงตามลําดับ ปรากฏรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

 
 

 

 
 
3สวนสาธารณะหลักตามนยิามของสํานกังานสวนสาธารณะ สํานกัส่ิงแวดลอม กรุงเทพมหานคร กําหนด 
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 จากการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปท่ีผานมา แมโครงการ/กิจกรรม
ซ่ึงหนวยงานของกรุงเทพมหานครดําเนินการจะสงผลใหกลยุทธ เปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรยอยบรรลุ
ตามแผนท่ีกําหนดไว แตในความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนเมืองจะยังมีพ้ืนท่ีสวนไมเพียงพอเพ่ือสงเสริมสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีดีสําหรับประชากรหากเปรียบเทียบตามเกณฑมาตรฐานซ่ึงองคการอนามัยโลก (WHO) แนะนํา
ใหเมืองควรมีพ้ืนท่ีสีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะหลักหรือพ้ืนท่ีท่ีมีไมยืนตนเปนหลักไมนอยกวา 9 ตารางเมตร
ตอคน ปจจุบันกรุงเทพมหานครมีสวนสาธารณะหลัก 34 แหง พ้ืนท่ีสวนสาธารณะหลักตอพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
คิดเปนรอยละ 0.3 หรือสัดสวน 0.83 ตร.ม./คน เทานั้น 
 นอกเหนือจากพ้ืนท่ีสีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหยอม กรุงเทพมหานครยังมีพ้ืนท่ี 
สีเขียวอ่ืนตามแผนแมบทพ้ืนท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2546 กําหนดไว ประกอบดวย สนามกีฬา
กลางแจง สนามกอลฟหมายถึง แหลงน้ํา ท่ีลุม ท่ีวาง พ้ืนท่ีไมยืนตน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ พ้ืนท่ีเหลานี้มีความสําคัญไมนอยไปกวาพ้ืนท่ีสีเขียวในรูปแบบสวนเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีซ่ึงชวย
รักษาสภาพแวดลอมของเมืองใหนาอยูลดความแออัดของความเปนเมือง เพ่ิมอากาศบริสุทธิ์ ลดอุณหภูมิ 
ความรอนท่ีเกิดจากคอนกรีตจากอาคารและถนน และท่ีสาํคัญท่ีสุดเปนพ้ืนท่ีสํารองซ่ึงอาจนําไปใชพัฒนา 
เปนสวนไดในอนาคตหากมีนโยบายท่ีเหมาะสมเนื่องจากพื้นที่เหลานี้มีเอกชนและสวนราชการอื่น ๆ  
เปนเจาของ  หากพิจารณาเรียงกลุมเขตจากมากไปนอยไดดังตอไปนี้ คือ กลุมกรุงธนใต กรุงเทพตะวันออก 
กรุงเทพเหนือ กรุงธนเหนือ กรุงเทพใต และกรุงเทพกลาง คิดเปนรอยละของพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 4.3, 
2.61, 0.64, 0.58, 0.57 และ 0.27 ตามลําดับ  
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 จากขอมูลการพัฒนาพ้ืนท่ีสวน4 ท่ีผานมาตั้งแตป 2539-255๙ ชี้ใหเห็นวาภาพรวมของพ้ืนท่ี 
สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหยอมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องจากรอยละ 0.35 ในป 2539  
เปนรอยละ 2.27 ของพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครในป 2559 หรือคิดเปนสัดสวนตอประชากร 0.99 เพ่ิมเปน 
6.25 ตารางเมตรตอคนตามลําดับ  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

ป 
สวนสาธารณะหลัก

(แหง) 

สวนหยอม/
สวนสาธารณะ

(แหง) 

พ้ืนท่ีสีเขียวท้ังหมด 
(ตร.ม.) 

สัดสวน 
(ตร.ม./คน) 

รอยละของพ้ืนท่ี
กทม. 

เกณฑขององคการอนามัยโลก(World Health 
Organization:WHO) 

 9  

พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือสภาพแวดลอมท่ีดขีองกรุงเทพมหานคร
(10 ประเภท) 

177,350,905,.105 31.196 11.317 

สวนสาธารณะหลัก 34 แหง (พ.ย.2559) 4,713,342.2 0.83 0.3 
กอนป 2539 - 115 5,516,800 0.99 0.35 

2539 - 520 4,756,726.5 0.85 0.30 
2540 - 397 4,316,557.2 0.77 0.28 
2541 - 410 5,025,527.2 0.90 0.32 
2542 - 404 6,290,458.2 1.11 0.40 
2543 14 622 7,892,800 1.39 0.50 
2544 14 1,168 9,134,836.2 1.60 0.58 
2545 14 1,186 12,602,815 2.20 0.80 
2546 14 1,245 12,955,276 2.24 0.83 
2547 14 1,884 15,722,841 2.69 1.00 
2548 18 2,046 16,355,983 2.9 1.04 
2549 20 2,411 18,059,773 3.17 1.15 
2550 23 2,923 18,792,509.08 3.29 1.20 
2551 25 3,560 19,947,531 3.49 1.27 
2552 25 4,180 22,392,386 3.93 1.43 
2553 27 4,601 23,569,502.6 4.13 1.50 
2554 27 5,687 25,341,009.2 4.44 1.62 
2555 31 6,048 26,867,178.44 4.73 1.71 
2556 31 6,163 28,404,838.98 5.01 1.81 
2557 31 3,340 30,942,580.78 5.44 1.97 
2558 34 7,160 33,962,160.54 5.97 2.16 
2559 34 7,402 35,574,862.01 6.25 2.27 

 
 
4รวบรวมโดยสํานักงานสวนสาธารณะ สํานักส่ิงแวดลอม และฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขยีวของกรุงเทพมหานคร 
5พื้นที่สีเขียวทั้งหมดป 2558 รวม 177,869,890 ตารางเมตร 
6สัดสวนป 2558 รวม 31.28 ตร.ม./คน 
7รอยละของพื้นที่สีเขยีวตอพื้นที่ที่ กทม. รวม 11.338 
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 หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของขอมูลพ้ืนท่ีสวนเปนรายกลุมเขตระหวางป 255๖ ถึง 2559 
จากฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร พบวา ในทุกกลุมเขต 
มีแนวโนมพ้ืนท่ีสวนจะเพ่ิมข้ึนยกเวนในป พ.ศ.2557 มีพ้ืนท่ีสวนลดลงในทุกกลุมเขตแตกลุมเขตซ่ึงมีพ้ืนท่ี
ลดลงแสดงใหเห็นเดนชัดมี 3 กลุมเขตคือ กลุมเขตกรุงธนเหนือ กลุมเขตกรุงเทพใต และกลุมเขตกรุงเทพเหนือ
โดยเขตซ่ึงมีพ้ืนท่ีลดลง ประกอบดวยเขตคลองสาน ทวีวัฒนา ธนบุรี บางกอกนอย บางพลัด คลองเตย  
บางคอแหลม ปทุมวัน ประเวศ สวนหลวง สาทร จตุจักร ดอนเมือง บางเขน บางซ่ือ ลาดพราว และหลักสี่ 
หลายเขตมีความสอดคลองกับการพัฒนาระบบขนสงมวลชนขนาดใหญท่ีกําลังดําเนินการอยูในขณะนี้ ปถัดมา
พ้ืนท่ีสวนมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนสอดคลองทิศทางภาพรวมท่ีเกิดข้ึน 
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 ปจจัยสําคัญท่ีเปนกลไกผลักดันใหพ้ืนท่ีสวนเพ่ิมข้ึนเปนผลมาจากการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวถูกกําหนด 
ใหเปนนโยบายสําคัญของผูวาราชการกรุงเทพมหานครมาโดยตลอด การผลักดันนโยบายไปสูการปฏิบัติ 
มีการบูรณาการโดยสํานักงานสวนสาธารณะ สํานักสิ่งแวดลอมรับผิดชอบ ในระดับกรุงเทพมหานคร และ 
ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 50 สํานักงานเขต รับผิดชอบในระดับพ้ืนท่ีซ่ึงดําเนินการรวมกัน 
ผานแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน โดยใชตัวชี้วัดบูรณาของสํานักงานเขตท่ีมีประสิทธิภาพ 
เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน นอกจากนี้ขอจํากัดดานงบประมาณและบุคลากรท่ีทําใหมีการพัฒนาพ้ืนท่ีสวน 
ท่ีมากข้ึนเกินกําลังบุคลากรท่ีมีอยูในแตละพ้ืนท่ีเขตจะดูแลรักษาพ้ืนท่ีสวนใหอยูในสภาพท่ีดีไดแลว หลายเขต 
ไมสามารถจัดหาพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาสวนไดอีก การสงเสริมใหเกิดความรวมมือจากภาคสวนตาง ๆ  ในการพัฒนา
พ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีของตนเองจึงเปนปจจัยสําคัญทําใหพ้ืนท่ีสวนในแตละปเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  

จากปจจัยแหงความสําเร็จท่ีกลาวไปแลว ในป ๒๕๖๐ เครื่องมือสําคัญตาง ๆ ท่ีใชในการผลักดัน 
การเพ่ิมพ้ืนท่ีสวนใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครมีการเปลี่ยนแปลงไป
กลาวคือ นโยบายดานการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนท่ีไมชัดเจนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของคณะบริหารของกรุงเทพ-
มหานครชุดใหม ตวัชีว้ัดบูรณาการของสํานักงานเขตซ่ึงใชเพ่ือการผลักดันใหเกิดการบูรณาการระหวางผูรับผิดชอบ
การพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว สํานัก และสํานักงานเขตถูกยกเลิก และหลายเขตไมสามารถจัดหาพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดสราง
พ้ืนท่ีสวนไดอีก จากสถานการณท่ีกลาวไปแลวทําใหเกิดความไมชัดเจนจึงแนวโนมเปนไปไดวาการเพ่ิมพ้ืนท่ี
สวนจะเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลงหรือไมเพ่ิมข้ึน 
 ประเด็นยุทธศาสตรยอย ๒.๓  ระบบขนสงมวลชนท่ัวถึง สะดวกประหยัด การจราจรคลองตัว 
และมีทางเลือก  
 ระบบขนสงมวลชนขนาดใหญเปดใหบริการปจจุบัน ประกอบดวย  
 1)  รถไฟฟา BTS (Bangkok Transit System - BTS)  หรือรถไฟลอยฟา ถือเปนระบบ 
ขนสงหลักในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครซ่ึงครอบคลุมยานธุรกิจกลางเมือง พ้ืนท่ีการคา พ้ืนท่ีอยูอาศัยและพ้ืนท่ี
ทองเท่ียวหลายแหง รถไฟฟาเปดใหบริการสองสาย คือ สายสุขุมวิท เริ่มตั้งแตหมอชิต (ใกลตลาดนัดสวนจตุจักร)  
วิ่งไปตามถนนสุขุมวิทจนถึงแบริ่ง และสายสีลมเริ่มตั้งแตสนามกีฬาแหงชาติ (และศูนยการคามาบุญครอง)  
วิ่งไปฝงธนบุรีจนถึงบางหวา  
 2)  รถไฟใตดิน MRT (Mass Rapid Transit - MRT) รถไฟฟาใตดินสายสีฟาเริ่มจากสถานีรถไฟ 
หัวลําโพง ผานยานธุรกิจและหางสรรพสินคาในบริเวณสีลม สวนลุมพินี ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ยานธุรกิจ
บริเวณอโศก เลยีบถนนรัชดาภิเษกซ่ึงเปนท่ีตั้งสํานักงาน หางสรรพสินคาและแหลงบันเทิง ทางเหนือของลาดพราว 
และสิ้นสุดท่ีสถานีรถไฟบางซ่ือ รถไฟฟาและรถไฟใตดินเชื่อมตอกันท่ีสถานีสีลม อโศกและใกลบริเวณสวนจตุจักร 
ทําใหผูพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร เขาถึงยานใจกลางเมืองไดโดยสะดวก  
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  3)  แอรพอรตลิงค ARL (Airport Rail Link - ARL) แอรพอรตลิงคเปนระบบขนสงมวลชน 
ท่ีเริ่มจากสถานีรถไฟฟาพญาไทในกรุงเทพมหานครไปสิ้นสุดท่ีสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยใหบริการ  
2 สายคือ สายธรรมดาและสายดวนพิเศษ  สายธรรมดาเริ่มจากพญาไทและหยุดท่ีสถานีรายทาง 6 สถานี  
สายดวนพิเศษจะเริ่มท่ีสถานีรับสงผูโดยสารอากาศยานในเมือง (City Air Terminal - CAT) ในบริเวณมักกะสัน 
มุงไปยังสนามบินโดยไมมีการหยุดตามสถานีรายทาง สถานีรับสงผูโดยสารอากาศยานในเมือง (CAT) เชื่อมตอ 
กับรถไฟใตดิน MRT ท่ีสถานีเพชรบุรี  
 แตหลังจากท่ีเปดใหบริการมาระยะหนึ่งปจจุบันมีโครงการกอสรางระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ
เพ่ิมเติมซ่ึงกําลังจะเตรียมเปดใหบริการ ประกอบดวย  
 1)  สายสีมวง (ชวงบางซ่ือ-บางใหญ) ระยะทาง 23 กิโลเมตร เปดใหบริการอยางเปนทางการ
เดือนสิงหาคม 2559 แนวเสนทางเริ่มจากบริเวณคลองบางไผถนนวงแหวนรอบนอก (ตะวันตก) กาญจนาภิเษก 
ถนนรัตนาธิเบศร ถนนติวานนท ถนกรุงเทพ-นนทบุรี ถึงแยกเตาปูนเชื่อมตอกับสถานีบางซ่ือของรถไฟฟา 
มหานครสายเฉลิมรัชมงคล  
 2)  สายสีน้ําเงินตอขยาย บางซ่ือ-ทาพระ- หัวลําโพง-บางแค ระยะทาง 27 กิโลเมตร  
งานกอสรางคืบหนารอยละ 69.82 กําหนดเปดใหบริการป 2562 แนวเสนทางชวงบางซ่ือ-ทาพระ เริ่มจาก
สถานีรถไฟฟาใตดินบางซ่ือ ผานแยกเตาปูน ถนนประชาราษฎรสาย 2 ผานสี่แยกบางโพ ขามแมน้ําเจาพระยา  
เขาถนนจรัญสนิทวงศ สิ้นสุดแยกทาพระ สวนหัวลําโพง-บางแค เริ่มจากสถานีหัวลําโพงไปตามแนวถนนพระรามท่ี 4 
เขาสูถนนเจริญกรุง ถนนสนามไชย ลอดใตแมน้ําเจาพระยาท่ีปากคลองตลาด เขาสูถนนมิตรภาพ แยกทาพระ 
ไปตามถนนเพชรเกษม สิ้นสุดท่ีวงแหวนรอบนอกถนนกาญจนาภิเษก  
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 3)  สายสีเขียวใต ชวงแบริ่ง-สมุทรปราการ ระยะทาง 13 กิโลเมตร งานกอสรางคืบหนา 
รอยละ 72.04 (กทม. เปนผูเดินระบบ) เปดใหบริการเดือนธันวาคม 2563 แนวเสนทางไปตามถนนสุขุมวิท 
ผานคลองสําโรง แยกเทพารักษ แยกปูเจาสมิงพราย ตัดกับโครงการถนนวงแหวนรอบนอกดานใตแนวจะเบี่ยง
ขามทางตางระดับสุขุมวิท แยกการไฟฟา แยกแพรกษา สิ้นสุดหนาสถานีไฟฟายอยบางปง  
 4)  สายสีเขียวเหนือ ชวงหมอชิต-สะพานใหม-คูคต ระยะทาง 19 กิโลเมตร คืบหนารอยละ 1.96 
กําหนดเปดใหบริการเดือนธันวาคม 2563 แนวเสนทางจากสถานีหมอชิต ขามทางยกระดับดอนเมืองโทลลเวย
บริเวณหาแยกไปตามถนนพหลโยธินถึงปริมาณกิโลเมตรท่ี 25 ของถนนพหลโยธิน แนวเสนทางจะเบี่ยง 
ไปทางดานทิศตะวันออก (ดานเหนือของพ้ืนท่ีประตูกรุงเทพฯ) ไปถนนลําลูกกา และสิ้นสุดท่ีคลองสอง 
 5)  สายสีแดงเขม ชวงบางซ่ือ-รังสิต ระยะทาง 26 กิโลเมตร ซ่ึงคืบหนารอยละ 40 กําหนด 
เปดภายในป 2561 แนวเสนทางเริ่มตนจากสถานีบางซ่ือไปตามแนวเขตทางรถไฟในเสนทางรถไฟสายเหนือ 
ผานเขตจตุจักร บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง และสิ้นสุดท่ีสถานีรังสิต จังหวัดปทุมธานี 
 โครงการท่ีอยูระหวางเตรียมแผน ประกอบดวย  
 1)  สวนตอขยายรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิงก (ดอนเมือง-พญาไท) ระยะทาง 21.8 กิโลเมตร 
ลาสุดออกแบบโครงการและศึกษาความเหมาะสมแนวเสนทางจากสถานีรถไฟบางซ่ือยกระดับตลอดแนวทาง 
บนทางรถไฟเดิมถึงสถานีดอนเมือง โดยแนวเสนทางจะอยูทางทิศตะวันออกของเขตทางรถไฟติดกับถนน
วิภาวดีรังสิต  
 2)  สายสีสมตะวันตก (ตลิ่งชัน-ศูนยวัฒนธรรม) ระยะทาง 16.4 กิโลเมตร กําลังศึกษา 
ออกแบบมีกําหนดเปดบริการป 2565 แนวเสนทางเริ่มตนจากสถานีรถไฟตลิ่งชันจากนั้นใชแนวเขตรถไฟ 
สายบางกอกนอยผานโรงพยาบาลศิริราชลอดแมน้ําเจาพระยาท่ีสะพานพระปนเกลาผานใตถนนราชดําเนิน
แลวเบี่ยงใชแนวถนนหลานหลวงผานยมราชเขาสูแนวถนนเพชรบุรี ถนนราชปรารภ ถนนดินแดง ไปตาม 
ถนนวิภาวดีรังสิต ผานศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ไปเชื่อมกับสายสีน้าํเงินท่ีสถานี 
ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย  
 3)  สายสีน้ําเงินตอขยาย (บางแค-พุทธมณฑลสาย 4) ระยะทาง 7 กิโลเมตร ขณะนี้กําลังศึกษา
ออกแบบกําหนดจะแลวเสร็จปลายป 2558 แผนเปดใชป 2564 เสนทางจากสถานีหลักสอง บริเวณหนา
หางสรรพสินคาเดอะมอลลไปตามถนนเพชรเกษม สิ้นสุดถนนพุทธมลฑลสาย 4  
 4)  สายสีเขียวใตสวนตอขยาย (ชวงสมุทรปราการ-บางปู) ระยะทาง 7 กิโลเมตร บรรจุเขาไป 
ในแผนปฏิบัติการระยะเรงดวนป 2559 ขณะนี้โครงการมีการศึกษาออกแบบและผานอีไอเอแลว คาดวา 
จะนําเสนอ ครม. อนุมัติในปลายป 2559 สําหรับแนวเสนทางเริ่มท่ีหนาโรงไฟฟายอยบางปง จากนั้น 
วิ่งตามแนวถนนสุขุมวิทไปสิ้นสุดบริเวณถนนบางพลี-ตําหรุ  

 5)  สายสีเขียวเหนือสวนตอขยาย (ชวงคูคต-ลาํลูกกา) ระยะทาง 7 กิโลเมตร คาดวา 
เริ่มประกวดราคาในป 2560 แนวเสนทางถนนลําลูกกาผานจุดตัดถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก สิ้นสุด
โครงการท่ีบริเวณหนาหมูบานวราบดินทรใกลหางสรรพสินคาบิ๊กซี ลําลูกกา  
 6)  สายสีเขียวตะวันตกสวนตอขยาย (จากบางหวา-ตลิ่งชัน) ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร 
กรุงเทพมหานครไดจางศึกษาความเหมาะสม แนวเสนทางคือจากบางหวาแลววิ่งไปทางทิศเหนือตามเกาะ 
กลางถนนราชพฤกษขามถนนบรมราชชนนี สิ้นสุดท่ีบริเวณปากทางเขาซอยราชพฤกษ 24  

 7)  สายสีทอง (สถานีรถไฟธนบุรี-เขตคลองสาน-ประชาธิปก) เปนระบบโมโนเรล  แบงเปน  
2 ระยะ  1) ระยะท่ี 1 กรุงธนบุรี-แยกคลองสาน แยกโรงพยาบาลตากสิน ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร   
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และ 2) ระยะท่ี 2 จากโรงพยาบาลตากสิน-วัดอนงคารามวรวิหาร ระยะทาง 1 กิโลเมตร โดยในปหนา 
จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาบรรจุในแผนแมบทรถไฟฟา รวมถึงทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม คาดวา 
จะสรางเสร็จในเดือนธันวาคม 2560 เสนทางเริ่มจากสถานีรถไฟฟาบีทีเอสกรุงธนบุรีวิ่งไปตามถนนกรุงธนบุรี
เลี้ยวซายเขาถนนเจริญนครขามแยกคลองสานเขาสูถนนสมเด็จเจาพระยา ผานหนาโรงพยาบาลตากสิน  
สิ้นสุดระยะท่ีบริเวณจุดตัดกับถนนประชาธิปก  
 8)  สายสีเทาชวงท่ี 2 (พระโขนง-พระราม 9 และชวงท่ี 3 ชวงพระราม 3-ทาพระ) อยูระหวาง 
ศึกษาความเหมาะสมปลายทางเชื่อมตอกับรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี แนวเสนทางเริ่มจากถนนสุขุมวิทเขาถนนพระราม 4 ตลาดคลองเตย ถนนสาทร ถนนนราธิวาส-
ราชนครินทร เลี้ยวเขาถนนพระราม 3 ขามแมน้ําเจาพระยาบริเวณสะพานพระราม 3 ผานสี่แยกมไหศวรรย 
เขาสูถนนรัชดาภิเษกไปสิ้นสุดท่ีแยกทาพระ  
 9)  สายสีฟา (ดินแดง-สาทร) ระยะทาง 9.5 กิโลเมตร กรุงเทพมหานครอยูระหวางพิจารณา
โครงการเปนรูปแบบโมโนเรล แนวเสนทางจากเคหะชุมชนดินแดงเชื่อมกับรถไฟฟาสายสีสม ผานแยก
ประชาสงเคราะหยกขามทางดวนผานแยกอโศก-เพชรบุรีเขาแนวถนนเพชรบุรี ยกขามทางดวนถึงแยกวิทยุ
เลี้ยวเขาแนวถนนวิทยุ-เพชรบุรีเขาสูแนวถนนวิทยุลงมาทางทิศใต ผานถนนพระราม 4 เขาสูถนนสาทร 
ไปสิ้นสุดท่ีแยกสาทร-นราธิวาสฯ ใกลสถานีรถไฟฟาบีทีเอสชองนนทรี 

 โครงการท่ีเตรียมกอสราง ประกอบดวย  
 1)  สีมวงใต (เตาปูน-ราษฎรบูรณะ-วงแหวนกาญจนาภิเษก) อยูระหวางจัดทํารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอม คาดวาจะเสนอคณะรัฐมนตรีปลายป 2559 และจะเริ่มกอสรางป 2560 เปดบริการป 2563 
แนวเสนทางเริ่มจากสถานีเตาปูนไปตามถนนสามเสนเลี้ยวซายเขาถนนพระสุเมรุ ผานวัดบวรนิวาศราชวรวิหาร 
แยกผานฟา เขาสูถนนมหาไชย ถนนจักรเพชร ลอดใตแมน้ําเจาพระยาบริเวณสะพานพระปกเกลาเขาสู 
ถนนประชาธิปก ลอดใตวงเวียนใหญเขาสูถนนสมเด็จพระเจาตากสินเขาสูถนนสุขสวัสดิ์ ผานแยกถนนประชา-
อุทิศเขาสูราษฎรบูรณะขามคลองแจงรอน ผานสามแยกพระประแดง และสิ้นสุดเสนทางบริเวณทุงครุใน  
 2)  สายสีสมตะวันออก (ศูนยวัฒนธรรม-มีนบุรี) ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร ขณะนี้อยูระหวาง
เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ืออนุมัติกอสราง มีแผนเริ่มสรางเมษายน 2560 เปดใหบริการธันวาคม 2565 เสนทาง
เริ่มตนจากสถานีศูนยวัฒนธรรมไปตามแนวถนนวัฒนธรรมออกสูถนนพระราม 9 ผานแยกพระราม 9-
ประดิษฐมนูธรรมแลวเขาสูถนนรามคําแหงแยกลําสาลีผานจุดตัดถนนศรีบูรพา บานมา ยกขามทางแยก 
ตางระดับรามคําแหงจุดตัดถนนกาญจนาภิเษกตัดถนนมีนพัฒนา สิ้นสุดกอนถึงแยกราคําแหง-รมเกลา  
 3)  สีชมพู (แคราย-มีนบุรี) เปนระบบโมโนเรลระยะทาง 34.5 กิโลเมตร ขณะนี้ รฟม. ไดเสนอ
คณะกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการ PPP) ตามพ.ร.บ. รวมทุน 
ป 2556 แลว เตรียมเสนอใหเอกชนลงทุนท้ังหมด เริ่มกอสรางเดือนพฤษภาคม 2560 เปดเดินรถเดือน
สิงหาคม 2563 แนวเสนทางถนนรัตนาธิเบศรแยกแครายเขาถนนติวานนทถึงแยกปากเกร็ด เขาถนน 
แจงวัฒนะ ผานแยกหลักสี่วิ่งตามถนนรามอินทราจนถึงแยกมีนบุรีแลววิ่งเขาถนนสีหบุรานุกิจ ขามคลอง 
แสนแสบเขาถนนรามคําแหง (สุขาภิบาล 3) สิ้นสุดแยกรมเกลา  
 4)  สีเหลือง (ลาดพราว-สําโรง)  เปนระบบโมโนเรลระยะทาง 30.4 กิโลเมตร เริ่มกอสราง 
เดือนพฤษภาคม 2560 เปดเดินรถเดือนสิงหาคม 2563 โดยท้ัง 3 นี้ เตรียมจะเสนอคณะกรรมการ PPP  
พิจารณาตอไป แนวเสนทางจากแยกรัชดา-ลาดพราว ไปตามแนวถนนลาดพราวจนถึงทางแยกบางกะป 
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 เขาถนนศรีนครินทร ขามทางแยกตางระดับพระราม 9 ผานแยกพัฒนาการจนถึงแยกศรีเทพา จากนั้น 
แนวเสนทางจะเลี้ยวขวาไปตามแนวถนนเทพารักษ สิ้นสุดบริเวณถนนปูเจาสมิงพราย  
 5)  รถไฟชานเมืองสายสีแดงออน (ชวงบางซ่ือ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก) ระยะทาง 25.9 
กิโลเมตร ซ่ึงขณะนี้ไดเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติตนป 2559 จากนั้นประมาณกลางปจะเปดประมูล  
แนวเสนทางจากสถานีกลางบางซ่ือผานดานตะวันตกของสถานีรถไฟสามเสน ราชวิถี ผานสถานีรถไฟ 
จิตรลดา เลี้ยวไปตามแนวทางรถไฟสายแมน้ําผานสถานีรถไฟพญาไทเขาสถานีมักกะสัน สิ้นสุดท่ีสถานี
หัวหมาก  
 6)  สายสีเทา (ชวงวชรพล-สะพานพระราม 9-ทาพระ) ระยะทาง 40 กิโลเมตร  แบงเปน  
3 ระยะ เปนระบบโมโนเรล ชวงท่ี 1 ชวงวัชรพล-ทองหลอ ซ่ึงเริ่มกอสรางไดภายในป 2560 แนวเสนทาง 
เริ่มจากถนนรามอินทราตัดกับถนนประดิษฐมนูธรรมเลียบทางพิเศษฉลองรัชเขาสูทองหลอสุขุมวิท 

 จากเสนทางระบบขนสงมวลชนขนาดใหญท่ีเปดใหบริการแลวและท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต แสดงใหเห็น
แนวโนมท่ีคอนขางชัดเจนถึงรูปแบบการเดินทางท่ีจะเปลี่ยนไปในอนาคตอันใกลนี้ ประชาชนจะเปลี่ยนไปใช
ระบบขนสงมวลชนขนาดใหญเพ่ิมมากข้ึน ลดการพ่ึงพาใชรถยนตสวนบุคคล ดังนั้นงานท่ีกรุงเทพมหานคร 
ตองใหความสําคัญคือ เชื่อมโยงการเดินทางของประชาชนจากแหลงชุมชนออกมายังสถานีรถไฟฟา โดยเรงรัด
พัฒนาทางเทาท่ีมีความสะดวก รมรื่น เสนทางจักรยาน เสนทางการสัญจรทางน้ําใหเกิดเปนโครงขาย 
ท่ีครอบคลุมและสะดวกตอการใชงาน สอดคลองกับเสนทางระบบขนสงมวลชนขนาดใหญก็จะเปนการสนับสนุน
การเดินทางท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย 2.4  การอนุรักษพลังงาน การใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
สถานการณการใชพลังงานของหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 การอนุรักษพลังงานและพลังงานทางเลือกเปนประเด็นท่ีมีความสําคัญและเปนกระแสหลักในปจจุบัน
ของโลกและของประเทศไทย สอดคลองตามนโยบายของรัฐบาล หากกรุงเทพมหานครสามารถบริหาร 
จัดการพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพจะชวยลดตนทุนคาใชจายดานพลังงานของกรุงเทพมหานครไดอยาง 
มีนัยสําคัญ 

จากเอกสารรายงานสรุปสําหรับผูบริหารโครงการจัดทําแผนแมบทกรุงเทพมหานคร วาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2556-2566 แสดงใหเห็นแนวโนมการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 
ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครใน 4 ภาคสวน ประกอบดวย ภาคขนสง ภาคพลังงาน ภาคขยะและน้ําเสีย 
และภาคการวางผังเมืองสีเขียว ชี้ใหเห็นวากรณีไมมีการดําเนินการใด ๆ (Business as Usual; BAU)8 

มีแนวโนมปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจะเพ่ิมสูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
8Business as Usual ; BAU หมายถึง การปลอยกาซเรือนกระจกกรณีไมมีการดําเนินการใด ๆ ของภาคสวนตาง ๆ 
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 หากพิจารณาเฉพาะในภาคพลังงาน คาการปลดปลอยกาซเรือนกระจกซ่ึงคิดเปนตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา (ton-CO2) ซ่ึงเกิดข้ึนจากการบริโภคพลังงานไฟฟาและเชื้อเพลิง (น้าํมันและกาซ) ซ่ึงนําไปใช 
ในการผลิตกระแสไฟฟาของกรุงเทพมหานครท้ังในสวนของหนวยงานกรุงเทพมหานครและภาคสวนอ่ืน 
นอกหนวยงานของกรุงเทพมหานคร หากสภาพเศรษฐกิจและสังคมของกรุงเทพมหานครเปนไปตามสถานการณ
ปจจุบันและไมมีการดําเนินการใด ๆ เพ่ือท่ีจะลดการปลอยกาซเรือนกระจกแลว ปริมาณกาซเรือนกระจก 
ท่ีปลอยจะเพ่ิมข้ึนอยางมาก โดยจะเพ่ิมจาก 25.60 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (ton-CO2)  
ในป 2556 ไปเปน 30.94 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (ton-CO2) ในป 2563 ซ่ึงแนวโนม 
การเพ่ิมข้ึนของการปลดปลอยกาซเรือนกระจกเปนตัวแทนแสดงใหเห็นถึงปริมาณการใชกระแสไฟฟา 
ท่ีเพ่ิมมาข้ึนดวย 
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 ขอมูลจากแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 แสดงใหเห็นปริมาณการใชไฟฟา 
ของกรุงเทพมหานครระหวาง พ.ศ. 2552-2555  ซ่ึงขอมูลจากการไฟฟานครหลวงไดจําแนกออก 
ตามประเภทของแหลงใชไฟฟา ไดแก 1) หนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และ 2) แหลงใชไฟฟาอ่ืน ๆ   
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

ประเภท ป 2552 ป 2453 ป 2554 ป 2555 
หนวยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

231.75 243.15 220.52 254.31 

แหลงใชไฟฟาอ่ืนๆ 27156.71 28775.18 28072.59 30237.51 
รวม 27388.46 29018.38 28293.02 30237.51 

 

 จากตารางแสดงใหเห็นถึงปริมาณการใชไฟฟาของกรุงเทพมหานคร พบวา ในป พ.ศ.2555 สัดสวน
การใชไฟฟาโดยเฉลี่ยของหนวยงานใน
สังกัดกรุงเทพมหานครอยูท่ีรอยละ 0.3 
ของท้ังกรุงเทพมหานครและการใช
ไฟฟาของแหลงใชไฟฟาอ่ืน ๆ ท่ีไมใช
หนวยงานของกรุงเทพมหานครมี
สัดสวนอยูท่ีรอยละ 99.17 ของ
กรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณาในสวน
หนวยงานกรุงเทพมหานคร จะเห็นวามี
ประมาณการใชไฟฟาลดลงในป 2554 
เนื่องจากวิกฤตน้ําทวมทําใหปริมาณ

การใชไฟฟาลดลงรอยละ 9.31 และเม่ือป 2555 เหตุการณกลับสูภาวะปกติ ทําใหปริมาณเพ่ิมสูงข้ึนถึง 
รอยละ 15.32 จากขอมูลดังกลาวแสดงชี้ใหเห็นแนวโนมปริมาณกระแสไฟฟาท่ีหนวยงานของกรุงเทพมหานคร 
ใชในแตละปมีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  มหานครสําหรับทุกคน 
 
 กรุงเทพมหานครจะสรางกรุงเทพฯ ใหเปน “มหานครสําหรับทุกคน” โดยคาดหมายวาในอนาคต    
ชาวกรุงเทพฯ ทุกคน ทุกชนชั้น ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสถานภาพ อยูรวมกันอยางเสมอภาคและ
สมานฉันท เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน เคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน ไดรับโอกาสท่ีจะเรียนรู พัฒนาตนเอง และเขาถึง
บริการสาธารณะ ในขณะเดียวกันชาวกรุงเทพฯ แตละกลุม แตละชุมชน สามารถดํารงรักษาไวซ่ึงอัตลักษณ 
ประเพณี วัฒนธรรมของตนเอง เปนมหานครท่ีโดดเดนในเชิงวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

มหานครสําหรับทุกคนในบริบทของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2556-2575)
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2556-2560) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําป พ.ศ. 2559 มุงพัฒนาสังคมชาวกรุงเทพฯ ในทุกรูปแบบและเนนการยกระดับคุณภาพชีวิตทุกมิติ
เพ่ือใหชาวกรุงเทพฯ อยูรวมกันอยางเสมอภาคและสมานฉันท เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน เคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน  
โดยกําหนดใหดําเนินการใน 4 ประเด็นยุทธศาสตรยอย คือ  3.1 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสวัสดิการใหกับ
ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส  3.2 เมืองแหงโอกาสทางเศรษฐกิจ  3.3 การศึกษาสําหรับทุกคน  3.4 สังคม 
พหุวัฒนธรรม  สรุปผลการดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตรยอยสูการเปนมหานครสําหรับทุกคนไดดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย 3.1  จัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสวัสดิการใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ  
และผูดอยโอกาส 

ปงบประมาณ 2559 กรุงเทพมหานครไดกําหนดนโยบายดานสิ่งอํานวยความสะดวกและสวัสดิการ
ใหกับผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาสโดยมุงเนนสงเสริมสิ่งอํานวยความสะดวกและสวัสดิการใหกับผูสูงอายุ   
ผูพิการและผูดอยโอกาสใน 3 ตัวชี้วัด คือ   

๑. สัดสวนของโรงพยาบาลท่ีมีคลินิกผูสูงอายุ  (เปาหมาย รอยละ ๑๐๐)  ผลการดําเนินการคิดเปน 
รอยละ ๑๐๐  โดยโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยท้ังหมด ๙ แหง ไดแก โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน 
โรงพยาบาลเจรญิกรุงประชารักษ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ 
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน โรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาลผูสูงอายุ
บางขุนเทียน ไดเปดบริการคลินิกผูสูงอายุเพ่ือใหผูสูงอายุไดรับการดูแลสุขภาพอยางครบวงจร นอกจากนี้ยังมี
การเพ่ิมบริการสุขภาพ ๒๔ ชั่วโมง ครอบคลุมทุกกลุมอายุ ทุกพ้ืนท่ี ในสวนของศูนยบริการสาธารณสุขท้ังหมด 
๖๘ ศูนย ไดพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยจัดชองทางดวนพิเศษแบบครบวงจร (Fast Track) ในการใหบริการ
แกผูสูงอายุและคนพิการใหไดรับความปลอดภัย สะดวก และรวดเร็ว สอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี และรองรับ 
การใชบริการของผูสูงอายุไดอยางเหมาะสม  

๒. สัดสวนของผูสูงอายุและคนพิการท่ีไดรับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ  (เปาหมาย รอยละ ๑๐๐)   
ผลการดําเนินการคิดเปนรอยละ ๑๐๐  โดยมีการจัดสรรเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุและเบี้ยความพิการใหแก 
คนพิการท่ีมาลงทะเบียนเปนผูมีสิทธิ์ไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและเบี้ยความพิการทุกคน ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
จายเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันไดสําหรับผูสูงอายุ จํานวน ๖๖๘,๗๘๙ คน และจายเบี้ยความพิการ จํานวน 
๕๔,๗๘๒ คน  

๓. จํานวนเด็กและเด็กดอยโอกาสท่ีเขาถึงสวัสดิการเพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในรอบดาน  (เปาหมาย  
รอยละ ๘๐)  ผลการดําเนินการคิดเปนรอยละ ๑๐๐  โดยมีเด็กและเด็กดอยโอกาสซ่ึงเปนเด็กกอนวัยเรียนอายุ 
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ระหวาง ๒-๖ ป จํานวน ๒๕,๙๗๑ คน ท่ีมารับบริการท่ีศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร จํานวน 
๓๑๒ ศูนย กระจายในพ้ืนท่ี ๔๖ เขต เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี รวมท้ังมีการสงเคราะหดานการเงิน เครื่องอุปโภค- 
บริโภคแกเด็กท่ีครอบครัวประสบปญหาความเดือดรอน ยากจน ฯลฯ ประกอบดวย ทุนการศึกษา นม อาหาร
เสริม การใหการสงตอ และการใหคําปรึกษาแนะนําแกเด็กและเด็กดอยโอกาสทุกรายเพ่ือใหเขาถึงสวัสดิการ 
ท่ีรัฐจัดให  

แมวาการดําเนินงานขางตนจะบรรจุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว แตยังไมอาจกลาวไดวากรุงเทพมหานคร
ไดจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสวัสดิการใหกับผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาสไดอยางท่ัวถึง เนื่องจาก
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรยอยยังไมครอบคลุมภารกิจการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสวัสดิการใหกับผูสูงอายุ  
ผูพิการ และผูดอยโอกาส ปจจุบันมีเพียงตัวชี้วัดเรื่องฐานขอมูลการจายเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุและคนพิการ ซ่ึง
ระบบฐานขอมูลดังกลาวยังขาดการเชื่อมโยงระบบใหท่ัวถึงกันท้ังประเทศ อีกท้ังยังขาดระบบฐานขอมูลจํานวน
ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส และขอมูลการเขาถึงสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน 
ของผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส  

สรุปภาพรวมของการดําเนินงานประเดน็ยุทธศาสตรยอยท่ี 3.1  สามารถดําเนินการไดท้ัง 3 ตวัชี้วัด 
ประเด็นยุทธศาสตรยอย คือ สดัสวนของโรงพยาบาลท่ีมีคลินิกผูสูงอายุ สัดสวนของผูสูงอายุและคนพิการท่ีไดรับ 
การจัดสรรเบี้ยยังชีพ และจํานวนเด็กและเด็กดอยโอกาสท่ีเขาถึงสวัสดิการเพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในรอบดาน 
คิดเปนรอยละ 100 
                                          

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะประเด็นยุทธศาสตรยอย   
 ปญหาและอุปสรรค  

๑. กรุงเทพมหานครมีประชากรแฝงจํานวนมาก ไมทราบจํานวนท่ีแนนอน ทําใหเปนอุปสรรค 
ตอการวางแผนการจัดสวัสดิการสังคม  

๒. ศูนยบริการผูสูงอายุยังมีจํานวนจํากัดไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเขต 
๓. กรุงเทพมหานครขาดการแยกประเภทผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส การใหการบริการ 

จึงเปนเพียงการใหเฉพาะท่ีมารองขอ 
๔. งบประมาณการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะหในสวนของเงินอุดหนุนรัฐบาลตองรอรับเงินโอน 

ทําใหการดําเนินงานลาชา 
ขอเสนอแนะ 

          ๑. กรุงเทพมหานครควรเพ่ิมการประชาสัมพันธการใหบริการของหนวยงานแกประชาชนใหท่ัวถึง          
 ๒. สํานักอนามัยควรเพ่ิมศูนยผูสูงอายุใหครบทุกพ้ืนท่ี ๕๐ เขต เพ่ือครอบคลุมความตองการของ
ประชาชนในแตละพ้ืนท่ี              
   ๓. ประชากรสูงอายุตามทะเบียนบาน มีจํานวน ๘๙๘,๗๕๙ คน แตผูสูงอายุท่ีลงทะเบียนและมีสิทธิ์ 
รับเบี้ยยังชีพ มีจํานวน ๖๕๕,๑๓๙ คน (รอยละ ๗๒.๘๙) จะเห็นไดวา ยังมีผูสูงอายุอีกจํานวนหนึ่งท่ีไมได 
มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ สาเหตุอาจเนื่องมาจากเปนกลุมผูมีฐานะดีไมมีความจําเปนตองรับเบี้ยยังชีพ  
กลุมผูท่ีมีชื่อในทะเบียนบานแตอาศัยอยูท่ีอ่ืน หรือกลุมผูมีฐานะยากจนแตไมสามารถเขาถึงสวัสดิการดังกลาว
ได ซ่ึงในสวนของกลุมผูมีฐานะยากจนแตไมสามารถเขาถึงสวัสดิการดังกลาวได สํานักพัฒนาสังคมควรประสาน
สํานักงานเขตในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือคนหาสาเหตุ จํานวนที่แนนอน และใหบริการเชิงรุก ประชาสัมพันธ 
ใหกลุมเปาหมายทราบถึงสวัสดิการตาง ๆ ท่ีรัฐจัดให 
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4. สํานักการโยธาควรจัดเก็บขอมูลสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ เพ่ือนํามาใช 
เปนฐานขอมูลในการวางแผนพัฒนาการดําเนินงานและเปนเครื่องมือวัดความสําเร็จตัวชี้วัด 

๕. สํานักการโยธาควรมีการประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจ  
ภาคชุมชนในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 
 6. สํานักพัฒนาสังคมควรจัดทําระบบฐานขอมูลดานสวัสดิการสังคมใหครอบคลุมทุกกลุมบริการ 
เพ่ือเปนฐานขอมูลในการวางแผนการดําเนินโครงการ/กิจกรรมใหตรงกลุมเปาหมาย 

๗. ปญหาเก่ียวกับเด็กมักจะอยูในรูปการถูกละเมิด ถูกทารุณกรรม ติดยาเสพติด กระทําความผิด 
เรรอน และถูกทอดท้ิง การดําเนินงานตามตัวชี้วัดจึงควรเนนท่ีการปกปองคุมครองพิทักษสิทธิและสราง 
ความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือแกไขปญหามิใหเด็กตกอยูในภาวะยากลําบาก  
ควบคูไปกับการจัดกิจกรรมสรางสรรคและการพัฒนาศูนยเด็กกอนวัยเรียนใหมีคุณภาพ 

๘. สํานักพัฒนาสังคมควรนําตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙  
มาบรรจุในแผนของหนวยงานทุกตัวชี้วัดและดําเนินการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ใหครบถวน เชน ตัวชี้วัดจํานวนเด็ก 
ท่ีไดเขารวมกิจกรรมสรางสรรคท่ีจัดข้ึน ซ่ึงหนวยงานมีการดําเนินงานจัดกิจกรรมในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 
และการจัดรถสวัสดิการเคลื่อนท่ี  
   ๙. สํานักพัฒนาสังคมควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใชในการจัดเก็บขอมูลและติดตาม
ประเมินผลใหมากข้ึน 

 

คาดการณแนวโนมการพัฒนาในระยะตอไป 
 ปจจุบันประชากรกลุมผูสูงอายมีุแนวโนมเพ่ิมข้ึน โดยขอมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระบุวา  
เม่ือป พ.ศ.๒๕๕๘ ประเทศไทยมีประชากร ๖๕,๗๒๙,๐๙๘ คน เปนผูสูงอายุ จํานวน ๙,๔๕๕,๗๗๗ คน ถานับ
เฉพาะในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีประชากรตามทะเบียนราษฎรจํานวน ๕,๖๙๖,๔๐๙ คน เปนผูสูงอายุจํานวน 
๘๙๘,๗๕๙ คน คิดเปนรอยละ ๑๕.๗๘ ของประชากรท้ังหมด แสดงวาขณะนี้ประเทศไทยกาวเขาสูภาวะ 
ท่ีเรียกวา “สังคมสูงวัย” เม่ือพูดถึงอนาคตผูสูงอายุไทย พบวาสวนใหญมีความเสี่ยงท่ีจะประสบปญหาเก่ียวกับ
ชีวิตความเปนอยูในบั้นปลายชีวิต ปญหาดานสุขภาพ ขาดการดูแลท่ีดีจากบุตรหลานจนตองหันมาพ่ึงพิง
บานพักผูสูงอายุ ซ่ึงปจจุบันมีจํานวนไมเพียงพอและตองมีคาใชจายสูง ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงตอง
เตรียมความพรอมเพ่ือใหบริการแกผูสูงอายุในวัยเกษียณ ดวยปจจัยหลัก ๓ ประการคือ ดานสุขภาพรางกาย 
ท่ีดี ดานความม่ันคงในชีวิตและทรัพยสิน และดานการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย ๓.2  เมืองแหงโอกาสทางเศรษฐกิจ 
 “เมืองแหงโอกาสทางเศรษฐกิจ”เปนเปาหมายหนึ่งของการพัฒนากรุงเทพมหานคร เพ่ือสงเสริมใหเกิด

ความเสมอภาคและความเปนธรรมข้ึนในสังคม และเปนสวนหนึ่งของการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ชาวกรุงเทพฯ ใหมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน สรางโอกาสใหแกกลุมผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอก
ระบบในกรุงเทพมหานครใหมีอาชีพและรายไดท่ีม่ันคง  ตัวชี้วัด คือ  

สัดสวนผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานครมีอาชีพท่ีม่ันคง  (เปาหมาย  
รอยละ 15)  ไมสามารถประเมินผลระดับประเด็นยุทธศาสตรยอยได เนื่องจากกรุงเทพมหานครยังขาดเครื่อง 
ชี้วัดการมีอาชีพและรายไดท่ีม่ันคงของแรงงานนอกระบบกลุมเปาหมายเปนการเฉพาะ และไมมีขอมูลจํานวน
ผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจและผูท่ีอยูในภาคเศรษฐกิจนอกระบบซ่ึงเปนขอมูลฐานสําหรับใชในการประเมินผล 
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สัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด จึงประเมินผลการดําเนินงานไดเพียงระดับกลยุทธเทานั้น โดยการดําเนินการจะมุงเนน 
ท่ีการพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถในการประกอบอาชีพและทักษะดานภาษา ใหแกประชาชน
โดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบ เพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพเสริมรายได 
เพ่ิมความม่ันคงใหชีวิต ดวยการเปดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พรอมท้ังทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 6 
สาขาวิชา ณ โรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร และจัดกิจกรรมฝกอาชีพสัญจรในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือใหครอบคลุมความตองการของประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีเขตตาง ๆ โดยศูนยฝกอาชีพสัญจร สังกัดสํานัก 
พัฒนาสังคม และศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานครสังกัดสํานักงานเขต จํานวน 10 แหง มีประชาชนไดรับ 
การพัฒนาทักษะอาชีพแลว จํานวน ๕๒,๑๐๒ คน สงเสริมผลิตภัณฑภายใตตราผลิตภัณฑกรุงเทพมหานคร 
(Bangkok Brand) จํานวน 185 ผลิตภัณฑ ใหเปนท่ีรูจักและยอมรับของประชาชน และผลิตภัณฑชุมชน 
(OTOP) ของดี 50 เขต 

สรุปภาพรวมของการดําเนินงานประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี ๓.๒  ในเรื่องสัดสวนผูดอยโอกาส 

ทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานครมีอาชีพท่ีม่ันคงนั้น ไมสามารถประเมินผลระดับ 

ประเด็นยุทธศาสตรยอยได เนื่องจากขาดฐานขอมูลผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบ และ 

ไมมีเครื่องมือชี้วัดการมีอาชีพและรายไดท่ีม่ันคง ซ่ึงเปนขอมูลสําหรับใชในการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด  
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะประเด็นยุทธศาสตรยอย   
 ปญหาและอุปสรรค   
 1. การดําเนินงานเรื่องแรงงานนอกระบบเปนงานท่ีตองการความรวมมือจากภาคสวนตาง ๆ  
ท่ีเก่ียวของ กรุงเทพมหานครไมสามารถดําเนินงานเพียงหนวยงานเดียว เนื่องจากโครงสราง อัตรากําลัง 
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีไมเอ้ือตอการปฏิบัติราชการตามภารกิจท่ีกําหนดไวในแผนไดท้ังหมด ปจจุบัน 
การดําเนินงานเรื่องแรงงานนอกระบบกระจายอยูในหนวยงานตาง ๆ ท้ังหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
และนอกสังกัด รวมท้ังองคกรภาคเอกชน และยังขาดการบูรณาการการทํางานกัน 
 2. กรุงเทพมหานครยังไมมีการวางระบบการบริหารจัดการ/ดาํเนินงานเรื่องแรงงานนอกระบบ 
ของกรุงเทพมหานครอยางชัดเจน สงผลตอการจัดทําฐานขอมูลแรงงานนอกระบบของกรุงเทพมหานคร ซ่ึง 
มีความจําเปนตองบูรณาการการดําเนินงานรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก กระทรวงแรงงาน 
(หนวยงานหลักในการขับเคลื่อนบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ) สํานักพัฒนาสังคม สํานักเทศกิจ สํานักงานเขต 
 3. แรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานครมีกลุมอาชีพท่ีหลากหลาย สงผลใหกรุงเทพมหานครไมสามารถ
ดําเนินการจัดบริการไดอยางครอบคลุมในทุกกลุมอาชีพ เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอและขาดกําลังคนท่ีมี
ความเชี่ยวชาญ  

  4. ภารกิจการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชนของกรุงเทพมหานครและการสงเสริมการขายเปนงาน 
ท่ีจําเปนตองใชงบประมาณในการขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง หากไมไดรับการสนับสนนุงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร 
จะสงผลใหการดําเนินงานไมบรรลุผลสําเร็จ 
   ขอเสนอแนะ  สํานักพัฒนาสังคมควรดําเนินการดังนี้  
 ๑. สรางกลไกความรวมมือใหทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคชุมชน เขามามีสวนรวม 
ในการดําเนินการพัฒนาผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบ  
 ๒. สรางกลไกการทํางานรวมกันกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนฐานขอมูล
ผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
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๓. ประชาสัมพันธใหผลิตภัณฑชุมชนของกรุงเทพมหานครเปนท่ีรูจัก 
๔. ควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนของกรุงเทพมหานคร แทนการกําหนดอายุใบรับรองผลิตภัณฑ

ชุมชนของกรุงเทพมหานคร ๒ ป และจัดประกวดใหมทุก ๒ ป 
 

คาดการณและแนวโนมการพัฒนาในระยะตอไป  
 ดานการยกระดับ/พัฒนาคุณภาพผลผลิตและบริการ 

 การพัฒนาในระยะตอไป สํานักพัฒนาสังคมควรพัฒนาคุณภาพ/เพ่ิมมูลคาใหแกผลิตภัณฑชุมชน 
ใหสอดคลองกับแนวทางการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism) ท่ีมุงเนนการสรางสรรคสินคาและ 
บริการใหเกิดมูลคาและคุณคาสามารถเขาถึงจิตใจและสรางประสบการณรวมแกนักทองเท่ียวไดอยางแทจริง 
ควรฝกอบรมความรูเก่ียวกับการบริหารกิจการในรูปแบบธุรกิจเพ่ือใหสามารถวางแผนการผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมีมาตรฐานสามารถแขงขันทางการตลาดได รวมท้ังมีความรูเรื่องกฎหมายขอบังคับเก่ียวกับ 
การจําหนายสินคาในประเทศและตางประเทศ พรอมเขาสูการเปดเสรีการคา สินคา บริการหลังการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ควรสงเสริมใหผูผลิต/ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนของกรุงเทพมหานครมี 
สถานท่ีจําหนายและจัดแสดงสินคา รวมท้ัง เผยแพรประชาสัมพันธ สงเสริมดานการตลาด/สรางชองทาง 
การจําหนายใหกับผลิตภัณฑชุมชนของกรุงเทพมหานครใหเปนท่ีรูจักและยอมรับของประชาชนท้ังใน
ระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียนโดยเนนตลาดออนไลน (อี-คอมเมิรช)  
 ดานการจัดการฝกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ 

การพัฒนาในระยะตอไป ควรพัฒนาศักยภาพวิทยากรสงเสริมอาชีพอยางตอเนื่อง เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการยกระดับโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร
ใหเปนโรงเรียนอาชีวะ และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกระบวนการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ
ของโรงเรียน และศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานครใหสอดคลองกับความตองการของตลาดในอนาคต โดยเฉพาะ
ตลาดอาเซียน ซ่ึงยังคงควรมุงเนนไปท่ีการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศใหแกประชาชนอยางตอเนื่อง 
 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย ๓.๓  การศึกษาสําหรับทุกคน 
 การศึกษาสําหรับทุกคน มุงใหความสําคัญในการพัฒนามนุษยในเรื่องการกระจายโอกาสทางการศึกษา 
อยางเทาเทียนและเสมอภาค ไมแบงแยกความตางทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม และศาสนา สามารถพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรู อานออกเขียนได และคิดเปน เปนการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  โดยกําหนดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรยอย 4 ตัวชี้วัด คือ 

 1. เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ไดรับการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑๒ ป 
(เปาหมายรอยละ 20)  ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ กรุงเทพมหานคร 
สามารถดําเนินการใหเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ไดรับการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน ๑๒ ป รวมจํานวน ๒๙๕,๑๐๒ คน เม่ือเทียบกับสถิติจํานวนเด็กและเยาวชนวัยเรียนในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงมีอายุระหวาง ๖-๑๘ ป รวมจํานวน ๘๔๓,๙๐๖ คน คิดเปน 
รอยละ ๓๔.๙๖๙   

   โดยจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (ระดับอนุบาลศึกษา) จํานวน ๕๐,๐๕๑ คน ระดับการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน ๑๒ ป จํานวน ๒๔๕,๐๕๑ คน แบงเปนระดบัประถมศึกษา จาํนวน ๒๐๘,๕๔๗ คน มัธยมศึกษา
ตอนตน จํานวน ๓๓,๕๕๐ คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๒,๙๕๔ คน มีโรงเรยีนในสงักัดกรุงเทพมหานคร  
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จํานวน ๔๓๗ โรงเรียน ในพ้ืนท่ี ๕๐ สํานักงานเขต เปดสอนตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 
จํานวน ๔๓๑ โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๑๐๘ โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
จํานวน ๙ โรงเรียน และเปดสอนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖ จํานวน ๖ โรงเรียน  

 2. เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ไดรับการศึกษาตามอัธยาศัยครอบคลุมในทุกเขตพ้ืนท่ี   
(เปาหมายรอยละ 24)  มีผลการดําเนินการคิดเปนรอยละ 60 โดยสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยใหเด็ก 
และเยาวชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ครอบคลุมในทุกเขตพ้ืนท่ี ๓๐ เขต คิดเปนรอยละ ๖๐ เทียบฐานพ้ืนท่ี ๕๐ เขต  
โดยกรุงเทพมหานคร มีหองสมุดเพ่ือการเรียนรู จํานวน ๓๖ แหง แบงเปนหองสมุดขนาดใหญ (กลุม A) จํานวน  
๒๐ แหง หองสมุดขนาดกลาง (กลุม B) จํานวน ๗ แหง หองสมุดขนาดเล็ก (กลุม C) จํานวน ๙ แหง และ 
มีรถหองสมุดเคลื่อนท่ี จํานวน ๗ คัน เพ่ือใหบริการในพ้ืนท่ีเขตท่ีไมมีหองสมุดหรือตามท่ีประชาชนรองขอ  
เพ่ือเปดโอกาสใหเด็ก เยาวชน และประชาชน ไดเขาถึงแหลงเรียนรูโดยงายและท่ัวถึง เปนการสงเสริมการเรียนรู  
ใหเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป เห็นคุณคาและตระหนักถึงความสําคัญของการอาน เพ่ือพัฒนาความรู 
ความคิด อันจะสงผลใหกรุงเทพมหานครเปนมหานครแหงการอานและกอใหเกิดวัฒนธรรมรักการอาน 
ในสังคมไทย  
 3. โรงเรียนสังกัด กทม. จัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  (เปาหมายรอยละ 3)   
กรุงเทพมหานครเปดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) สําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษท่ีมี 
ความบกพรองดานตาง ๆ ๙ ประเภท ไดแก บกพรองทางการมองเห็น ทางการไดยิน ทางสติปญญา ทางรางกาย
หรือสุขภาพ ทางภาษาและการพูด ทางอารมณและพฤติกรรม ทางการเรียนรู ออทิสติค และพิการซํ้าซอน 
เพ่ือใหไดมีโอกาสเรียนรวมกับนักเรียนปกติ ไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
และชวยเหลือตนเองได ซ่ึงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) กําหนด
เปาหมายใหกรุงเทพมหานครจดัการศึกษาพิเศษ (เรยีนรวม) รอยละ ๓๐ ของจํานวนโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ท้ังหมด จํานวน ๔๓๗ โรงเรยีน (๑๓๑ โรงเรียนในป พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยป พ.ศ. ๒๕๕๘ สามารถดําเนินการได 
๑๑๕ โรงเรยีน 

   ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดเปาหมายรอยละ ๓  
โดยเปดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) เพ่ิมข้ึนจาก ป พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงกรุงเทพมหานครสามารถ 
ดําเนินการไดตามเปาหมายของแผนฯ สามารถจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) เพ่ิมข้ึน จํานวน ๗ โรงเรียน  
คิดเปนรอยละ ๖.๐๘๗ รวมในป พ.ศ. ๒๕๕๙ มีโรงเรียนท่ีเปดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) จํานวน
ท้ังสิ้น ๑๒๑ โรงเรียน (ปดสถานศึกษา จํานวน ๑ โรงเรียน เนื่องจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ขอคืนพ้ืนท่ี
สถานศึกษา) คิดเปนรอยละ ๒๗.๖๘๙ ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท้ังหมด มีเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
นักเรียนเรียนรวม จํานวน ๓,๑๘๙ คน 
 4. โรงเรียนสังกัด กทม. มีผลทดสอบระดับชาติของนักเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ใน ๕ รายวิชา ไดแก วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ 
(เปาหมายรอยละ 14)  กรุงเทพมหานครจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประเภทสามัญศึกษา โดยเนนการศึกษา 
ในระดับประถมศึกษาเปนหลัก มีนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
จํานวน 33,258 คน จาก 431 โรงเรียน เขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปการศึกษา 2558  โดยมีโรงเรียนสังกัด กทม. ท่ีมีผลทดสอบระดับชาติของนักเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ ทุกรายวิชา (5 รายวิชา) จํานวน 54 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 12.53 เม่ือพิจารณาแบบ 
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แยกรายวิชา พบวาวิชาสังคมศึกษาฯ มีจํานวนโรงเรียนสอบไดคะแนนสูงกวาระดับประเทศมากท่ีสุด จํานวน 
228 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 52.90 รองลงมาไดแก วิชาภาษาไทย จํานวน 181 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 42  
วิชาคณิตศาสตร จํานวน 180 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 41.76 วชิาวิทยาศาสตร จํานวน 174 โรงเรียน  
คิดเปนรอยละ 40.37 และวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 113 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 26.22  

   ท้ังนี้ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 6 กรุงเทพมหานครก็มีการจัดใหนักเรียน 
ไดเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 8,429 คน 
จาก 108 โรงเรียน มีโรงเรียนสังกัด กทม. ท่ีมีผลทดสอบระดับชาติของนักเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ทุกรายวิชา จํานวน 1 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 0.93 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 862 คน  
จาก 9 โรงเรียน ไมมีโรงเรียนสังกัด กทม. ท่ีมีผลทดสอบระดับชาติของนักเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ทุกรายวิชา 

   โดยภาพรวมปการศึกษา 2558  นักเรียนในโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร มีผลคะแนนเฉลี่ย 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ดังนี้ 

   ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 33,258 คน คะแนนเฉลี่ย : ภาษาไทย : 49.30 คะแนน  
สังคมศึกษาฯ : 50.34 คะแนน  ภาษาอังกฤษ: 39.03 คะแนน  คณิตศาสตร: 43.96 คะแนน และ 
วิทยาศาสตร : 42.42 คะแนน 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 8,429 คน คะแนนเฉลี่ย : ภาษาไทย : 41.93 คะแนน   
สังคมศึกษาฯ : 43.80 คะแนน  ภาษาอังกฤษ: 27.47 คะแนน  คณิตศาสตร: 28.31 คะแนน และ
วิทยาศาสตร : 34.30 คะแนน 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 862 คน คะแนนเฉลี่ย : ภาษาไทย : 45.25 คะแนน   
สังคมศึกษาฯ : 36.57 คะแนน  ภาษาอังกฤษ: 21.86 คะแนน  คณิตศาสตร: 22.66 คะแนน และ
วิทยาศาสตร : 30.29 คะแนน 

 สรุปในภาพรวมของการดําเนินงานประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี 3.3  การศึกษาสําหรับทุกคน  
สามารถดําเนินการได จํานวน 3 ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรยอย จาก 4 ตัวชี้วัด คือ 

ตัวชี้วัด เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ไดรับการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑๒ ป ดําเนินการไดมากกวาเปาหมายท่ีกําหนด (รอยละ ๒๐) คิดเปนรอยละ ๓๔.๙๖๙  

ตัวชี้วัด เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ไดรับการศึกษาตามอัธยาศัยครอบคลุมในทุกเขตพ้ืนท่ี 
ดําเนินการไดมากกวาเปาหมายท่ีกําหนด (รอยละ ๒๔) คิดเปนรอยละ ๖๐  

ตัวชี้วัด โรงเรียนสังกัด กทม. จัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ดําเนินการไดมากกวา
เปาหมายท่ีกําหนด (รอยละ ๓) คิดเปนรอยละ ๖.๐๘๗  

ตัวชี้วัด โรงเรียนสังกัด กทม. มีผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ย
ระดบัประเทศใน ๕ รายวิชา ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ 
เปาหมายรอยละ 14 ดําเนินการไดรอยละ 12.53 ซ่ึงต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดรอยละ 1.47 
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะประเด็นยุทธศาสตรยอย 
 ปญหาและอุปสรรค  

 ๑. การจัดการดานการศึกษา ระหวาง สํานักการศึกษา และสํานักงานเขต ยังเปนการดําเนินการ 
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แบบแยกสวนตามภารกิจหนาท่ีรับผิดชอบ โดยไมมีการบูรณาการดานการศึกษารวมกันระหวางสํานักการศึกษา 
สํานักงานเขต และโรงเรียน  

๒. การปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ดานการศึกษาของนักเรียนโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ไมสามารถดําเนินการโดยสํานักการศึกษาเพียงหนวยเดียว แตจําเปนตองอาศัยความรวมมือ
จากหลายฝาย 

๓. การเรียนการสอนภาษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ยังไมสามารถพัฒนาทักษะดานภาษา 
ท่ีหลากหลายของนักเรียน เพ่ือพัฒนาสูพลเมืองโลก 

๔. การพัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษายังไมสงผลสัมฤทธิ์ไปสูนักเรียนเทาท่ีควร 
๕. การเพ่ิมแหลงเรียนรู (บานหนังสือ/หองสมุดเพ่ือการเรียนรู) ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 50 เขต ยังมี

ขอจํากัดในการดําเนนิการจดัหาสถานท่ีตั้ง เนื่องจากสถานท่ียังไมเหมาะสม รวมท้ังท่ีดินในกรุงเทพมหานคร 
มีราคาสูง 

ขอเสนอแนะ  สํานักการศึกษาควรดําเนินการดังนี้ 
 ๑. เรงจัดทําฐานขอมูล เพ่ือใชในการวางแผนดานการศึกษา 
 ๒. มีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีสมบูรณ โดยใชกระบวนการการมีสวนรวม (รวมคิด รวมทํา  

รวมตัดสินใจ) ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
๓. พัฒนาหลักสูตรใหนักเรียนมีความรู ความสามารถสูพลเมืองโลก เสริมสรางทักษะชีวิต สงเสริม

คุณธรรม และการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 ๔. สรางมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทองถ่ิน สําหรับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  

ซ่ึงถือเปนการศึกษาในระดับเมืองท่ีสําคัญ  
 ๕. พัฒนาครูใหมีประสิทธิภาพในการสอนใหเด็กเกิดความคิดวิเคราะหเปน โดยวิธี Coaching 
๖. มีการทดสอบครูผูสอน เพ่ือรักษาระดับความรู และมาตรฐานในการสอน 
 ๗. สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียว ควรเพ่ิมแหลงเรียนรู (บานหนังสือ/หองสมุดเพ่ือ 

การเรียนรู) ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเขต 
 

คาดการณและแนวโนมการพัฒนาในระยะตอไป  
 สํานักการศึกษาควรพัฒนาใน ๔ ดาน ดังนี้ 

 ๑. ดานผูบริหารโรงเรียน ควรจัดหลักสูตรใหแกผูบริหารสถานศึกษา โดยเนนการบริหารจัดการสูสากล 
ใหสถานศึกษาเปนองคกรคุณภาพ และขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษาอยางเปนระบบ พัฒนาทางวิชาการสู 
ความยั่งยืน Coaching จัดพ่ีเลี้ยงทางวิชาการในทุกดาน สรางการมีสวนรวมท้ังภาครัฐและเอกชน สรางเครือขาย 
ใหโรงเรียนเปนหนวยบริการทางการศึกษาในมิติท่ีกวางข้ึน เพ่ือการรับรองจากองคกรมาตรฐานสากล  
และเปดเสรีทางการศึกษา 

๒. ดานนักเรียน ควรปรับปรุงหลักสูตรดานการพัฒนาทักษะขบวนการคิดแกปญหา ทักษะทางดาน
ภาษา ทักษะดานวิชาชีพ จัดคายนักเรียนเพ่ือการเรียนรูสูสากล และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโรงเรียนใน 
และนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร พรอมสงเสริมใหนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีวินัย    
มีความรับผิดชอบ 

๓. ดานครู อาจารย ผูสอน ควรพัฒนาวิธีการถายทอดการเรียนการสอนท่ีทําใหเด็กสนใจท่ีจะเรียนรู  
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ฝกทักษะการสอนใหม ๆ สรางเครือขายครูในแตละกลุมสาระ และจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครู
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ใหเสียสละ 

๔. ดานอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน และแหลงเรียนรู รวมจัดทําทะเบียนแหลงเรียนรู เพ่ือจัดบริการ
เครือขายทางการศึกษา ปรับภูมิทัศนใหสวยงาม เพ่ือกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจใฝเรียนรู และปรับปรุง 
อาคารสถานท่ีเรียนใหเหมาะสมตามเกณฑมาตรฐาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย 3.4  สังคมพหุวัฒนธรรม  
  กรุงเทพมหานครสามารถสงเสริมใหประชาชนและเยาวชนกรุงเทพฯ เรียนรูวัฒนธรรมเมืองกรุงเทพฯ 
โดยผานกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมตาง ๆ  การจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการเรียนรู 
ดานวัฒนธรรมเมืองกรุงเทพฯ นอกหองเรียน  การจัดตั้งศูนยภูมิปญญาทองถ่ินกรุงเทพมหานครเพ่ือรวบรวม
ความรูพ้ืนบาน ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน และสงเสริมการนําภูมิปญญาและวัฒนธรรมชุมชน 
ยานตาง ๆ ไปใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในวงกวาง  สงเสริมการสืบทอดวัฒนธรรม สรางการยอมรับ 
ความเสมอภาคเทาเทียมระหวางกลุมคนตางวัฒนธรรม ชาติพันธุ ศาสนา ฯลฯ ในเมืองกรุงเทพฯ โดยกําหนด 
ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรยอย 2 ตัวชี้วัด คือ  

1. จํานวนชาวกรุงเทพฯ ท่ีเรียนรู และรวมสืบทอดวัฒนธรรมของกลุมตน  (เปาหมาย รอยละ 30)       
มีผลการดําเนินการคิดเปนรอยละ 25.50  โดยมีชาวกรุงเทพฯ ท่ีเรียนรู และรวมสืบทอดวัฒนธรรมของกลุมตน 
จํานวน ๑,๔๕๒,๗๐๒ คน เม่ือเทียบกับสถิติจํานวนประชากรกรุงเทพมหานครเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 
จํานวน 5,696,409 คน โดยสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียวดําเนินการใน 3 เรื่องเพ่ือผลักดัน 
ใหตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล ดังนี้ 

 1.1  การจัดหาพ้ืนท่ีสําหรับจัดแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรม 4 พ้ืนท่ี ไดแก 1) คลองผดุงกรุงเกษม     
จัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร  2) ถนนขาวสาร จัดงาน Thai Cultural Show จัดแสดงศิลปะ
โปงลาง  3) สวนหลวง ร.9 จดังานพรรณไมงามอรามสวนหลวง ร.9 จัดแสดงดนตรีไทยและดนตรีสากล   
และ 4) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร จัดงานประกวดลิเกชาดก มีการบรรเลงดนตรีไทยปพาทยไมแข็ง  

 1.2  การจัดกิจกรรมสําหรับการเรียนรูวัฒนธรรมในรูปแบบตาง ๆ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
4 กิจกรรม ไดแก 1) แสดงดนตรีไทยเนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง ณ ตลาดน้ําคลองผดุงกรุงเกษม   
2) จัดแสดง Thai Cultural Show (ศิลปะโปงลาง) ณ ถนนขาวสาร  3) จัดแสดงดนตรีไทยและดนตรีสากล  
ณ สวนหลวง ร. 9 ในงานพรรณไมงามอรามสวนหลวง ร. 9 ป  และ 4) จัดแสดงดนตรีไทยโดยวงปพาทย 
ไมแข็ง ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารในงานประกวดลิเกชาดก  

 1.3  จัดเก็บสถิติผูรับบริการแหลงเรียนรูดานวัฒนธรรม สถิติผูเขารับบริการแหลงเรียนรูของ
กรุงเทพมหานคร รวมท้ังสิ้น ๑,๔๕๒,๗๐๒ คน ดังนี้ พิพิธภัณฑเด็กกรุงเทพมหานคร แหงท่ี 1 (จตุจักร) จาํนวน 
๒๙๙,๘๓๘ คน  พิพิธภัณฑเด็กกรุงเทพมหานคร แหงท่ี 2 (ทุงครุ) จํานวน ๑๔๙,๔๖๙ คน  หอศิลปวัฒนธรรมแหง
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๙๗๒,๐๒๗ คน  และพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร 26 แหง จํานวน ๓๑,๓๖๘ คน  

2. จํานวนชาวกรุงเทพฯ ท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและอัตลักษณของกลุมอ่ืน ๆ  
อีกท้ังมีทัศนคติท่ีดี ใหความเคารพ และยอมรับความเปนพหุวัฒนธรรมของเมืองกรุงเทพฯ (เปาหมายรอยละ 25)    
ผลการดําเนินการคิดเปนรอยละ ๘๔.๔๔ ซ่ึงจัดเก็บขอมูลจากกลุมผูเขารับบริการแหลงเรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรม 
ของกรุงเทพมหานคร จํานวน ๔,๑๘๓ ชุด โดยสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียวดําเนินการเพ่ือผลักดัน 
ใหตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผล ดังนี้ 
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  2.1  ดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงแหลงขอมูลของกลุม/ชุมชนวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร  
ซ่ึงปรับปรุงแหลงขอมูลของพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานครเพ่ือเปนฐานขอมูลดานวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 8 แหลง ไดแก  1) พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตบางนา  2) พิพิธภัณฑทองถ่ิน
กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน  3) พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ  4) พิพิธภัณฑ
ทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง  5) พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง  6) พิพิธภัณฑ
ทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด  7) พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก  และ  
8) พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน 

 2.2  สนบัสนุนแผนดานวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครโดยการประสานกลุมเครือขายวัฒนธรรม
ระดับเขตกรุงเทพมหานครไดแลว 3 กลุมเครือขาย ไดแก  1) สมาคมผูทําคุณประโยชนเม่ือพระพุทธศาสนา 
แหงประเทศไทย เรื่องท่ีประสานงานรวมกัน การประชุมเตรียมการจัดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา 
เนื่องในเทศกาลวิสาขบชูาวนัสําคัญสากลของโลกประจําป 2559  2) มูลนธิิรวมจิตนอมเกลาเรื่องท่ีประสานงาน
รวมกัน โครงการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจาํป 2559  3) คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล 
เรื่องท่ีประสานงานรวมกัน การจัดงาน 128 ป ศิริราช 

 2.3  สํารวจความพึงพอใจของผูเขารับบริการแหลงเรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรมท่ีอยูในความดูแล 
ของสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียว  โดยใชแบบสอบถามในการจัดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
ในหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 400 ชุด พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร 24 แหง 3,283 ชุด 
พิพิธภัณฑเด็กกรุงเทพมหานคร 2 แหง 800 ชุด รวมท้ังสิน้ 4,483 ชุด  

สรุปภาพรวมของการดําเนนิงานประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี 3.4  สังคมพหุวัฒนธรรม ยังไมสามารถ
ดําเนินการได 1  ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรยอย คือ ตัวชี้วัด จํานวนชาวกรุงเทพฯ ท่ีเรียนรู และรวมสืบทอด
วัฒนธรรมของกลุมตน (เปาหมาย รอยละ ๓๐) ดําเนินการไดเพียงรอยละ ๒6.78 และตัวชี้วัด จํานวน 
ชาวกรุงเทพฯ ท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรม และอัตลักษณของกลุมอ่ืนๆ อีกท้ังมีทัศนคติท่ีดี  
ใหความเคารพ และยอมรับความเปนพหุวัฒนธรรมของเมืองกรุงเทพฯ (เปาหมาย รอยละ ๒๕) ดําเนินการ 
ไดรอยละ 84.44 
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะประเด็นยุทธศาสตรยอย   
ปญหาและอุปสรรค 
1. ขาดการบูรณาการการทํางานดานวัฒนธรรม ดนตรี กีฬา และการทองเท่ียวรวมกันระหวาง สํานัก

วัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียว สํานักสิ่งแวดลอม สํานักงานเขต การทํางานแยกเปนสวน ๆ ตามภาระหนาท่ี 
2. ขาดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทําฐานขอมูลดานวัฒนธรรม 

กีฬา และการทองเท่ียว 
ขอเสนอแนะ 
๑. สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการทองเท่ียวควรพิจารณานําตัวชี้วัดท่ีอยูแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  

๒๐ ป ระยะท่ี ๑ ท่ีเก่ียวของมาบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงานดวย และควรใหความสําคัญ
กับการดําเนินงาน การติดตามผลการดําเนินงาน รวมท้ังการจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดดังกลาว 

๒. สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการทองเท่ียวควรนําโครงการท่ีถูกตัดงบประมาณมาเสนอของบประมาณ
ดําเนินการในปงบประมาณถัดไปดําเนินการจัดทําขอมูลของโครงการซ่ึงสอดคลองกับตัวชี้วัดท่ีกองการทองเท่ียว
ไดเสนอขอจัดสรรงบประมาณและไมไดรับงบประมาณไว พรอมท้ังจัดทําสรุปผลกระทบของการถูกตัดงบประมาณ 
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ดังกลาวกับการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน และความสาํเร็จตามนโยบายผูบริหาร 
เพ่ือนําเสนอประกอบการขอจัดสรรงบประมาณของโครงการดังกลาวในปตอไป 

๓. การเผยแพรกิจกรรมทางวัฒนธรรมสามารถดําเนินการไดหลากหลายชองทางไมควรเฉพาะเจาะจง
ชองทางเคเบิลทีวี ซ่ึงตองใชงบประมาณดําเนินการสูง 

๔. สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการทองเท่ียวควรมีการวางแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานดาน
วัฒนธรรมตามกรอบแผนแมบทวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) และแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รวมกับกระทรวงวัฒนธรรม และเครือขาย
วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

 

คาดการณแนวโนมการพัฒนาในระยะตอไป 
วัฒนธรรมของไทยสวนใหญเปนวัฒนธรรมท่ีดีงาม ท่ีไดมีการสืบทอดวัฒนธรรมมาตั้งแตสมัยโบราณ

จนถึงปจจุบัน ซ่ึงในปจจุบันวัฒนธรรมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาโดยสวนใหญไดรับอิทธิพล 
มาจากชาวตางชาติเขามาทําใหวัยรุนไทยในปจจุบันจดจํา หลอหลอมจนเกือบกลายเปนวัฒนธรรมของเรา  
เชน การแตงกาย ภาษาท่ีใชในการพูด การเจาะตามรางกายตางๆ และการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ดังนั้น 
การพัฒนาวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครควรเรงดําเนินการโดยใหความสําคัญกับบริบทของความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในเชิงลึกประกอบกับการประสานทางวัฒนธรรมท่ีแตกตางและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
ท่ีเหมาะสมกับกลุม เทศกาล ยุคสมัย และการเปลี่ยนแปลงเพ่ือหลอหลอมใหเมืองกรุงเทพฯ มีสังคมพหุวัฒนธรรม 
ท่ีโดดเดน เปนเสนหของเมืองในเชิงการทองเท่ียวและการเติบโตทางเศรษฐกิจ อีกท้ังจัดโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ 
เพ่ือฟนฟูศิลปะ วัฒนธรรมไทยใหวัยรุนไทยมีสวนรวมและปลูกฝงวัฒนธรรมท่ีดีงามใหแกวัยรุนเพ่ือเปนท่ีเชิดหนา
ชูตาใหแกประเทศไทย ใหชาวตางชาติท่ีมาทองเท่ียวเห็นถึงวัฒนธรรมท่ีดีงามของประเทศไทยและประทับใจ 
ในวัฒนธรรมของคนไทย อาทิ สนับสนุนการไหว การทักทายดวยคําวา "สวัสดี" จนกระท่ังติดปากคนไทยทุกคน 
เปนท่ียอมรับกลายเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของสังคมไทย  
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4   มหานครกะทดัรัด 
 

กรุงเทพมหานครไดกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาไวในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ป โดยคาดหวังวา “ในระยะ ๑๕-๒๐ ปขางหนา กรุงเทพฯ จะไมใชเมืองท่ีผูกขาดความเจริญ 
แตเพียงแหงเดียว จะตองปรับเปลี่ยนโครงสรางผังเมือง จากเมืองโตเดี่ยว รวมศูนย ไปเปน “มหานครกะทัดรัด 
และกระจายตัว” เมืองกรุงเทพฯ ในอนาคต ควรจะบริหารจัดการในรูปแบบเมืองมหานคร ประกอบไปดวย
เมืองขนาดเล็ก กะทัดรัด จํานวนหลายเมืองท้ังในกรุงเทพฯ และในจังหวัดใกลเคียงกัน เชื่อมโยงสนับสนุน 
ซ่ึงกันและกัน เชื่อมตอกันโดยรถไฟฟาทันสมัย เดินทางไมเกิน ๑ ชั่วโมง ในขณะท่ีแตละเมืองมีฐานเศรษฐกิจ 
การจางงาน ท่ีพักอาศัย โรงเรียน โรงพยาบาล ยานการคาอยางครบครันในตัวเอง และมีระบบการบริหารจัดการ
ของตนเอง”  

ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2556-2560) ปงบประมาณ พ.ศ.2559 
กรุงเทพมหานครยังคงเนนการดําเนินการเพ่ือใหเมือง “กรุงเทพฯ” มีการเติบโตแบบกระชับ การพัฒนาพ้ืนท่ี
ของกรุงเทพฯ ใหมีศูนยกลางการใหบริการ และพัฒนาเมืองในลักษณะของเมืองเครือขาย โดยดําเนินการพัฒนา
เปน 2 ประเด็นยุทธศาสตรยอย 3 ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรยอย โดยผลการดําเนินงานมีดังนี้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี 4.1  เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอยางมีระเบียบมีการใชประโยชนท่ีดิน
และทรัพยากรอยางมีประสทิธิภาพ 

ประกอบดวยตัวชี้วัดความสําเร็จระดับประเด็นยุทธศาสตรยอย จํานวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี ้
1. รอยละของความสําเร็จของโครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม   

กําหนดเปาหมายรอยละ 30  
2. รอยละความสําเร็จของโครงการกอสรางถนนใหสามารถรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนหรือ

จํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน  กําหนดเปาหมายรอยละ 60  
 โดยแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฯ ระบุเปาประสงคในการดําเนินงานไว 5 เปาประสงค  
9 กลยุทธ และโครงการยุทธศาสตรสําคัญจํานวน 11 โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานในแตละกลยุทธ 
ใหบรรลุผลตามเปาประสงค  

 หนวยงานหลักท่ีมีภารกิจเก่ียวของ ไดแก สํานักผังเมือง ไดแปลงแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
สูแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน ประกอบดวย 5 เปาประสงค 7 กลยุทธ 10 โครงการ ซ่ึง 
การดําเนินงานตามแผนของหนวยงานไมสามารถผลักดันแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป  
พ.ศ.2559 ประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี 4.1 เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอยางมีระเบียบมีการใชประโยชนท่ีดิน
และทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ใหบรรลุตามเปาหมายตัวชี้วัดระดับประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ีกําหนดไว 
ท้ัง 2 ตัวชี้วัด ถึงแมเม่ือพิจารณาในระดับเปาประสงคและกลยุทธแลวจะเห็นวามีการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุน
เปาประสงคและกลยุทธ แตการดําเนินงานดังกลาวยังไมสรางความเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีจะสงผลตอการบรรลุ
เปาหมายตัวชี้วัดระดับประเด็นยุทธศาสตรยอยตัวท่ี 1 “รอยละของความสําเร็จของโครงการวางและจัดทํา 

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม” สาเหตุมาจากโครงการท่ีสงผลโดยตรงตอความสําเร็จตามตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรยอยดังกลาวไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ รวมท้ังโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการในระดับ
กลยุทธของแตละเปาประสงคยังไมสอดคลองเชื่อมโยงไปสูการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรยอย   
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ปญหาท่ีเกิดจากความไมสอดคลองหรือไมไดรับงบประมาณโครงการหลักสําคัญ ๆ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง 
ดานนโยบายและสภาพปจจัยแวดลอมตางๆ ทําใหหนวยงานไมไดขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการสําคัญ 
ท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร รวมท้ังมีการปรับเปลี่ยนไปดําเนินการโครงการอ่ืนให 
สอดรับกับความสนใจและการใหความสําคัญของผูบริหารท่ีมีตอประเด็นการพัฒนาเมืองในแตละชวงเวลา  
สวนตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรยอยตัวท่ี 2 “รอยละความสําเร็จของโครงการกอสรางถนนใหสามารถรองรับ
การเจริญเติบโตของชุมชนหรือจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน” โดยเนนในพ้ืนท่ีเขตชั้นในก็ไมมีการสํารวจและ
จัดเก็บขอมูลการดําเนินโครงการกอสรางถนน ขยายผิวการจราจร หรือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนสงมวลชน 
ฯลฯ ในเขตชั้นในซ่ึงสนับสนุนตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรยอยดังกลาว  
 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย 4.2  กรุงเทพมหานครมีศูนยชุมชนยอย (Sub center) เปนระบบตามลําดับ
ความสําคัญและศักยภาพพ้ืนท่ีเปนโครงขายเชื่อมโยงกันอยางมีระบบ  

ประกอบดวยตัวชี้วัดความสําเร็จระดับประเด็นยุทธศาสตรยอย จํานวน 1 ตัวชี้วัด ดังนี้  
-  รอยละความสําเร็จของโครงการกอสรางถนนใหสามารถรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนหรือ

จํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน  กําหนดเปาหมายรอยละ 60  
โดยแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฯ ระบุเปาประสงคในการดําเนินงานไว 1 เปาประสงค  

1 กลยุทธ และโครงการยุทธศาสตรสําคัญจํานวน 7 โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานระดับกลยุทธ 
ใหบรรลุผลตามเปาประสงค  
 หนวยงานหลักท่ีมีภารกิจเก่ียวของ ไดแก สํานักการโยธา ไดแปลงแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
สูแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน ประกอบดวย 1 เปาประสงค 1 กลยุทธ และ 7 โครงการ ตามท่ี
กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี 4.2 กรุงเทพมหานครมีศูนยชุมชน
ยอย (Sub center) เปนระบบตามลําดับความสําคัญและศักยภาพพ้ืนท่ีเปนโครงขายเชื่อมโยงกันอยางมีระบบ 
ซ่ึงสอดรับตามตัวชี้วัดระดับประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ีกําหนด 1 ตัวชี้วัด  ถึงแมผลความสําเร็จจะไมเปนไป 
ตามเปาหมายตัวชี้วัดท่ีกําหนด โดยสํานักการโยธาไดดําเนินการกอสรางถนนเสนใหม คือ ถนนศรีนครินทร- 

รมเกลา เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองไปยังเขตเมืองชั้นนอก ประกอบดวยโครงการสําคัญจํานวน 7 
โครงการ ท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร และไดรับการจัดสรรงบประมาณครบถวนท้ัง 7 
โครงการ แตวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรต่ํากวาคาประมาณการท่ีขอรับจัดสรร ซ่ึงเปนสวนหนึ่งท่ีสงผล 
ตอการกําหนดเปาหมายความสําเร็จของตัวชี้วัด ซ่ึงในแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงานกําหนดไว 
รอยละ 35 แตแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครกําหนดเปาหมายความสําเร็จรอยละ 60  เม่ือพิจารณา 
ผลการดําเนินงานหนวยงานสามารถทํางานไดเฉลี่ยเพียงรอยละ 30.65 ซ่ึงลาชากวาแผนของหนวยงาน   
ซ่ึงไมบรรลุตามเปาหมายตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ีกําหนดไว 

 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะประเด็นยุทธศาสตรยอย   
 ปญหาและอุปสรรค 
 1. นโยบายการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ท่ีไมเอ้ือตอการกําหนดโครงการ
ตอเนื่อง ทําใหโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจํากรุงเทพมหานครฯ ไมไดถูกนํามาจัดทําคําของบประมาณ  
 2. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมซ่ึงมีสวนเก่ียวของกับการดําเนินงานทําใหตองมีการปรับเปลี่ยน
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือใหสอดคลองกับขอเท็จจรงิในปปจจุบัน  
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 3. ความสนใจและการใหความสําคัญของผูบริหารตอประเด็นการพัฒนาเมืองจึงจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติมใหดําเนินการนอกเหนือจากท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
 4. โครงการกอสราง/ปรับปรุงภมิูทัศนมีความลาชากวาท่ีกําหนดไวแผนปฏิบัติราชการประจําป 
ของหนวยงาน เนื่องจากพ้ืนท่ีดําเนินโครงการอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานอ่ืน ตองอาศัยความรวมมือ
กับหนวยงานภายนอกซ่ึงเปนเจาของพ้ืนท่ีโครงการ รวมท้ังการมีสวนรวมของและภาคประชาชน ซ่ึงตองใช
ระยะเวลาในการพิจารณาความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี รวมท้ังสรางการยอมรับจากทุกภาค
สวนท่ีเก่ียวของ 
 5. หนวยงานยังดําเนินโครงการดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีกระจุกตัวในบางพ้ืนท่ี ไมกระจาย
ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ หรือไมไดนํากรอบการพัฒนาดานกายภาพตามผังเมืองรวมไปแปลงสูการปฏิบัติ 
ดังนั้นจึงอาจจะเปนไดวาเมืองเครือขายท่ีมีการเชื่อมโยงดวยระบบถนนและการคมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว 
เปนระบบอาจจะยังไมเปนไปตามเปาหมายของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป 
 ขอเสนอแนะ 
 1. การแปลงแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฯ ไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน 
ควรนาํโครงการท่ีบรรจุอยูในแผนปฏิบตัิราชการกรุงเทพมหานครฯ ท้ังหมดไปขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
และหากมีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานอยางไรก็ตาม ควรคํานึงถึง 
ผลในการขับเคลื่อนความสําเร็จตามเปาประสงคและกลยุทธดวย โดยเฉพาะเปาประสงคและกลยุทธท่ีเปน 
หลักสําคัญในการขับเคลื่อนการบรรลุตัวชี้วัดระดับเปาประสงคและสงผลตอความสําเร็จในระดับประเด็น
ยุทธศาสตรยอยดวย  
 2. กรณีโครงการ/กิจกรรมท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานอ่ืน  
ควรมีการศึกษาวิเคราะหขอมูลการดําเนินโครงการใหรอบดาน โดยเฉพาะปจจัยท่ีอาจกอใหเกิดความลาชา 
ในการดําเนินงานแตละข้ันตอน เพ่ือนํามากําหนดกรอบระยะเวลาในแผนการปฏิบัติงานใหมีความเหมาะสม 
รวมท้ังหาแนวทางในการกํากับและเรงรัดใหการดําเนินงานเปนไปตามกรอบเวลาท่ีแผนกําหนดไว  
 3. หนวยงานควรกําหนดตัวชีว้ัดระดับเปาประสงคในควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติการพัฒนาเมือง
ใหเปนไปตามผังเมืองรวม คือ ตัวชี้วัด “อัตราการลดลงของการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมือง” 
(รอยละ 40) ไวในแผนปฏิบตัิราชการของหนวยงาน หรือควรกําหนดกิจกรรม/โครงการท่ีสนับสนุนใหมี 
การจัดเก็บขอมูลสถิติตามท่ีตัวชี้วัดกําหนดไว 
 

คาดการณแนวโนมการพัฒนาในระยะตอไป 
 การพัฒนาเมืองดานโครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคมขนสงโดยเฉพาะขนสงระบบรางในอนาคต 
ชวงระยะ 5 ปตอไปนี้ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพของเมืองอยางชัดเจน ดังนั้นหนวยงานท่ีมีภารกิจ
เก่ียวของท้ังดานโครงสรางพ้ืนฐานและการบริการพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน จําเปนตอง 
นําขอมูลการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคมขนสงระบบราง เปนฐานคิดในการเตรียมแผนงานโครงการ
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงใหทันสถานการณ ดังนั้นการพัฒนาเมืองกะทัดรัดโดยทําใหเมืองกรุงเทพมหานคร
เติบโตอยางมีระเบียบ มีการใชประโยชนท่ีดินและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และมีการสงเสริมใหเกิด
ศูนยชุมชนยอย (Sub Center) เปนระบบตามลําดับความสําคัญและศักยภาพพ้ืนท่ีเปนโครงขายเชื่อมโยงกัน
อยางมีระบบ จําเปนตองมีการวางแผนการดําเนินงานรวมกันภายใตสถานการณอนาคตดังกลาวขางตน  
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โดยหนวยงานระดับสํานักท่ีมีภารกิจเก่ียวของและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีเปาหมายของการพัฒนา ตองรวมกัน
ดําเนินการสงเสริมมาตรการทางผังเมืองท้ังเชิงบวกและเชิงลบ มาตรการการบังคับใชกฎหมายตาง ๆ   
การพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะแหง การพัฒนาโครงขายถนน การเชื่อมตอระบบคมนาคมขนสงทุกระบบ การพัฒนา
พ้ืนท่ีสีเขียว รวมท้ังการพัฒนาจุดใหบริการสาธารณะตาง ๆ เพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีมีการพัฒนา
รองรับเมืองท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงตามระบบขนสงระบบราง 
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สรุปผลการประเมินการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ.2559 
ประเด็นยุทธศาสตร 4 มหานครกะทัดรัด 

สวนท่ี 1 ความสัมพันธระหวางประเด็นยุทธศาสตรกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2559 

 กรุงเทพมหานครมีพ้ืนท่ี 1,568.737 ตารางกิโลเมตร มีประชากรตามทะเบียนบานจํานวน   
5,696,409 คน (สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง วันท่ี 31 ธันวาคม 2558) ความหนาแนนของ
ประชากรเฉลี่ย 3,631 คน/ตารางกิโลเมตร จากขอมูลการขออนุญาตปลูกสรางอาคารของสํานักผังเมือง
พบวา พ้ืนท่ีเมืองยังขยายตัวจากเขตชั้นในออกสูพ้ืนท่ีเขตชั้นนอกอยางตอเนื่องและเปนไปอยางกระจัดกระจาย 
การขยายตัวในลักษณะดังกลาวกอใหเกิดปญหาหลายอยาง เชน การจราจรติดขัด ขยะ มลพิษ รวมถึงการ
กระจายของระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานไมสัมพันธกับการขยายตัวของเมือง ซ่ึงปญหาเหลานี้ลวนสงผลกระทบ
ตอคุณภาพชีวิตของคนเมือง 

เพ่ือแกไขปญหาและลดความรุนแรงของผลกระทบท่ีจะเกิดจากปญหาดังกลาว กรุงเทพมหานครได
กําหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาไวในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป โดยคาดหวังวา 
“ในระยะ ๑๕-๒๐ ปขางหนา กรุงเทพฯ จะไมใชเมืองท่ีผูกขาดความเจริญแตเพียงแหงเดียว จะตองปรับเปลี่ยน
โครงสรางผังเมือง จากเมืองโตเดี่ยว รวมศูนย ไปเปน “มหานครกะทัดรัด และกระจายตัว” เมืองกรุงเทพฯ ใน
อนาคต ควรจะบริหารจัดการในรูปแบบเมืองมหานคร ในที่นี้จะเรียกพื้นที่กลุมเมืองมหานคร ที่ใหญกวา
เมืองกรุงเทพฯ ในปจจุบันวา “มหานครกรุงเทพฯ” (Greater Bangkok Region) ซึ่งประกอบไปดวยเมือง
ขนาดเล็ก กะทัดรัด จํานวนหลายเมืองท้ังในกรุงเทพฯ และในจังหวัดใกลเคียงกัน เชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน เชื่อมตอกันโดยรถไฟฟาทันสมัย เดินทางไมเกิน ๑ ชั่วโมง ในขณะที่แตละเมืองมีฐานเศรษฐกิจ 
การจางงาน ที่พักอาศัย โรงเรียน โรงพยาบาล ยานการคาอยางครบครันในตัวเอง และมีระบบการบริหาร
จัดการของตนเอง” โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตรไวเปนแนวทางการพัฒนา คือ ประเด็นยุทธศาสตร
มหานครกะทัดรัด และในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2556-2560) 
ปงบประมาณ พ.ศ.2559 กรุงเทพมหานครยังคงเนนการดําเนินการเพ่ือใหเมือง “กรุงเทพฯ” มีการเติบโต
แบบกระชับ การพัฒนาพ้ืนท่ีของกรุงเทพฯ ใหมีศูนยกลางการใหบริการ และพัฒนาเมืองในลักษณะของเมือง
เครือขาย  โดยใหความสําคัญกับการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติการพัฒนาเมืองใหเปนไปตามผังเมืองรวม 
สรางแรงจูงใจและสงเสริมการขยายตัว ของการใชท่ีดินและความหนาแนนประชากรในเขตกรุงเทพฯชั้นใน
และเขตกรุงเทพฯชั้นกลาง รักษาสัดสวนการใชท่ีดินแบบผสมผสานท้ังแนวราบและแนวต้ังใหมีสภาพแวดลอม
ที่ดี สงเสริมการใชพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนสงมวลชน เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ืนท่ีในเขต
กรุงเทพฯ ชั้นในและเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง และพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีถูกปดลอมใหเกิดการเชื่อมตอกับพ้ืนท่ีโดยรอบ 
และในการดําเนินการไดแยกการพัฒนาเปนประเด็นยุทธศาสตรยอย 2 ประเด็น คือ ประเด็นยุทธศาสตรยอย 
4.1 เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอยางมีระเบียบ มีการใชประโยชนท่ีดินและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
และประเด็นยุทธศาสตรยอย 4.2 กรุงเทพมหานครมีศูนยชุมชนยอย (Sub center) เปนระบบตามลําดับ
ความสําคัญและศักยภาพพื้นที่เปนโครงขายเชื่อมโยงกันอยางมีระบบ โดยมีการกําหนดเปาประสงค กลยุทธ 
และตัวชี้วัดผลสําเร็จไวดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี 4.1 เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอยางมีระเบียบมีการใชประโยชนท่ีดิน
และทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยตัวชี้วัดความสําเร็จ ดังนี้  
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โดยแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฯ ระบุเปาประสงคในการดําเนินงานไว 5 เปาประสงค 9 กลยุทธ 
และโครงการยุทธศาสตรสําคัญจํานวน 11 โครงการท่ีสนับสนุนการบรรลุตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี 4.1 
ประกอบดวย 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค กลยุทธ โครงการสนับสนุน 
4.1.1 สรางแรงจูงใจ 
และสงเสริมการขยายตัว 
ของการใชที่ดินและ 
ความหนาแนนประชากร 
ในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน 
และเขตกรุงเทพฯ  
ชั้นกลาง 

- รอยละของความสําเร็จ 
ของโครงการวางและจัดทํา 
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
ฉบับใหม (รอยละ 30) 

4.1.1.2 เสริมสรางความรู 
ความเขาใจเร่ืองผังเมืองและ 
การปฏิบัติใหเปนไปตาม 
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
 

1. โครงการศึกษา 
มาตรการการโอนสิทธิ 
การพัฒนาไปสูการ 
ปฏิบัติตามผังเมืองรวม 
กรุงเทพมหานคร 
2. โครงการฝกอบรม 
เร่ืองแนวทางการพัฒนา 
เมืองเพื่อนําไปสูมหานคร 
กะทัดรัด 

  4.1.1.3 ปรับปรุง 
กฎกระทรวงที่ใชบังคับให 
เหมาะสมกับสภาพการณ 
และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไป 

3. โครงการวางและจัดทํา 
ผังเมืองรวมกรุงเทพ- 
มหานคร (การดําเนินการ 
เปนการจัดทําแผนผังภาค 
กรุงเทพมหานครและ 
ปริมณฑล โดย กทม. เปน 
เจาภาพ เปนศูนยกลาง 
การจัดทําผังฯ รวมกับ 
หนวยงานทองถ่ินใน 
จังหวัดปริมณฑล 

  4.1.1.3 (1) สํารวจ รังวัด 
กําหนดจุดปกหลักอางอิงแนว 
เขตหรือหมดเคร่ืองหมาย 
อางอิงแนวเขตระหวาง 
กรุงเทพมหานครกับจังหวัด 
ขางเคียง* 

4. จางที่ปรึกษาสํารวจ 
กําหนดแนวเขต 
กรุงเทพมหานคร 
 ระยะที่ 7 

  4.1.1.3 (2) จัดทําปูมเมือง 
ของกรุงเทพมหานคร 
ดวยระบบภูมิสารสนเทศ* 

5. โครงการจางที่ปรึกษา 
จัดทําปูมเมืองของ 
กรุงเทพมหานคร 
ดวยระบบภูมิสารสนเทศ 
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 1. รอยละของความสําเรจ็ของโครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม (รอยละ 30) 
 2. รอยละความสําเร็จของโครงการกอสรางถนนใหสามารถรองรับการเจริญเติบโตของชุมชน 

หรือจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน (รอยละ 60) 
 



เปาประสงค ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค กลยุทธ โครงการสนับสนุน 
  4.1.1.3 (3) จัดทําระบบ 

ขอมูลสาธารณูปโภคดวย 
แผนที่เชิงเลขความละเอียดสูง 
เพื่อบริการประชาชนและ 
บริหารจัดการของกรุงเทพ- 
มหานคร* 
 

6. โครงการจัดทําระบบ 
ขอมูลสาธารณูปโภค 
ดวยแผนที่เชิงเลข 
ความละเอียดสูง 
เพื่อบริการประชาชน 
และบริหารจัดการ 
ของ กทม. 

4.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพ 
การใชที่ดินในเขตกรุงเทพฯ 
ชั้นในและเขตกรุงเทพฯ 
ชั้นกลาง 

- รอยละความสําเร็จของ 
โครงการรับฟงขอคิดเห็น 
เสนอแนะจากประชาชน 
ในการปรับปรุงพื้นที่เฉพาะ 
แหง (Project Plan) และ 
แผนฟนฟูเมือง (Urban  
Regeneration) ในเขต 
กรุงเทพฯ ชั้นในและเขตพื้นที่ 
กรุงเทพฯ ชั้นกลาง  
(รอยละ 100) 

4.1.2.1 ปรับปรุงพื้นที่เฉพาะ 
แหง (Project Plan) และ 
แผนฟนฟูเมือง (Urban  
Regeneration) ในเขตพื้นที่ 
กรุงเทพมหานครชั้นในและ 
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ชั้นกลาง 

7. โครงการรับฟงขอคิด 
เห็น เสนอแนะจาก 
ประชาชนในการปรับปรุง 
พื้นที่เฉพาะแหง (Project 
Plan) และแผนฟนฟูเมือง 
(Urban Regeneration) 
ในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน 
และเขตพื้นที่กรุงเทพฯ  
ชั้นกลาง 

4.1.3 รักษาสัดสวน 
การใชที่ดินแบบผสม 
ผสาน ทั้งแนวราบและ 
แนวตั้งใหมีสภาพแวดลอม 
ที่ดี 

- รอยละความสําเร็จของ 
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัต ิ
การและศึกษาดูงานดานการ 
ดูแลรักษาโบราณสถานและ 
การอนุรักษสิ่งแวดลอม 
ชุมชนเมือง (รอยละ 100) 

4.1.3.1 สรางแผนพัฒนาพื้นที ่
แบบผสมผสาน (mix used  
Development) 

8. การฝกอบรมเชิง 
ปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 
ดานการดูแลรักษาโบราณ 
สถานและการอนุรักษ 
สิ่งแวดลอมชุมชนเมือง 
9. โครงการซอมแซมและ 
บูรณะโบราณสถาน 

4.1.4 สงเสริมการใช 
พื้นที่ที่มีศักยภาพรอบ 
บริเวณสถานีขนสง 
มวลชน 

 
ไมมีโครงการยุทธศาสตรสําคัญที่ดําเนินการในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

4.1.5 พัฒนาพื้นที่ถูก 
ปดลอมใหเกิดการเชื่อม 
ตอกับพื้นที่โดยรอบ 

- รอยละความสําเร็จของ 
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา 
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(รอยละ 100) 

4.1.5.1 พัฒนาพื้นที่เฉพาะ 

แหง (Project Plan) บริเวณ 
พื้นที่ปดลอมในเขตพื้นที่ 
กรุงเทพฯ ชั้นในและกรุงเทพฯ 
ชั้นกลาง 

10. โครงการจัดรูปที่ดิน 
เพื่อพัฒนาพื้นที่ 
กรุงเทพมหานคร 
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เปาประสงค ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค กลยุทธ โครงการสนับสนุน 
4.1.6 ควบคุมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติการ 
พัฒนาเมืองใหเปนไปตาม 
ผังเมืองรวม 

- อัตราการลดลงของการ 
ละเมิดกฎหมายและมาตรการ 
ทางผังเมือง (รอยละ 40) 

4.1.6.1 พัฒนากฎหมายและ 
มาตรการทางผังเมืองเพื่อใหมี 
ประสิทธิภาพในการบังคับใช 

11. โครงการศึกษา 
ปรับปรุงขอบัญญัติ 
กรุงเทพมหานคร เร่ือง 
กําหนดบริเวณหาม 
กอสรางใหสอดคลองกับ 
ผังเมืองรวมกรุงเทพ- 
มหานคร 

 - รอยละความสําเร็จของ 
การดําเนินโครงการ 
(รอยละ 100) 

 

 

* หมายถึง กลยุทธเพ่ิมเติมจากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย 4.2 กรุงเทพมหานครมีศูนยชุมชนยอย (Sub center) เปนระบบตามลําดับ
ความสําคัญ และศักยภาพพ้ืนท่ีเปนโครงขายเชื่อมโยงกันอยางมีระบบ ประกอบดวยตัวชี้วัดความสําเร็จ ดังนี้  

 

 
 

โดยแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฯ ไดระบุเปาประสงคในการดําเนินงานไว 1 เปาประสงค 1 กลยุทธ 
และโครงการยุทธศาสตรสําคัญจํานวน 7 โครงการท่ีสนับสนุนการบรรลุตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี 4.2 
ประกอบดวย 

เปาประสงค ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค กลยุทธ โครงการสนับสนุน 
4.2.1 ใหมีการจัดตั้ง  
BRA (Bangkok  
Regional Authority) 
เพ่ือทําหนาท่ีพัฒนาเมือง 
เครือขาย 

 
ไมมีโครงการยุทธศาสตรสําคัญที่ดําเนินการในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 

4.2.2 ยกระดับและ 
ปรับปรุงชุมชนระดับยาน 
และพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ 
ทางดานการเชื่อมโยงท่ีมี 
องคประกอบครบครัน  
ใหเปนเมืองเครือขาย 

 
 
ไมมีโครงการยุทธศาสตรสําคัญที่ดําเนินการในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

4.2.3 จัดตั้งเมือง
เครือขายท่ีมีการใชท่ีดิน 
อยางหนาแนนและ 
ผสมผสาน 

 
ไมมีโครงการยุทธศาสตรสําคัญที่ดําเนินการในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพของถนนใหสามารถรองรับการเจริญเติบโต 
ของชุมชนหรือจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน (รอยละ 60) 



เปาประสงค ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค กลยุทธ โครงการสนับสนุน 
4.2.4 พัฒนาโครงสราง 
พ้ืนฐานเพ่ือรองรับ 
ประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน 

- รอยละความสําเร็จของ 
โครงการกอสรางถนนให 
สามารถรองรับการเจริญ 
เติบโตของชุมชนหรือจํานวน 
ประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน  
(รอยละ 60) 

4.2.4.1 (1) เพ่ิม 
ประสิทธิภาพของถนนให 
สามารถรองรับการเจริญ 
เติบโตของชุมชนหรือจํานวน 
 ประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน* 

1. โครงการกอสราง 
ถนนศรีนครินทร-รมเกลา 
ชวงท่ี 1 กอสรางทางแยก
ตางระดับถนนศรีนครินทร
กับถนนกรุงเทพกรีฑาและ
กอสรางถนนจากถนนศรี 
นครินทรถึงคลองหัวหมาก 
2. โครงการกอสราง 
ถนนศรีนครินทร-รมเกลา 
ชวงท่ี 2 กอสรางถนน 
ศรีนครินทร-รมเกลา  
จากคลองหัวหมาก 
ถึงคลองลําสาลี 
3. โครงการกอสราง 
ถนนศรีนครินทร-รมเกลา 
ชวงท่ี 3 กอสรางถนน 
ศรีนครินทร-รมเกลา  
จากคลองลําสาลี 
ถึงคลองวังใหม 
4. โครงการกอสราง 
ถนนศรีนครินทร-รมเกลา 
ชวงท่ี 4 กอสรางถนน 
ศรนีครินทร-รมเกลา  
จากคลองวังใหมถึง 
ทางหลวงหมายเลข 9 
5. โครงการกอสราง 
ถนนศรีนครินทร-รมเกลา  
ชวงท่ี 5 กอสรางทางยก 
ระดับขามทางหลวง 
หมายเลข 9 
6. โครงการกอสราง 
ถนนศรีนครินทร- 
รมเกลา ชวงท่ี 6  
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เปาประสงค ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค กลยุทธ โครงการสนับสนุน 
   กอสรางและปรับปรุง

ถนนศรีนครินทร-รม
เกลา จากทางหลวง 
หมายเลข 9 ถึงถนนรม
เกลา 
7. โครงการกอสราง 
ถนนศรีนครินทร-รม
เกลา ชวงท่ี 7 กอสราง
ทางแยกตางระดับถนน
รมเกลากับถนนเจาคุณ
ทหาร 

* หมายถึง กลยุทธเพ่ิมเติมจากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปฯ 
 

สวนท่ี 2 การนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ.2559 ไดระบุภารกิจการดําเนินงาน 

เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาในประเด็นยุทธศาสตร “มหานครกะทัดรัด” ใหอยูในความรับผิดชอบ 
ของหนวยงานหลัก ๒ หนวยงาน คือ  

1)  สํานักผังเมืองรับผิดชอบการดําเนินโครงการและกิจกรรมสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรยอย 4.1 
เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอยางมีระเบียบมีการใชประโยชนท่ีดินและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ   

2)  สาํนักการโยธารับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตรยอย 4.2 กรุงเทพมหานครมีศูนยชุมชนยอย 
(Sub center) เปนระบบตามลําดับความสําคัญ และศักยภาพพ้ืนท่ีเปนโครงขายเชื่อมโยงกันอยางมีระบบ  

ท้ังนี้ ท้ังสองหนวยงานมีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๙  และไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ดําเนินการ ดังนี้ 
1) โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ กทม. ฯ และการขอจัดสรรงบประมาณของสํานักผังเมือง 
 

ลําดับที ่ ชื่อโครงการ 
ยอดตามแผน ยอดขอรับจัดสรร ยอดที่ไดรับจดัสรร 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการศึกษามาตรการ 
การโอนสิทธิการพัฒนาไปสู 
การปฏิบัติตามผังเมืองรวม 
กรุงเทพมหานคร 

14,500,000 5,300,000  - 

2 โครงการฝกอบรมเรื่องแนวทาง 
การพัฒนาเมืองเพ่ือนําไปสู 
มหานครกะทัดรัด 

444,700  -  - 
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ลําดับที ่ ชื่อโครงการ 
ยอดตามแผน ยอดขอรับจัดสรร ยอดที่ไดรับจดัสรร 

(บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (การดําเนินการ
เปนการจัดทําแผนผังภาค
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลโดย 
กทม.เปนเจาภาพ เปนศูนยกลางการ
จัดทําผังฯ รวมกับหนวยงานทองถ่ิน
ในจังหวัดปริมณฑล) 

20,000,000  -  - 

4 จางท่ีปรึกษาสํารวจ กําหนด 
แนวเขตกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 7 

30,000,000  -  - 

5 โครงการจางท่ีปรึกษาจัดทําปูมเมือง
ของกรุงเทพมหานครดวยระบบ 
ภูมิสารสนเทศ 

25,300,000  -  - 

6 โครงการจัดทําระบบขอมูล
สาธารณูปโภคดวยแผนท่ีเชิงเลข
ความละเอียดสูงเพ่ือบริการ
ประชาชนและบริหารจัดการ 
ของกรุงเทพมหานคร 

281,600,000  -  - 

7 โครงการรับฟงความคิดเห็น
เสนอแนะจากประชาชนในการ
ปรับปรุงพ้ืนท่ีเฉพาะแหง (project 
plan) และแผนฟนฟูเมือง (urban 
regeneration) ในเขตกรุงเทพฯ 
ชั้นใน และเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง 

10,000,000  -  - 

8 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
และศึกษาดูงานดานการดูแลรักษา
โบราณสถานและการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมชุมชนเมือง 

5,000,000  -  - 

9 โครงการซอมแซมและดูแล
โบราณสถาน 

10,000,000  -  - 

10 โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือการพัฒนา
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

400,000  -  - 
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ลําดับที ่ ชื่อโครงการ 
ยอดตามแผน ยอดขอรับจัดสรร ยอดที่ไดรับจดัสรร 

(บาท) (บาท) (บาท) 

11 โครงการศึกษาปรับปรุงขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่องกําหนด
บริเวณหามกอสรางใหสอดคลองกับ
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

10,000,000  -  - 

                     รวมงบประมาณ 407,244,700 
         (100%) 

16,052,500 
      3.942%) 

10,752,500 
      (2.640%) 
    (66.983%) 

 

นอกจากนี้ มีโครงการท่ีไมไดกําหนดในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 แตปรากฏ 
ในแผนปฏิบตัิราชการประจําปของสํานักผังเมือง จํานวน 8 โครงการ ประกอบดวย 
 
ลําดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ (บาท) 

1 โครงการจางท่ีปรึกษาศึกษาและวิเคราะหความเหมาะสมของมาตรการ    
ตามผังเมืองรวม เพ่ือสงเสริมการพัฒนาในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน และ
กรุงเทพฯ เขตชั้นกลาง 

15,000,000 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนทางเดินริมน้ํายานกุฎีจีน  28,000,000 
3 โครงการกอสรางศูนยขอมูลทองเท่ียวทางน้ํา-จักรยาน บริเวณใตสะพาน  

ปฐมบรมราชานุสรณ  
40,000,000 

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนทางสัญจรบนโครงสรางสะพานขามแมน้ํา
เจาพระยาบริเวณชองกลางสะพานพระปกเกลา  

22,000,000 

5 โครงการฝกอบรมและดูงานการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการรักษา 
อัตลักษณของกรุงเทพมหานครและเชียงใหม  

770,700 

6 โครงการสัมมนาทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ดานผังเมือง  

584,400 

7 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการวิจัยดานผังเมือง  

224,300 

8 โครงการจางท่ีปรึกษา สํารวจกําหนดแนวเขตกรุงเทพมหานครระยะท่ี 6  5,000,000 
                                                                   รวมงบประมาณ 111,579,400 

จากขอมูลจะเห็นไดวา สาํนักผังเมืองไดเสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขอจัดสรรงบประมาณ
ประจําป พ.ศ.2559 จํานวน 11 โครงการ เปนโครงการท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2559 จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 27.27  และไดรับจัดสรรงบประมาณ 10,752,500 บาท 
คิดเปนรอยละ 2.640 ของงบประมาณท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฯ  
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ขณะเดียวกันหนวยงานมีการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการท่ีไมมีรายชื่อปรากฏอยู 
ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฯ จํานวน 8 โครงการ โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณดําเนินการ 
รวม 111,579,400 บาท ผลจากการจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ.2559 ทําใหเปาประสงค กลยุทธ 
และตัวชี้วัดการดําเนินงานบางสวนท่ีปรากฏอยูในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฯ ไมไดรับการขับเคลื่อน 
(ซ่ึงจะไดกลาวถึงในรายละเอียดในสวนท่ี 3) และจากการติดตามขอมูลการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
พบวา มีสาเหตุหลักท่ีทําใหการขอรับการจัดสรรงบประมาณไมเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครฯ จํานวน ๓ ประการ คือ 

1. นโยบายการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ท่ีไมเอ้ือตอการกําหนดโครงการ
ตอเนื่อง ทําใหโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจํากรุงเทพมหานครฯ ไมไดถูกนํามาจัดทําคําของบประมาณ 
เชน โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (การดําเนินการเปนการจัดทําแผนผังภาคกรุงเทพ-
มหานคร และปริมณฑลโดย กทม.เปนเจาภาพ เปนศูนยกลางการจัดทําผังฯ รวมกับหนวยงานทองถ่ิน 
ในจังหวัดปริมณฑล)  และโครงการจางท่ีปรึกษา สํารวจกําหนดแนวเขตกรุงเทพมหานครระยะท่ี 7  

2. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมซ่ึงมีสวนเก่ียวของกับการดําเนินงานทําใหตองมีการปรับเปลี่ยน
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือใหสอดคลองกับขอเท็จจริงในปปจจุบัน เชน โครงการจัดทําระบบขอมูลสาธารณูปโภค
ดวยแผนท่ีเชิงเลขความละเอียดสูงเพ่ือบริการประชาชนและบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร และ
โครงการจางท่ีปรึกษาจัดทําปูมเมืองของกรุงเทพมหานครดวยระบบภูมิสารสนเทศ 

3. ความสนใจและการใหความสําคัญของผูบริหารตอประเด็นการพัฒนาเมืองจึงจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติม เชน โครงการปรับปรุงภูมิทัศนทางเดินริมน้ํายานกุฎีจีน โครงการกอสรางศูนยขอมูลทองเท่ียว 
ทางน้ํา-จักรยานบริเวณใตสะพานปฐมบรมราชานุสรณ และโครงการปรับปรุงภูมิทัศนทางสัญจรบนโครงสราง
สะพานขามแมน้ําเจาพระยาบริเวณชองกลางสะพานพระปกเกลา 
 

2) โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ กทม.ฯ และการขอจัดสรรงบประมาณของสํานักการโยธา 
 

ลําดับที ่ ชื่อโครงการ 
ยอดตามแผน ยอดขอรับจัดสรร ยอดที่ไดรับจดัสรร 

(บาท) (บาท) (บาท) 
1 โครงการกอสรางถนนศรีนครินทร-รม

เกลา ชวงที่ 1 กอสรางทางแยกตาง
ระดับถนนศรีนครินทรกับถนน 
กรุงเทพกรีฑาและกอสรางถนนจาก
ถนนศรีนครินทรถึงคลองหัวหมาก 

412,500,000 360,000,000 120,000,000 

2 โครงการกอสรางถนนศรีนครินทร-รม
เกลา ชวงที่ 2 กอสรางถนนศรี
นครินทร-รมเกลาจากคลองหัวหมาก 
ถึงคลองลําสาล ี

481,000,000 380,000,000 135,000,000 

3 โครงการกอสรางถนนศรีนครินทร-รม
เกลา ชวงที่ 3 กอสรางถนนศรี
นครินทร-รมเกลา จากคลองลําสาล ี
ถึงคลองวังใหม 

382,000,000 320,000,000 110,000,000 
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ลําดับที ่ ชื่อโครงการ 
ยอดตามแผน ยอดขอรับจัดสรร ยอดที่ไดรับจดัสรร 

(บาท) (บาท) (บาท) 
4 โครงการกอสรางถนนศรีนครินทร- 

รมเกลา ชวงที่ 4 กอสรางถนนศรี
นครินทร-รมเกลา จากคลองวังใหม
ถึงทางหลวงหมายเลข 9 

270,000,000 240,000,000 80,000,000 

5 โครงการกอสรางถนนศรีนครินทร- 
รมเกลา ชวงที่ 5 กอสรางทาง
ยกระดับขามทางหลวงหมายเลข 9 

363,000,000 272,000,000 98,000,000 

6 โครงการกอสรางถนนศรีนครินทร- 
รมเกลา ชวงที ่6 กอสรางและ
ปรับปรุงถนนศรีนครินทร-รมเกลา 
จากทางหลวงหมายเลข 9  
ถึงถนนรมเกลา 

428,000,000 340,000,000 115,000,000 

7 โครงการกอสรางถนนศรีนครินทร- 
รมเกลา ชวงที่ 7 กอสรางทางแยก
ตางระดบัถนนรมเกลากับถนน 
เจาคุณทหาร 

412,000,000 348,000,000 119,000,000 

                     รวมงบประมาณ 2,748,500,000 
(100%) 

2,260,000,000 
(82.227%) 

770,000,000 
(28.270%) 
(34.071%) 

 

ในสวนของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี 4.2  ซ่ึงอยู 
ในความรับผิดชอบของสํานักการโยธา จํานวน 7 โครงการ มีการขอรับการจัดสรรงบประมาณและไดรับ 
การจดัสรรงบประมาณดําเนินการครบทุกโครงการ แตวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรนั้นแตกตาง 
ไปจากประมาณการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฯ โดยประมาณการวงเงินงบประมาณไว 
2,748,500,000.-บาท   แตไดรับการจัดสรรเพียง 770,000,000.-บาท หรือคิดเปนรอยละ 28.270 
ของการประมาณการ 
 

ความสอดคลองเช่ือมโยงระหวางแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร  กับแผนปฏิบัติราชการประจําป 
ของหนวยงาน 

เม่ือนําโครงการ/กิจกรรมท่ีอยูในแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงานซ่ึงไดรับการจัดสรร
งบประมาณดําเนินการมาจัดลําดับความสัมพันธตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฯ แลว จะพบวา 
มีความสอดคลองและเชื่อมโยงกัน ดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี 4.1  เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอยางมีระเบียบมีการใชประโยชนท่ีดิน 
และทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 

เปาประสงค กลยุทธ 
ตัวชี้วัดกลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ 

โครงการสนับสนุน 
ตามแผนฯ กทม. ตามแผนฯ หนวยงาน 

4.1.1 สราง 
แรงจูงใจและ 
สงเสริมการ
ขยาย 
ตัวของการใช
ที่ดินและ 
ความหนาแนน
ประชากรในเขต
กรุงเทพฯ ชั้นใน 
และเขต
กรุงเทพฯ  
ชั้นกลาง 

4.1.1.2 เสริมสราง
ความรูความเขาใจ 
เร่ืองผังเมือง 
และการปฏิบตั ิ
ตามผังเมืองรวม 

จํานวนของขาราชการ
สํานักผงัผังเมืองและ
หนวยงานที่เก่ียวของ 
มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับแนวทางการ
พัฒนาเมืองมากข้ึน
และนาํความรูไป
ประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานเพื่อสงเสริม
ใหเกิดการพัฒนาเมือง 
ที่มีประสิทธิภาพ 
(210 คน) 

รอยละของขาราชการ
สํานักผงัเมืองและ
หนวยงานที่เก่ียวของ 
มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับแนวทางการ
พัฒนาเมืองมากข้ึน 
(รอยละ 80) 

1. โครงการสัมมนา
ทางวชิาการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 
ดานผงัเมือง 
2. โครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ
ประยุกตใช
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื่อการวิจัย 
ดานผงัเมือง 

 4.1.1.3 ปรับปรุง
กฎกระทรวงที่ใชบังคับ
ใหเหมาะสมกับ
สภาพการณและ
สิ่งแวดลอมที่เปลีย่นไป 

รอยละความสําเร็จ
ของโครงการวาง
และจัดทําผังเมือง
รวมกรุงเทพ- 
มหานครฉบับใหม  
(รอยละ ๓๐) 

รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
โครงการจาง 
ท่ีปรึกษาศึกษา 
และวิเคราะห 
ความเหมาะสม 
ของมาตรการ 
ตามผังเมืองรวมฯ 
(รอยละ ๘๕) 

3. โครงการจาง 
ท่ีปรึกษาศึกษา 
และวิเคราะห 
ความเหมาะสม 
ของมาตรการ 
ตามผังเมืองรวม  
เพ่ือสงเสริมการ
พัฒนาในพ้ืนท่ีเขต
กรุงเทพฯ ชั้นใน 
และกรุงเทพฯ  
เขตชั้นกลาง                                                          

 4.1.1.3 (1) 
สํารวจ รังวัด 
กําหนดจุดปก 
หลักอางอิงแนวเขต
หรือหมุด
เครื่องหมายอางอิง
แนวเขตระหวาง
กรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดขางเคียง* 

รอยละความสําเร็จ
ของโครงการเพ่ือ
สํารวจกําหนดแนว
เขตกรุงเทพมหานคร 
ระยะท่ี ๗  
(รอยละ ๑๐๐) 

รอยละความสําเร็จ
ของโครงการจาง 
ท่ีปรึกษาสํารวจ 
กําหนดแนวเขต
กรุงเทพมหานคร  
ระยะท่ี 6 

(รอยละ ๑๐๐) 

4. โครงการจาง 
ท่ีปรึกษาสํารวจ 
กําหนดแนวเขต
กรุงเทพมหานคร 
ระยะท่ี 6 
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เปาประสงค กลยุทธ 
ตัวชี้วัดกลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ 

โครงการสนับสนุน 
ตามแผนฯ กทม. ตามแผนฯ หนวยงาน 

4.1.2 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การใชที่ดินใน
เขตกรุงเทพฯ 
ชั้นใน และเขต
กรุงเทพฯ  
ชั้นกลาง 

4.1.2.1 ปรับปรุง
พื้นที่เฉพาะแหง 
(project plan)  
และแผนฟนฟูเมือง 
(urban 
regeneration)  
ในเขตพื้นที่กรุงเทพ-
มหานครชั้นใน  
และเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร      
ชั้นกลาง 

รอยละความสาํเร็จ 
ของโครงการรับฟง
ขอคิดเห็นเสนอแนะ
จากประชาชน 
ในการปรับปรุงพื้นที่
เฉพาะแหง (Project 
Plan) และแผนฟนฟ ู
เมือง (Urban 
Regeneration)  
ในเขตกรุงเทพฯ 
ชั้นใน และเขตพื้นที่
กรุงเทพฯ ชั้นกลาง  
(รอยละ ๑๐๐)                                                   

รอยละความสาํเร็จ 
ของการดําเนิน
โครงการปรับปรุงฟนฟู
พื้นที่ยานเกา 
(รอยละ ๖๕) 

5. โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน
ทางเดินริมน้าํยาน
กุฎีจีน 
6. โครงการกอสราง
ศูนยขอมูลทองเที่ยว
ทางน้าํ-จักรยาน 
บริเวณใตสะพาน
ปฐมบรมราชา
นุสรณ 
7. โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน
ทางสัญจรบน
โครงสรางสะพาน
ขามแมน้ํา
เจาพระยาบริเวณ
ชองกลางสะพาน
พระปกเกลา 

4.1.3 รักษา
สัดสวนการใช
ที่ดินแบบ
ผสมผสานทั้ง
แนวราบและ
แนวตั้งใหมี
สภาพแวดลอม 
ที่ดี 

4.1.3.1 สราง
แผนพัฒนาพืน้ที่แบบ
ผสมผสาน  
(Mix-used 
development) 

รอยละความสาํเร็จ
ของโครงการ
ฝกอบรมและศึกษา 
ดูงานดานการรักษา
โบราณสถานและ
การอนุรักษ
สิ่งแวดลอมชุมชน
เมือง  
(รอยละ ๘๐) 

รอยละความสาํเร็จของ
ขาราชการที่เขารับการ
ฝกอบรมและศึกษาดู
งานดานการรักษา
โบราณสถานฯ มี
ความรูความเขาใจใน
เนื้อหาการอบรม
เพิ่มข้ึน (รอยละ ๘๐) 

8. โครงการ
ฝกอบรมและดูงาน
การศึกษา
เปรียบเทียบแนวทาง 
การรักษาอัตลักษณ 
ของกรุงเทพ- 
มหานครและ
เชียงใหม 

4.1.5 พัฒนา
พื้นที่ถูกปดลอม
ใหเกิดการ
เชื่อมตอกับพื้นที่
โดยรอบ 

4.1.5.1 พัฒนาพื้นที่
เฉพาะแหง (Project 
Plan) บริเวณพื้นที่
ปดลอมในเขตพื้นที่
กรุงเทพฯ ชั้นใน และ
กรุงเทพฯ ชั้นกลาง 

รอยละความสาํเร็จ
ของโครงการจัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
กรุงเทพมหานคร  
(รอยละ 100)                                                

รอยละความสาํเร็จ 
ของโครงการจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร  
(รอยละ 100)                                                

9. โครงการจัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
กรุงเทพมหานคร   
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เปาประสงค กลยุทธ 
ตัวชี้วัดกลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ 

โครงการสนับสนุน 
ตามแผนฯ กทม. ตามแผนฯ หนวยงาน 

4.1.6 ควบคุม
และตรวจสอบ
การปฏิบัติการ
พัฒนาเมือง 
ใหเปนไปตาม 
ผังเมืองรวม 

4.1.6.1 พัฒนา
กฎหมายและ
มาตรการทาง 
ผังเมืองเพื่อใหมี
ประสิทธิภาพ 
ในการบังคับใช 

1. อัตราการลดลง
ของการละเมิด
กฎหมายและ
มาตรการทางผงัเมือง  
(รอยละ 40) 
2. รอยละ
ความสําเร็จ 
ของการดําเนิน
โครงการ  
(รอยละ 100)  

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินโครงการจาง
ที่ปรึกษากําหนดแนว
ทางการปรับปรุง
ขอบัญญัติฯ  
(รอยละ 80) 

10. โครงการศึกษา
ปรับปรุงขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร  
วาดวยการกําหนด
บริเวณหามกอสราง 
ดัดแปลง ใชหรือ
เปลี่ยนการใชอาคาร
บางชนิดหรือบาง
ประเภทในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร   

 

ประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี 4.2 กรุงเทพมหานครมีศูนยชุมชนยอย (Sub center) เปนระบบตามลําดับ
ความสําคัญ และศักยภาพพ้ืนท่ีเปนโครงขายเชื่อมโยงกันอยางมีระบบ 
 

เปาประสงค กลยุทธ 
ตัวชี้วัดกลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ 

โครงการสนับสนุน 
ตามแผนฯ กทม. ตามแผนฯ หนวยงาน 

4.2.4 พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 
เพื่อรองรับ
ประชากร 
ที่เพิ่มข้ึน  

4.2.4.1 (1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพของถนน
ใหสามารถรองรับการ
เจริญเติบโตของชุมชน
หรือจํานวนประชากร
ที่เพิ่มข้ึน* 
 

รอยละความสาํเร็จ
ของโครงการกอสราง
ถนนใหสามารถรองรับ
การเจริญเติบโตของ
ชุมชนหรือจํานวน
ประชากรที่เพิ่มข้ึน 
(รอยละ 60) 

รอยละความสาํเร็จของ
โครงการกอสรางถนนให
สามารถรองรับการ
เจริญเติบโตของชุมชน
หรือจํานวนประชากรที่
เพิ่มข้ึน (รอยละ ๓๕) 

1. โครงการกอสราง
ถนนศรีนครินทร- 
รมเกลา ชวงที่ 1 
กอสรางทางแยก 
ตางระดบัถนนศรี-
นครินทรกับถนน
กรุงเทพกรีฑา และ
กอสรางถนน 
จากถนนศรีนครินทร
ถึงคลองหัวหมาก 
2. โครงการกอสราง
ถนนศรีนครินทร- 
รมเกลา ชวงที่ 2 
กอสรางถนนศรี
นครินทร-รมเกลา
จากคลองหัวหมาก
ถึงคลองลําสาล ี  
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เปาประสงค กลยุทธ 
ตัวชี้วัดกลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ 

โครงการสนับสนุน 
ตามแผนฯ กทม. ตามแผนฯ หนวยงาน 

     3. โครงการกอสราง 
ถนนศรีนครินทร- 
รมเกลา ชวงที่ 3 
กอสรางถนนศรี 
นครินทร-รมเกลา 
จากคลองลําสาล ี
ถึงคลองวังใหม 
4. โครงการกอสราง 
ถนนศรีนครินทร- 
รมเกลา ชวงที่ 4  
กอสรางถนศรี 
นครินทร-รมเกลา 
จากคลองวังใหม 
ถึงทางหลวง
หมายเลข 9 
5. โครงการกอสราง 
ถนนศรีนครินทร- 
รมเกลา ชวงที่ 5 
กอสรางทาง
ยกระดับขามทาง
หลวงหมายเลข 5 
6. โครงการกอสราง 
ถนนศรีนครินทร-รม
เกลา ชวงที่ 6  
กอสรางและ
ปรับปรุงถนน 
ศรีนครินทร-รมเกลา  
จากทางหลวง 
หมายเลข 9  
ถึงถนนรมเกลา 
7. โครงการกอสราง 
ถนนศรีนครินทร-รม
เกลา ชวงที่ 7  
กอสรางทางแยก
ตางระดับถนน 
รมเกลากับถนน 
เจาคุณทหาร 
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สวนท่ี 3 ผลการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
ประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี 4.1  เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอยางมีระเบียบมีการใชประโยชนท่ีดินและ
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัดตามแผนฯหนวยงาน โครงการสนับสนุน ผลการดําเนินงาน 
4.1.1.2 เสริมสราง 
ความรูความเขาใจเร่ือง 
ผังเมืองและการปฏิบัต ิ
ตามผังเมืองรวม 

รอยละของขาราชการสาํนัก 
ผังเมืองและหนวยงานที่เก่ียว 
ของมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับแนวทางการพัฒนา
เมืองมากข้ึน (รอยละ 80) 

1. โครงการสัมมนา 
ทางวชิาการเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานดานผังเมือง 

- ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เสริมสรางความรูความเขาใจ
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
ของหนวยงานใหแก
ขาราชการสาํนักผงัเมือง 
จํานวน 2 รุน ๆ ละ 40 คน 
- ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เสริมสรางทักษะการวิเคราะห 
ขอมูลทางผังเมืองใหแก 
นักวิเคราะหผังเมือง จํานวน 
40 คน 
- สัมมนาเร่ืองกาวทนักระแส 
การพัฒนาเมืองในปจจบุัน
ใหแกนักวิเคราะหผังเมือง 
นักผังเมือง นักวิชาการแผนที่ 
และผูเก่ียวของ 130 คน 

  2. โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการประยุกต 
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการวิจัยดานผังเมือง 

- ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การประยุกตใชเทคโนโลย ี
ภูมิสารสนเทศเพื่อการวิจัย 
ทางดานผงัเมืองใหแก 
นักวิเคราะหผังเมืองและ 
เจาพนักงานสถิต ิ
ผลงานตามตัวชี้วดั 
ขาราชการสาํนักผงัเมือง 
มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ 
แนวทางการพัฒนาเมือง 
มากข้ึน รอยละ 90.54 

4.1.1.3 ปรับปรุงกฎ 
กระทรวงที่ใชบังคับให 
เหมาะสมกับ
สภาพการณและ
สิ่งแวดลอมที่เปลีย่นไป 

รอยละความสาํเร็จของการ
ดําเนินงานตามโครงการจาง 
ที่ปรึกษาและวิเคราะหความ 
เหมาะสมของมาตรการตามผงั
เมืองรวมฯ (รอยละ 85) 

3. โครงการจาง 
ที่ปรึกษาศึกษาและ 
วิเคราะหความเหมาะสม
ของมาตรการตาม 
ผังเมืองรวม เพื่อสงเสริม
การพัฒนาในพื้นที่เขต 
กรุงเทพฯ ชั้นในและ 
กรุงเทพฯ ชั้นกลาง 

- ที่ปรึกษาสงรางรายงาน 
ฉบับสมบูรณ เมื่อวันที่ 15  
กันยายน 2559 
ผลงานตามตัวชี้วดั 
ความสําเร็จของโครงการ  
คิดเปนรอยละ 85 

115 



กลยุทธ ตัวชี้วัดตามแผนฯหนวยงาน โครงการสนับสนุน ผลการดําเนินงาน 
4.1.1.3 (1) สํารวจ 
รังวัด กําหนดจุด
ปกหลักอางอิงแนวเขต 
หรือหมุดเคร่ืองหมาย
อางอิงแนวเขตระหวาง 
กรุงเทพมหานครกับ 
จังหวัดขางเคียง* 

รอยละความสาํเร็จของ 
โครงการจางทีป่รึกษาสาํรวจ 
กําหนดแนวเขตกรุงเทพ- 
มหานคร ระยะที่ 6 
(รอยละ 100) 

3. โครงการจางที่
ปรึกษาสาํรวจ กําหนด
แนวเขตกรุงเทพ- 
มหานคร ระยะที่ 6 
 

- จัดทําหมุดอางอิงแนวเขต 
และแผนแสดงพิกัดภูมิศาสตร 
จํานวน 60 หมุด ระยะทาง  
12 กม. และหลักอางอิง 
แนวเขต จํานวน 3 หลัก  
ผลงานตามตัวชี้วัด 
ความสําเร็จของโครงการ 
คิดเปนรอยละ 100 

4.1.2.1 ปรับปรุงพื้นที ่
เฉพาะแหง (project 
plan) และแผนฟนฟู
เมือง (urban 
regeneration)  
ในเขตพื้นที่กรุงเทพ-
มหานครชั้นในและเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ชั้นกลาง 

รอยละความสาํเร็จ 
ของการดําเนินโครงการ
ปรับปรุงฟนฟูพืน้ที ่
ยานเกา  
(รอยละ ๖๕)                                        

5. โครงการปรับปรุง  
ภูมิทัศนทางเดนิริมน้ํา
ยานกุฎีจีน 
6. โครงการกอสราง
ศูนยขอมูลทองเที่ยว
ทางน้าํ-จักรยาน 
บริเวณใตสะพานปฐม
บรมราชานุสรณ 
7. โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศนทางสัญจรบน
โครงสรางสะพานขาม
แมน้ําเจาพระยาบริเวณ
ชองกลางสะพาน
พระปกเกลา 

- อยูระหวางรอการพิจารณา
อนุญาตใหเขาใชพื้นที ่
- ดําเนินการจัดทํา TOR  และ
จัดทําราคากลาง ซึง่ลาชา 
กวาที่กําหนดไวในแผนปฏิบัต-ิ
ราชการประจาํปของหนวยงาน 
ผลงานตามตัวชี้วดั 
ความสําเร็จของการดําเนนิทั้ง 
3 โครงการคิดเปนคาเฉลี่ย
ประมาณรอยละ 25 

4.1.3.1 สราง
แผนพัฒนาพืน้ที่แบบ
ผสมผสาน (Mix-used 
development) 

รอยละความสาํเร็จของ 
ผูเขารับการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงาน และรักษา
โบราณสถานฯ มีความรู
ความเขาใจในเนื้อหา 
การอบรมเพิ่มข้ึน  
(รอยละ ๘๐) 

8. โครงการฝกอบรม 
และ ดูงานการศึกษา
เปรียบเทียบแนวทาง 
การรักษาอัตลักษณ 
ของกรุงเทพมหานคร
และเชียงใหม 

- ฝกอบรม “แนวทาง 
การรักษาอัตลักษณ 
ของ กทม.”  
- ดูงานเร่ือง “การศึกษา
เปรียบเทียบแนวทาง 
การรักษาอัตลักษณของ กทม.
และเชยีงใหม” กลุมเปาหมาย  
คือ ขาราชการสํานักผังเมือง 
จํานวน ๗๐ คน  
ผลงานตามตัวชี้วดั 
ผูเขารับการฝกอบรม 
และศึกษาดูงานฯ มีความรู
ความเขาใจเพิ่มข้ึน  
รอยละ 100 
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กลยุทธ ตัวชี้วัดตามแผนฯหนวยงาน โครงการสนับสนุน ผลการดําเนินงาน 
4.1.5.1 พัฒนาพื้นที่
เฉพาะแหง (Project 
Plan) บริเวณพื้นทีป่ด
ลอมในเขตพื้นที่
กรุงเทพฯ ชั้นในและ
กรุงเทพฯ ชั้นกลาง 

รอยละความสาํเร็จ 
ของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
(รอยละ ๑๐๐)                                                 

9. โครงการจัดรูปที่ดิน 
เพื่อพัฒนาพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร   

-  ศึกษาและสาํรวจพื้นที่ที่มี
ความเปนไปไดในการจัดรูปที่ดนิ
เสนอคณะกรรมการ    จัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
- จัดประชุมคณะกรรมการจัด
รูปที่ดินฯ 2 คร้ัง เมื่อวันที่ 25 
ธันวาคม 2558 และ วันที่ 27 
พฤษภาคม 2559 
- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เก่ียวกับการดําเนินโครงการจัด
รูปที่ดินฯ เมื่อวันที่ 5 
กรกฎาคม 2559 
ผลงานตามตัวชี้วดั 
ความสําเร็จของโครงการ 
 รอยละ 100 

4.1.6.1 พัฒนา
กฎหมายและมาตรการ
ทางผงัเมืองเพื่อใหมี
ประสิทธิภาพในการ
บังคับใช 

รอยละความสาํเร็จ 
ของการดําเนินโครงการจาง
ที่ปรึกษากําหนดแนว
ทางการปรับปรุงขอบัญญัตฯิ 
(รอยละ 72) 

๑๐. โครงการศึกษา
ปรับปรุงขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร วาดวย
การกําหนดบริเวณ 
หามกอสราง ดัดแปลง 
ใชหรือเปลี่ยนการ 
ใชอาคารบางชนิดหรือ
บางประเภทในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร   

- สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษา
แหงมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 
สงรางรายงานฉบับสมบูรณ  
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 
ผลงานตามตัวชี้วดั 
ความสําเร็จของการดําเนนิ 
โครงการจางทีป่รึกษาฯ  
คิดเปนรอยละ 72 
 

 

 ประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี 4.2 กรุงเทพมหานครมีศูนยชุมชนยอย (Sub center) เปนระบบตามลําดับ
ความสําคัญ และศักยภาพพ้ืนท่ีเปนโครงขายเชื่อมโยงกันอยางมีระบบ 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัดตามแผนฯหนวยงาน โครงการสนับสนุน ผลการดําเนินงาน 
4.2.4.1 (1) เพิ่ม 
ประสิทธิภาพของถนน
ใหสามารถรองรับการ   
เจริญเติบโตของชุมชน
หรือจํานวนประชากร 
ที่เพิ่มข้ึน* 
 

รอยละความสําเร็จของ
โครงการกอสรางถนน 
ใหสามารถรองรับ 
การเจริญเติบโตของชุมชน
หรือจํานวนประชากร 
ท่ีเพ่ิมข้ึน (รอยละ ๓๕) 

1. โครงการกอสราง
ถนนศรีนครินทร-รมเกลา 
ชวงที่ 1 กอสรางทาง
แยกตางระดับถนนศรี
นครินทรกับถนน
กรุงเทพกรีฑาและ
กอสรางถนนจากถนน 
ศรีนครินทรถึงคลอง
หัวหมาก 

- อยูระหวางดําเนนิการกอสราง 
(41.05%) 
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กลยุทธ ตัวชี้วัดตามแผนฯหนวยงาน โครงการสนับสนุน ผลการดําเนินงาน 
  
 

  2. โครงการกอสราง
ถนนศรีนครินทร-รมเกลา 
ชวงที่ 2 กอสรางถนน 
ศรีนครินทร-รมเกลา 
จากคลองหัวหมาก 
ถึงคลองลําสาล ี
3. โครงการกอสราง
ถนน ศรีนครินทร-รมเกลา 
ชวงที ่3 กอสรางถนน 
ศรีนครินทร- รมเกลา 
จากคลองลาํสาล ี
ถึงคลองวังใหม 
4. โครงการกอสราง
ถนนศรีนครินทร-รมเกลา 
ชวงที่ 4 กอสรางถนน 
ศรีนครินทร- รมเกลา 
จากคลองวังใหมถึง 
ทางหลวงหมายเลข 9 
5. โครงการกอสราง
ถนนศรีนครินทร-รมเกลา 
ชวงที ่5 กอสรางทาง
ยกระดับขามทางหลวง
หมายเลข 9 
6. โครงการกอสราง
ถนนศรีนครินทร-รมเกลา 
ชวงที ่6  กอสรางและ
ปรับปรุงถนน 
ศรีนครินทร-รมเกลา 
จากทางหลวงหมายเลข 
9 ถึงถนนรมเกลา 
7. โครงการกอสราง
ถนนศรีนครินทร-รมเกลา 
ชวงที่ 7 กอสราง 
ทางแยกตางระดับถนน
รมเกลากับถนนเจาคุณ
ทหาร 

- อยูระหวางดําเนนิการกอสราง 
(32.91%) 
 
 
 
 
- อยูระหวางดําเนนิการกอสราง 
(39.18%) 
 
 
 
 
- อยูระหวางดําเนนิการกอสราง 
(30.36%) 
 
 
 
 
- อยูระหวางดําเนนิการกอสราง 
(3.02%) 
 
 
 
- อยูระหวางดําเนนิการกอสราง 
(28%) 
 
 
 
 
 
- อยูระหวางดําเนนิการกอสราง 
(40.05%) 
 
ผลงานตามตัวชี้วดั 
รอยละความสาํเร็จของโครงการ
กอสรางถนนฯ คิดเปนคาเฉลี่ย 
รอยละ 30.65 
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สวนท่ี 4 สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี 4.1 เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอยางมีระเบียบมีการใชประโยชนท่ีดินและ
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 ความสอดคลองของแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงานกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 

ประจําป 2559 
หนวยงานมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฯ จํานวน 5 เปาประสงค 7  กลยุทธ 

และ 10 โครงการ ซ่ึงสามารถสนับสนุนการบรรลุตัวชี้วัดเปาประสงคจํานวน 4 ตัวชี้วัดจากท่ีกําหนดไว 
ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครจํานวน 6 ตัวชี้วัด ประกอบดวย 
 

  การขับเคลื่อน 
  มี/ไมม ี สนับสนนุ/ไมสนบัสนุน 

เปาประสงค ตัวชี้วัดระดบัเปาประสงคและคาเปาหมาย กลยุทธ/ ตอการบรรลุตัวชี้วัด 
  โครงการ ระดับเปาประสงค 

  สนับสนนุ  
4.1.1 สรางแรงจูงใจและ
สงเสริมการขยายตัวของการ
ใชที่ดินและความหนาแนน
ประชากรในเขตกรุงเทพฯ 
ชั้นใน และเขตกรุงเทพฯ  
ชั้นกลาง  
 

- รอยละของความสําเร็จของโครงการ 
วางและจัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพ- 
มหานครฉบับใหม (รอยละ 30) 
 

 / x 

4.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพ 
การใชที่ดินในเขตกรุงเทพ- 
มหานครชั้นในและเขต
กรุงเทพมหานครชั้นกลาง  

- รอยละความสาํเร็จของโครงการรับฟง
ขอคิดเห็นเสนอแนะจากประชาชนในการ
ปรับปรุงพืน้ที่เฉพาะแหง (Project Plan) 
และแผนฟนฟูเมือง (Urban 
Regeneration) ในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน 
และเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ชัน้กลาง (รอยละ 
100)  

√ 
 

√ 
 

4.1.3 รักษาสัดสวนการใช
ที่ดินแบบผสมผสาน 
ทั้งแนวราบและแนวตั้ง 
ใหมีสภาพแวดลอมที่ด ี

- รอยละความสาํเร็จของโครงการฝกอบรม   
เชิงปฏิบัติการและศึกษาดงูานดานการดูแล
รักษาโบราณสถานและการอนุรักษ 
สิ่งแวดลอมชุมชนเมือง  (รอยละ 100) 

√ 
 

√ 
 

4.1.5 พัฒนาพื้นที่ถูกปดลอม
ใหเกิดการเชื่อมตอกับพื้นที่
โดยรอบ 

- รอยละความสาํเร็จของโครงการจัดรูป 
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(รอยละ 100)                                               

√ 
 

√ 
 

4.1.6 ควบคุมและตรวจสอบ 
การปฏิบัติการพฒันาเมือง 

- อัตราการลดลงของการละเมิดกฎหมาย 
และมาตรการทางผงัเมือง (รอยละ 40) 

√ 
 

x 

ใหเปนไปตามผังเมืองรวม - รอยละความสาํเร็จของการดําเนินโครงการ 
(รอยละ 100) 

√ 
 

√ 
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 ผลการดําเนินการ 
ผลการดําเนินงานของหนวยงานหลักท่ีมีภารกิจเก่ียวของ ไดแก สํานักผังเมืองและสํานักการโยธา  

ไมสามารถผลักดันแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ.2559 ประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี 4.1 
เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอยางมีระเบียบมีการใชประโยชนท่ีดินและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ใหบรรลุ
ตามเปาหมายตัวชี้วัดประเด็นยทุธศาสตรยอยท่ีกําหนดไวท้ัง 2 ตัวชี้วัด เม่ือพิจารณาระดับเปาประสงคและ 
กลยุทธแลว จะเห็นวามีการดาํเนินงานเพ่ือสนับสนุนเปาประสงคและกลยุทธ แตการดําเนินงานดังกลาวยัง 
ไมสงผลตอการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดระดับประเด็นยุทธศาสตรยอย 4.1 ตัวท่ี 1 “รอยละของความสําเร็จ 
ของโครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม” สาเหตุเนื่องมาจากโครงการท่ีสงผลโดยตรง 
ตอความสําเร็จตามตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรยอยดังกลาวไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ  รวมท้ังโครงการ/
กิจกรรมท่ีดําเนินการในระดับกลยุทธของแตละเปาประสงคยังไมสอดคลองเชื่อมโยงไปสูการบรรลุเปาหมาย
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรยอย  ปญหาความไมสอดคลองของโครงการและโครงการหลักไมไดรับงบประมาณ  
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดานนโยบายและสภาพปจจัยแวดลอมตางๆ ทําใหหนวยงานไมไดขอรับการจัดสรร
งบประมาณโครงการสําคัญท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร  รวมท้ังมีการปรับเปลี่ยน 
ไปดําเนินการโครงการอ่ืนใหสอดรับกับความสนใจและการใหความสาํคัญของผูบริหารท่ีมีตอประเด็น 
การพัฒนาเมืองในแตละชวงเวลา  สวนตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี 4.1 ตัวท่ี 2  “รอยละความสําเร็จ
ของโครงการกอสรางถนนใหสามารถรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนหรือจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน” ก็ไมมี 
การสํารวจและจัดเก็บขอมูลการดําเนินโครงการกอสรางถนน การขยายผิวจราจร หรือการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การขนสงมวลชน ฯลฯ ในพ้ืนท่ีเขตชั้นในซ่ึงสนับสนุนตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรยอยดังกลาว  

สําหรับโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนกลยุทธและเปาประสงคท่ีเปนโครงการจางท่ีปรึกษาท้ังหมด  
อยูระหวางการดําเนินการและเปนไปตามกรอบระยะเวลาตามสัญญา  โครงการกอสรางปรับปรุงภูมิทัศนลาชา
กวากําหนดตามแผนปฏิบัติราชการฯ ของหนวยงาน เนื่องจากเปนโครงการท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบของหนวยงานภายนอก ตองประสานความรวมมือในการดําเนินงานจากภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
ท้ังหนวยงานภายนอกและประชาชนในพ้ืนท่ี จึงตองใชเวลาและกระบวนการในการสรางการมีสวนรวมและ
การยอมรับ ไดแก โครงการปรับปรุงภูมิทัศนทางเดินริมน้ํายานกุฎีจีน โครงการกอสรางศูนยขอมูลทองเท่ียว
ทางน้ํา-จักรยานบริเวณใตสะพานปฐมบรมราชานุสรณ และโครงการปรับปรุงภูมิทัศนทางสัญจรบนโครงสราง
สะพานขามแมน้ําเจาพระยาบริเวณชองกลางสะพานพระปกเกลา  สวนโครงการท่ีหนวยงานดําเนินการเอง 
เชน โครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน สามารถดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 

 ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
แมวาในการแปลงแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร  ไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน 

จะไมไดนําโครงการท่ีบรรจุอยูในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครท้ังหมดไปขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
แตก็มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ิมเติม อยางไรก็ตามการท่ีไมไดนําโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ-
กรุงเทพมหานครมาจัดทําคําของบประมาณหรือไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ มีผลทําใหน้าํหนักในการขับเคลื่อน
ความสําเร็จของเปาประสงคนอยลงหรือหายไป เชน ความสําเร็จของการวางและจัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพ-
มหานครฉบับใหม ซ่ึงแมจะมีกลยุทธและมีโครงการสนับสนุนอ่ืน ๆ แตเม่ือขาดโครงการหลักในการขับเคลื่อน
จึงทําใหตัวชี้วัดของเปาประสงคดังกลาว (4.1.1) ไมเปนไปตามท่ีกําหนดไว นอกจากนี้กรณีโครงการท่ีมี 
ความลาชาเนื่องจากติดปญหาการขออนุญาตหนวยงานภายนอกเพ่ือเขาใชพ้ืนท่ีดําเนินโครงการ หนวยงาน 
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ควรศึกษาวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของอยางรอบดาน และหาแนวทางในการกํากับและเรงรัดใหการดําเนินการ
เปนไปตามแผนท่ี และในสวนเปาประสงคท่ี 4.1.6 ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติการพัฒนาเมืองใหเปนไป
ตามผังเมืองรวม กําหนดตัวชี้วัดระดับเปาประสงค คือ ตัวชี้วัดอัตราการลดลงของการละเมิดกฎหมายและ
มาตรการทางผังเมือง (รอยละ 40) แตไมปรากฏกิจกรรม/โครงการท่ีสนับสนุนใหมีการจัดเก็บขอมูลสถิติตาม 
ท่ีตัวชี้วัดกําหนดไว จึงควรดําเนินการสํารวจและจัดเก็บขอมูลตามตัวชี้วัดตอไป เพ่ือสะทอนภาพของการดําเนิน
มาตรการควบคุมและตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวม 

นอกจากนั้น หนวยงานท่ีเก่ียวของยังไมมีการสํารวจและจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัดระดับประเด็นยุทธศาสตร 
“รอยละความสําเร็จของโครงการกอสรางถนนใหสามารถรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนหรือจํานวนประชากร 
ท่ีเพ่ิมข้ึน (รอยละ 60)”  ดังนั้นจึงควรมีการจัดเก็บขอมูลในเรื่องการกอสราง หรือการขยายถนน รวมท้ัง 
การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบขนสงมวลชนตางๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีเขตเมืองชั้นในดวย  
 

ประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี 4.2  กรุงเทพมหานครมีศูนยชุมชนยอย (Sub center) เปนระบบตามลําดับ
ความสาํคัญ และศักยภาพพ้ืนท่ีเปนโครงขายเชื่อมโยงกันอยางมีระบบ 
 ความสอดคลองของแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงานกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 

ประจําป 2559 
หนวยงานมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฯ  1 เปาประสงค 1 กลยุทธ  

และ 7 โครงการ  ซ่ึงสามารถสนับสนุนการบรรลุตัวชี้วัดเปาประสงคจํานวน 1 ตัวชี้วัด ตามท่ีกําหนดไว 
ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
 

  การขับเคลื่อน 
  มี/ไมม ี สนับสนนุ/ไมสนบัสนุน 

เปาประสงค ตัวชี้วัดระดบัเปาประสงคและคาเปาหมาย กลยุทธ/ ตอการบรรลุตัวชี้วัด 
  โครงการ ระดับเปาประสงค 

  สนับสนนุ  
4.2.4 พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานเพื่อรองรับประชากร
ที่เพิ่มข้ึน  

- รอยละความสาํเร็จของโครงการกอสราง
ถนนใหสามารถรองรับการเจริญเติบโต 
ของชุมชนหรือจํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึน 
(รอยละ 60) 

√ 
 

√ 
 

 

 ผลการดําเนินการ 
 ผลการดําเนินงานของหนวยงานหลัก ไดแก สํานักการโยธา สามารถผลักดันแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ.2559 ประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี 4.2 กรุงเทพมหานครมีศูนยชุมชนยอย 
(Sub center) เปนระบบตามลําดับความสําคัญและศักยภาพพ้ืนท่ีเปนโครงขายเชื่อมโยงกันอยางมีระบบ   
ใหสอดรับตามตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ีกําหนด 1 ตัวชี้วัด ถึงแมผลความสําเร็จจะไมเปนไปตาม
เปาหมายตัวชี้วัดท่ีกําหนด โดยสํานักการโยธาไดดําเนินการกอสรางถนนเสนใหม คือ ถนนศรีนครินทร-รมเกลา 
เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองไปยังเขตเมืองชั้นนอก ประกอบดวยโครงการสําคัญจํานวน 7 โครงการ  
ท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร และไดรับการจัดสรรงบประมาณครบถวนท้ัง  7 โครงการ  
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แตวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรต่ํากวาคาประมาณการท่ีขอรับจัดสรร รวมท้ังหนวยงานกําหนดเปาหมาย
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจําปรอยละ 35  ซ่ึงต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติราชการ-
กรุงเทพมหานครท่ีกําหนดเปาหมายความสําเร็จไวท่ีรอยละ 60   
 เม่ือพิจารณาผลการดําเนินโครงการท้ังหมดอยูในข้ันตอนของการดําเนินการกอสราง มีความกาวหนา
เฉลี่ยเพียงรอยละ 30.65  ซ่ึงลาชากวาเปาหมายตามแผนของหนวยงานเล็กนอยและไมบรรลุตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ีกําหนดไว 
 

 ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
โครงการ/กิจกรรมยังกระจุกในบางพ้ืนท่ี ไมกระจายครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา  

ดังนั้นจึงอาจจะเปนไดวาเมืองเครือขายท่ีมีการเชื่อมโยงดวยระบบถนนและการคมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว 
เปนระบบอาจจะยังไมเปนไปตามเปาหมายของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป  
 
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 มหานครกะทัดรัด   
 ปญหาและอุปสรรค 
 1. นโยบายการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ท่ีไมเอ้ือตอการกําหนดโครงการ
ตอเนื่อง ทําใหโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจํากรุงเทพมหานครฯ ไมไดถูกนํามาจัดทําคําของบประมาณ  
 2. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมซ่ึงมีสวนเก่ียวของกับการดําเนินงานทําใหตองมีการปรับเปลี่ยน
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือใหสอดคลองกับขอเท็จจรงิในปปจจุบัน  
 3. ความสนใจและการใหความสําคัญของผูบริหารตอประเด็นการพัฒนาเมืองจึงจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติมใหดําเนินการนอกเหนือจากท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร  

4. โครงการกอสราง/ปรับปรงุภูมิทัศนมีความลาชากวาท่ีกําหนดไวแผนปฏิบัติราชการประจําปฯ  
ของหนวยงาน เนื่องจากพ้ืนท่ีดําเนินโครงการอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานอ่ืน ตองอาศัยความรวมมือ
กับหนวยงานภายนอกซ่ึงเปนเจาของพ้ืนท่ีโครงการ รวมท้ังการมีสวนรวมของและภาคประชาชน ซ่ึงตองใช
ระยะเวลาในการพิจารณาความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี รวมท้ังสรางการยอมรับจากทุกภาค
สวนท่ีเก่ียวของ  
 5. หนวยงานยังดําเนินโครงการดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีกระจุกตัวในบางพ้ืนท่ี ไมกระจาย
ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ หรือไมไดนํากรอบการพัฒนาดานกายภาพตามผังเมืองรวมไปแปลงสูการปฏิบัติ 
ดังนั้นจึงอาจจะเปนไดวาเมืองเครือขายท่ีมีการเชื่อมโยงดวยระบบถนนและการคมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว  
เปนระบบอาจจะยังไมเปนไปตามเปาหมายของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป  
 ขอเสนอแนะ 
 1. การแปลงแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฯ ไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน 
ควรนําโครงการท่ีบรรจุอยูในแผนปฏิบตัิราชการกรุงเทพมหานครฯ ท้ังหมดไปขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
และหากมีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานอยางไรก็ตาม ควรคํานึงถึง 
ผลในการขับเคลื่อนความสําเร็จตามเปาประสงคและกลยุทธดวย โดยเฉพาะเปาประสงคและกลยุทธท่ีเปนหลัก
สําคัญในการขับเคลื่อนการบรรลุตัวชี้วัดระดับเปาประสงคและสงผลตอความสําเร็จในระดับประเด็น
ยุทธศาสตรยอยดวย  
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 2. กรณีโครงการท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานอ่ืน ควรมีการศึกษา
วิเคราะหขอมูลการดําเนินโครงการใหรอบดาน โดยเฉพาะปจจัยท่ีอาจกอใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน 
แตละข้ันตอน เพ่ือนํามากําหนดกรอบระยะเวลาในแผนการปฏิบัติงานใหมีความเหมาะสม  รวมท้ังหาแนวทาง
ในการกํากับและเรงรัดใหการดําเนินงานเปนไปตามกรอบเวลาท่ีแผนกําหนดไว  

3. หนวยงานควรกําหนดตัวชีว้ัดระดับเปาประสงคในควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติการ
พัฒนาเมืองใหเปนไปตามผังเมืองรวม คือ ตัวชี้วัด “อัตราการลดลงของการละเมิดกฎหมายและมาตรการทาง
ผังเมือง” (รอยละ 40) ไวในแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน หรือควรกําหนดกิจกรรม/โครงการท่ีสนับสนุน
ใหมีการจัดเก็บขอมูลสถิติตามท่ีตัวชี้วัดกําหนดไว 
 

 คาดการณแนวโนมการพัฒนา ในระยะตอไป 
 การพัฒนาเมืองดานโครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคมขนสงโดยเฉพาะขนสงระบบรางในอนาคต 
ชวงระยะ 5 ปตอไปนี้ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพของเมืองอยางชัดเจน ดังนั้นหนวยงานท่ีมีภารกิจ
เก่ียวของท้ังดานโครงสรางพ้ืนฐานและการบริการพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน จําเปนตองนํา
ขอมูลการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคมขนสงระบบราง เปนฐานคิดในการเตรียมแผนงานโครงการ 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงใหทันสถานการณ  ดังนั้น การพัฒนาเมืองกะทัดรัดโดยทําใหเมืองกรุงเทพมหานคร
เติบโตอยางมีระเบียบ มีการใชประโยชนท่ีดินและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และมีการสงเสริมใหเกิด 
ศูนยชุมชนยอย (Sub Center) เปนระบบตามลําดับความสําคัญและศักยภาพพ้ืนท่ีเปนโครงขายเชื่อมโยงกัน
อยางมีระบบ จาํเปนตองมีการวางแผนการดําเนินงานรวมกันภายใตสถานการณอนาคตดังกลาวขางตน  
โดยหนวยงานระดับสํานักท่ีมีภารกิจเก่ียวของและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีเปาหมายของการพัฒนา ตองรวมกัน
ดําเนินการสงเสริมมาตรการทางผังเมืองท้ังเชิงบวกและเชิงลบ มาตรการการบังคับใชกฎหมายตาง ๆ   
การพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะแหง การพัฒนาโครงขายถนน  การเชื่อมตอระบบคมนาคมขนสงทุกระบบ การพัฒนา
พ้ืนท่ีสีเขียว รวมท้ังการพัฒนาจุดใหบริการสาธารณะตางๆ เพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีมีการพัฒนา
รองรับเมืองท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงตามระบบขนสงระบบราง 
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ประเด็นยุทธศาสตร 5  มหานครประชาธิปไตย 
 

 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2556-2575) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพ- 
มหานคร ประจําป พ.ศ. 2559  ไดกําหนดแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานครเปน 5 ประเด็นยุทธศาสตร
ยอย ดังนี้ 

1. ประเด็นยุทธศาสตรยอย 5.1  มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ 
2. ประเด็นยุทธศาสตรยอย 5.2  เมืองธรรมาภิบาล 
3. ประเด็นยุทธศาสตรยอย 5.3  การกระจายอํานาจสูประชาชน 
4. ประเด็นยุทธศาสตรยอย 5.4  การเมืองสีขาว 
5. ประเด็นยุทธศาสตรยอย 5.5  พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน 

 

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2559 ไดนําแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฯ ไปสูการปฏิบัติเพียง 1 ประเด็นยุทธศาสตรยอยเทานั้น คือ ประเด็น
ยุทธศาสตรยอย 5.2 เมืองธรรมาภิบาล  ซ่ึงประกอบดวย 1 ตัวชี้วัด คือ รายงานผลการศึกษาเพ่ือใหมีการใช
ระบบงบประมาณแบบมีสวนรวม  โดยมีโครงการสนับสนุนตัวชี้วัด 2 โครงการ ดังนี้   
 1. โครงการวิจัยแนวทางการใชระบบภาษีเพ่ือการพัฒนาและการจัดทํางบประมาณแบบมีสวนรวม  
โดยสํานักยุทธศาสตรและประเมินผลเปนหนวยงานรับผิดชอบ 
 2. โครงการการศึกษาวิเคราะหแนวทางเพ่ือการจัดทําระบบงบประมาณแบบมีสวนรวมของ
กรุงเทพมหานคร โดยสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครเปนหนวยงานรบัผิดชอบ 
ซ่ึงโครงการท้ัง 2 โครงการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบมิไดดําเนินการ จึงทําใหตัวชี้วัดตามแผนฯ นี้ ไมบรรลุผล 
 อยางไรก็ตาม คณะทํางานติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 ไดตรวจสอบเอกสารและขอมูลท่ีหนวยงานปฏิบัติในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบวา หนวยงาน 
ไดดําเนินการในลักษณะท่ีสนับสนุนตอประเด็นยุทธศาสตรยอย 5.1  5.3  5.4 และ 5.5 ท่ีเปนตัวชี้วัด 
ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2556-2560) ดังนี้  
 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย 5.1  มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ 
 ประเด็นยุทธศาสตรยอยนี้ ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2556-2575) 
กําหนดตัวชี้วัด คือ มหานครกรุงเทพฯ มีองคการบริหารจดัระบบสาธารณูปโภคมหานคร (ใหเปนองคกรปกครอง
ทองถ่ินแบบพิเศษ ลักษณะ (Functional Decentralization) ซ่ึงกรุงเทพมหานครจะมีองคกรบริหารจัดระบบ
สาธารณูปโภคมหานครไดตองมีกฎหมายรองรับ  
 ผลการดําเนินงาน  ไดเสนอรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครท่ีไดแกไข 
บางรายมาตรา เชน มาตราท่ีกําหนดใหกรุงเทพมหานครสามารถจัดตั้งองคการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค 
ไดรางพระราชบัญญัติดังกลาวใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณา แลวตอมากระทรวงมหาดไทยขอใหกรุงเทพมหานคร
ทบทวนรายละเอียด จึงไดสงเรื่องกลับใหกรุงเทพมหานครปรับปรุง ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของ
สํานักงานกฎหมายและคดี อนึ่ง การรางพระราชบัญญัตินี้ ยังมีคณะอนุกรรมาธิการปกครองทองถ่ินรูปแบบ
พิเศษของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไดดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติฯ ดวยเชนกัน และความคืบหนา 
โดยลําดับ ซ่ึงปรากฏในสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษ ในป พ.ศ. 2558-2559 
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ประเด็นยุทธศาสตรยอย 5.3  การกระจายอํานาจสูประชาชน 
 ประเด็นยุทธศาสตรนี้ ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2556-2575) กําหนด
ตัวชี้วัดไว 2 ตัวชี้วัด คือ  1. จัดตั้งเทศบาลนครในกรุงเทพมหานคร  2. เพ่ิมอํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร  
 ผลการดําเนินงาน  ไดรับการถายโอนและกระจายอํานาจจากราชการสวนกลาง และเรื่องการจัดตั้ง
เทศบาลนครในกรุงเทพฯ อยูระหวางพิจารณาทบทวน โดยคณะกรรมาธิการปกครองทองถ่ิน สภานิติบัญญัติ-
แหงชาติไดจัดประชุมเพ่ือระดมความเห็นการปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานกรุงเทพมหานคร และรวบรวม
ขอมูลเสนอรัฐบาลพิจารณาตอไปแลว เชน เรื่องการเพ่ิมอํานาจหนาท่ีกรุงเทพมหานคร เรื่องอํานาจสอบสวน
คดีอาญาบางประเภทเชนเดียวกับนายอําเภอ ดานจราจร และดานขนสงมวลชน นั้น  คณะกรรมาธิการกฎหมาย 
กระบวนการยุติธรรมและกิจการตํารวจ สภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณาแลวเห็นชอบใหโอนภารกิจ 
การจัดระบบการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครใหกรุงเทพมหานครดําเนินการ และกรุงเทพมหานครไดยกราง
กฎกระทรวงเพ่ือใหมีอํานาจสอบสวนความผิดทางอาญาบางประเภทตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ รวม 21 ฉบับ 
และกฎหมายอ่ืนท่ีใหเปนอํานาจหนาท่ีกรุงเทพมหานคร 
 การกระจายอํานาจจากราชการสวนกลางใหกับกรุงเทพมหานครไดรับการพิจารณาในการปรับปรุง
กฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร โดยคณะอนุกรรมาธิการปกครองทองถ่ิน 
จากกรุงเทพมหานครในฐานะฝายเลขานุการของคณะอนุกรรมาธิการฯ ไดเสนอแกไข มาตรา 90 เปนดังนี้    
“มาตรา 90 ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด ใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานครหรือกฎหมาย     
ท่ีกําหนดใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือขาราชการกรุงเทพมหานครเปนเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงาน
เจาหนาท่ีหรือ เจาพนักงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนหรือความผิดตอขอบัญญัติกรุงเทพมหานครใหผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเปนสํานัก ผูชวยปลัดกรุงเทพมหานคร และ
ผูอํานวยการเขต มีฐานะเปนพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจชั้นผูใหญในเขตกรุงเทพมหานครตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและใหขาราชการกรุงเทพมหานครท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้ง 
เปนพนักงานเจาหนาท่ีสําหรับปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว มีฐานะเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาและใหมีอํานาจตามท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติใหเปนอํานาจ     
ของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญหรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ แลวแตกรณี” 
 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย 5.4  การเมืองสีขาว 
ประเด็นยุทธศาสตรนี้ ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ป (พ.ศ. 2556-2575) กําหนดตัวชี้วัด 

ไว 2 ตัวชี้วัด คือ  1. ความเชื่อม่ันของประชาชนตอความซ่ือสัตยสุจริตของหนวยงานและขาราชการกรุงเทพมหานคร 
(รอยละของประชาชนท่ีเชื่อม่ัน)  2. ความเชื่อม่ันของประชาชนตอความซ่ือสัตยสุจริตของผูดํารงตําแหนง 
ทางการเมือง (รอยละของประชาชนท่ีเชื่อม่ัน) 

ซ่ึงหนวยงานไดดําเนินการสนับสนุนตัวชี้วัดดังกลาวในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
1. การสรางราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร 
   การสรางราชการใสสะอาดฯ เปนการดําเนินการในมิติท่ี 4 ดานการพัฒนาองคกรท่ีไดกําหนด 

ตัวชี้วัดไวเปน “รอยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสรางราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร”       
การดําเนินการนี้มุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
ในการตรวจสอบ เฝาระวังเพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ซ่ึงมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาต ิ 
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วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหหนวยงานใหความสาํคัญตอการสรางความโปรงใส 
ตรวจสอบไดเพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นและสรางความพึงพอใจตอประชาชน การดําเนินการประกอบดวย    

1.1  หนวยงานและสวนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานครดําเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร  

1.2  คณะกรรมการตรวจและประเมินผลของกรุงเทพมหานครตรวจและประเมินผล 
หนวยงานและสวนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานครตามแนวทางการประเมินท่ีกําหนด 

2. โครงการคัดเลือกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจางประจาํ) 
ดีเดน ประจําป พ.ศ. 2558 (กองการเจาหนาท่ี)  ดําเนินการแลวเสร็จ 

3. กิจกรรมการตรวจสอบพฤติการณทางวินัย (กองการเจาหนาท่ี)  ดําเนินการแลวเสร็จ 
4. กิจกรรมตอบขอหารือเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยและการตรวจสอบพฤติการณทางวินัย 

ทางโทรศัพท (กองการเจาหนาท่ี)  ดําเนินการแลวเสร็จ 
5. โครงการสรางเสริมคุณธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 

(สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร)  ดําเนินการแลวเสร็จ 
6. กิจกรรมการสงเสริมจริยธรรมแกบุคลากรในหนวยงาน (สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร)   

ดําเนินการแลวเสร็จ 
7. โครงการฝกอบรมพัฒนาความรูดานวินัยของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (สํานักงาน- 

คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร)  ดําเนินการแลวเสร็จ 
8. กิจกรรมการสรางเครือขายความรวมมือในการสรางหนวยงานใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร 

(สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร)  ดําเนินการแลวเสร็จ 
9. โครงการฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับระบบคุณธรรมตามพระราชบัญญัติ-

ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 (สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการกรุงเทพมหานคร)  ดําเนินการแลวเสร็จ 

นอกจากโครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรยอยดังกลาวแลว ในสวนของการยกราง- 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. ..... โดยคณะอนุกรรมาธิการฯ       
ไดกําหนดลักษณะตองหามของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  ลักษณะตองหามของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  
และการกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จะกําหนดใหสอดคลองกับ
การกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามรางรัฐธรรมนูญ มาตรา 92 
ซ่ึงการยกราง พรบ. ดังกลาวและการจัดใหมีโครงการ/กิจกรรมดังกลาวเปนการสนับสนุนตอความเชื่อม่ัน       
ของประชาชนตอขาราชการและผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ประการหนึ่ง 

ในภาพรวมผลดําเนินงานท่ีสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรนี้ ทุกโครงการ/กิจกรรมไดดําเนินการแลวเสร็จ  
มีผลทําใหขาราชการไดรับการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปองกันการปฏิบัติงานท่ีผิดวินัย และทําใหปฏิบัติ-
ราชการไดอยางโปรงใสและตรวจสอบไดมากข้ึน พรอมท้ังสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นไดในระดับหนึ่ง  
 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย 5.5  พลเมืองกรุงเทพมหานคร ขบัเคลือ่นวิสัยทัศน 
 ประเด็นยุทธศาสตรนี้ ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ป (พ.ศ. 2556-2575) กําหนดตัวชี้วัด 
ไว 1 ตัวชี้วัด คือ เครือขายพลเมืองกรุงเทพมหานครติดตามตรวจสอบความกาวหนาวิสัยทัศน ปละ 2 ครั้ง 
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 ผลการดําเนินงาน  สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลไดติดตามตรวจสอบความกาวหนาวิสยัทัศน 2575 
โดยการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2558  
และ พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีการประเมินผลท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัดของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป  
(พ.ศ. 2556-2575) และวิสยัทัศนกรุงเทพมหานคร 2575 รายงานดังกลาวไดเสนอผลการดําเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป โดยแยกเปนแตละประเด็นยุทธศาสตรหรือวิสัยทัศน 
ใน 7 มิติ ประกอบดวย 1. มหานครปลอดภัย  2. มหานครสีเขียว สะดวกสบาย  3. มหานครสําหรับทุกคน   
4. มหานครกะทัดรัด  5. มหานครแหงประชาธิปไตย  6. มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู  และ  
7. การบริหารจัดการ  แมวาการประเมินและรายงานผลการดําเนินงานดังกลาวยังขาดความมีสวนรวม 
ของเครือขายพลเมืองกรุงเทพมหานคร แตการประเมินดังกลาวไดสะทอนถึงผลการดําเนินงานตามวิสัยทัศน
กรุงเทพมหานครไดระดับหนึ่ง  

ตัวชี้วัดนี้จะสมบูรณเม่ือกรุงเทพมหานครมีสภาประชาชนกรุงเทพมหานครและสภาประชาชนระดับเขต  
รวมติดตามตรวจสอบความกาวหนาวิสัยทัศน ซ่ึงกรุงเทพมหานครอยูระหวางจัดทํารางพระราชบัญญัติฯ
กรุงเทพมหานครฉบับใหม  
 

ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะประเด็นยุทธศาสตรยอย 
 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2559 ไมไดกําหนดตัวชี้วัดไว 4 ประเด็น
ยุทธศาสตรยอย แตกําหนดตัวชี้วัดไว 1 ประเด็นยุทธศาสตรยอย คือ ประเด็นยุทธศาสตรยอย 5.2  
เมืองธรรมาภิบาล  โดย 2 หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการไมไดดําเนินการ สงผลใหตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว 
ในประเด็นยุทธศาสตรนี้ไมบรรลุผล 

ขอเสนอแนะ 
1. สํานักยุทธศาสตรควรกําหนดเปนตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครในปตอไป 

ใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2556-2575) และแผนพัฒนา-
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2556-2560) เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปปฏิบัติ- 
 2.  กรุงเทพมหานครโดยสํานักงานกฎหมายและคดีหรือคณะกรรมการยกราง พ.ร.บ. กทม.ควร 
ทบทวนความเหมาะสมของตัวชี้วัดท่ี 5 การจัดตั้งเทศบาลในกรุงเทพมหานคร  
 3. สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลติดตามผลการประชุมการปรบปรุงรางพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารกรุงเทพมหานครและรางท่ีคณะอนุกรรมาธิการการปกครองทองถ่ินของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป 
ประเทศอยางตอเนื่อง 
 4. สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลควรใหความรูความเขาใจหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินการ 
ตามประเด็นยุทธศาสตรนี้ 
         5. หนวยงานท่ีเก่ียวของควรจัดใหมีโครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรนี้เพ่ือเตรียม 
ความพรอมรองรับเม่ือรางพระราชบัญญัติฯ มีการประกาศใช รวมถึงภารกิจท่ีจะไดรับการถายโอนจากรัฐบาล  
 6. หนวยงานท่ีตรวจประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงานควรใหความสําคัญกรณี
หนวยงานมิไดบรรจุโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครไวในแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
หนวยงาน ซ่ึงจะตองจัดทําหนังสือแจงสํานักยุทธศาสตรและประเมินผลใหทราบถึงเหตุผลและความจําเปน 
กรณีไมดําเนินการตามแผน ซ่ึงขอมูลสวนนี้ผูตรวจประเมินหนวยงานควรตองนําไปพิจารณาในการใหคะแนน 
ในการตรวจประเมินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงานดวย 
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คาดการณแนวโนมการพัฒนาในระยะตอไป 
 หนวยงานและสวนราชการท่ีเก่ียวของในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 มหานครประชาธิปไตย ควรเตรียม
ความพรอมในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2560 และแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561-2565) ตามท่ีไดกําหนดตัวชี้วัดไวในแตละมาตรการ 
โดยเตรียมความพรอมในดานองคความรู บุคลากร งบประมาณเพ่ือใหบรรลุผลตามแผนท่ีไดกําหนดไว  
ซ่ึงในทางปฏิบัติหนวยงานและสวนราชการท่ีเก่ียวของกับประเด็นยุทธศาสตรนี้ควรพิจารณาทบทวนและศึกษา 
วิเคราะหการพัฒนายุทธศาสตรนี้ใหสามารถดําเนินการไดอยางเหมาะสมในบริบทของสถานการณปจจุบัน  
พรอมท้ังเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสถานการณในอนาคตตอไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร 6   มหานครเศรษฐกิจและการเรียนรู 
 

 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2556-2575) ไดกําหนดแนวทางการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 5 ประเด็นยุทธศาสตรยอย แตแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2559  
ไดนําไปกําหนดไว 3 ประเด็นยุทธศาสตรยอย 4 ตัวชี้วัด หากพิจารณาจากตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตรยอย 
พบวา บางตัวชี้วัดเปนตัวชี้วัดระดับเมือง บางตัวชี้วัดเปนภารกิจท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานอ่ืน  
ซ่ึงการท่ีจะสําเร็จไดตามเปาหมาย ตองอาศัยความรวมมือจากท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  
จะดําเนินการเพียงหนวยงานเดยีวไมได ในปจจุบนักรุงเทพมหานครยังไมไดประสานงานหรือรวมมือกับหนวยงานใด 
ผลการดําเนินการของโครงการตาง ๆ เปนเพียงสนับสนุนท่ีไมไดสงผลโดยตรงตอตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรยอย  
ดังนั้นจึงสรุปไดวาไมมีการดําเนินการใดท่ีสงผลใหประเด็นยุทธศาสตร 6 ประสบความสําเร็จ  ซ่ึงสรปุผล 
การดําเนินงานไดดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย 6.1  ศูนยกลางดานการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสเีขียว 
 ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรยอยนี้คือ สัดสวนของผูประกอบการดานการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร 

ท่ีมีการแลกเปลี่ยนสินคาในกรุงเทพมหานครไดรับการลงทะเบยีนในฐานขอมูล เปนภารกิจท่ีอยูในความรบัผิดชอบ
โดยตรงของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฐานขอมูลท่ีกระทรวงเกษตรฯ ไดมีการดําเนินการ
จัดทําข้ึนแลวในปจจุบัน ไดแก 

 -  ฐานขอมูลสินคาเกษตร และขอมูลสารสนเทศการเกษตร (ประกอบดวย ขอมูลปริมาณการผลิต 
ตนทุนการผลิต ราคาสินคาเกษตร ขอมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตร ขอมูลทะเบียนเกษตรกร 
รวมท้ังขอมูลเชิงแผนท่ีและการพยากรณ) จัดทําโดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

 -  ฐานขอมูลตลาดสินคาเกษตร จัดทําโดยสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 
 -  รายงานสถานการณทางเศรษฐกิจการเกษตร จัดทําโดยศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร 

(Agricultural Economic Operation Center : AEOC)  
กรุงเทพมหานครเปนหนวยงานหนึ่งท่ีจะตองรวมใชขอมูลจากฐานขอมูลดังกลาวมาประกอบการ

ดําเนินงานสงเสริมเกษตรกรรมในพ้ืนท่ี ซ่ึงปจจุบันยังไมไดมีการประสานเชื่อมโยงขอมูลจากกระทรวงเกษตรฯ 
มาใชประโยชนอยางเปนทางการ การดําเนินการสวนใหญของกรุงเทพมหานครมุงเนนไปท่ีการจัดการทางดานการ
ผลิตและการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกร โดยเปนการดําเนินงานภายใตความรวมมือของสํานักพัฒนา
สังคม สํานักงานเขต และสํานักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ไดแก การสงเสริม 
การทําการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงเพ่ือใหเกษตรกรลดการพ่ึงพิงปจจัยการผลิตจากตางประเทศ 
ท้ังปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืช ใหความสําคัญกับการใชศูนยกลางระดับแขวง ไดแก ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

 

ประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี 6.2  ศูนยกลางการคา การเงินและการลงทุน  ไมมีโครงการยุทธศาสตร 
ท่ีสําคัญดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
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ประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี 6.3  ศูนยกลางการทองเท่ียวระดับโลก   
ตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตรยอยนี้มี 2 ตัวชี้วัด คือ 1. เมืองกรุงเทพฯเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสามารถ 

ดึงดูดนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกมาสูเมืองกรุงเทพฯ สูจังหวัดตาง ๆ ของไทย และสูเมืองอ่ืน ๆ ในภูมิภาคอาเซียน 
และในเอเชีย (เปาหมายป 2559 อันดับ 1 ใน 3)  2. อุตสาหกรรมการทองเท่ียวสามารถทํารายไดใหกับ 
ชาวกรุงเทพฯ ไมนอยกวารอยละ 10 ของมูลคาผลิตภัณฑรวมของกรุงเทพมหานคร (เปาหมายป 2559  
ไมนอยกวารอยละ 6 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของกรุงเทพมหานคร)  
 เม่ือพิจารณาโครงการของกรุงเทพมหานครท่ีเนนการดําเนินการ 2 เรื่อง คือ การประชาสัมพันธ 
และการจัดกิจกรรมการสงเสริมการทองเท่ียว และการดําเนินการเรื่องการอนุรักษและพัฒนาแหลงทองเท่ียว 
พบวา เปนเพียงโครงการสนับสนุน แตไมสามารถขับเคลื่อนใหประเด็นยุทธศาสตรยอยประสบความสําเร็จ 
ตามเปาหมายได 

 ผลการจัดอันดับเมืองนาเท่ียวประจําป 2559 นิตยสาร “เทรเวล แอนด เลชเชอร” ไดจัดให
กรุงเทพมหานครเปนเมืองนาเท่ียวอันดับท่ี 14 ของโลกและเปนอันดับท่ี 4 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
(ผลการจัดอันดับของนิตยสาร อันดับท่ี 2 เชียงใหม  อันดับท่ี 5 หลวงพระบาง  อันดับท่ี 13 เสียมราฐ และ
อันดับท่ี 14 กรุงเทพมหานคร) ชวง 3 ไตรมาสแรก กรุงเทพมหานครมีจํานวนนักทองเท่ียว จํานวนท้ังสิ้น 
48,158,649 คน (ชวงตุลาคม-ธันวาคม 2558 = 13,434,057 คน  มกราคม-พฤษภาคม 2559 = 
24,945,635 คน  มิถุนายน-กรกฎาคม 2559 = 9,778,957 คน)  ในปงบประมาณ 2559 
กรุงเทพมหานครมีรายไดจากการทองเท่ียวรวมท้ังสิ้น 624,397.91 ลานบาท (ชวงตุลาคม-ธันวาคม 2558 = 
206,828 ลานบาท  มกราคม-พฤษภาคม 2559 = 288,932.98 ลานบาท  มิถุนายน-กรกฎาคม 2559 = 
128,636.93 ลานบาท)  
 

ประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี 6.4  ศูนยกลางธุรกิจตามฐานนวัตกรรม-วัฒนธรรม  ไมมีโครงการ
ยุทธศาสตรท่ีสําคัญดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 

ประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี 6.5  ศูนยกลางการจัดประชุมนิทรรศการ  
ตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตรยอยนี้ คือ พ้ืนท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการจัดประชุม 

นิทรรศการ และการแสดงสินคาเพ่ิมข้ึน  ยังไมมีการดําเนินการใด มีเพียงการสงเสริมการจัดประชุม นิทรรศการ 
และการแสดงสินคา โดยท่ีกรุงเทพมหานครเปนเจาภาพในการจัดประชุมระดับนานาชาติ 2 ครั้ง คือ TBEX 
ASIA 2015 (Travel Blog Exchange) และ One Young World Summit  2015  
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  
ปญหาและอุปสรรค 

 1. ตัวชี้วัดเปาประสงคและตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรยอยสวนใหญเปนตวัชี้วัดระดับเมือง การดําเนินงาน 
ใหบรรลุเปาหมาย หนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจะตองประสานความรวมมือกับหนวยงานท้ังภายในและ
ภายนอก 
 2. หนวยงานไมใหความสําคัญกับการนําตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป 
มากําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน ทําใหแผนไมนําไปสูการปฏิบัติและไมสามารถประเมิน
ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามแผนได 
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 3. ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ เชน สํานักพัฒนาสังคมไมไดรับการจดัสรรงบประมาณสําหรับ
ดําเนินโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการเกษตรของกรุงเทพมหานคร 

ขอเสนอแนะ 
 1. หนวยงานควรใหความสําคัญกับการนําตัวชี้วัดและกลยุทธตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําปมากําหนดไวในแผนของหนวยงานเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ 
 2. ควรมีการประสานงานและรวมมือกันระหวางหนวยงานภายใน ภาครัฐอ่ืน ๆ ภาคเอกชน  
และประชาชนเพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ 
 3. การทองเท่ียวถือเปนเรื่องท่ีสําคัญเพราะสามารถทํารายไดใหกับกรุงเทพมหานครได ดังนั้น 
ควรมีการดําเนินการในเชิงรุก พัฒนาไปสูการสรางแบรนดของกรุงเทพมหานครใหเปนท่ีรูจักและยอมรับ 
 4. เม่ือหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนมีปญหาหรือตองการความชวยเหลือในเรื่องใด กรุงเทพมหานคร
ควรใหการสนับสนุนและชวยเหลือในเรื่องนั้น ๆ 
 

คาดการณแนวโนมการพัฒนาในระยะตอไป 
 รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาประเทศโดยเนนกลุมเกษตรและการทองเท่ียว โดยนํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาเปนฐานสําคัญในการพัฒนา ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงควรนํามาปรับใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติ-
ราชการกรุงเทพมหานครประจําปและผลักดันใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอไป  
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ประเด็นยุทธศาสตร 7  การบริหารจัดการ 
 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2556-2575) มุงหวังใหกรุงเทพมหานครมีกฎหมาย 
ท่ีรองรับความเปนอิสระและใหอํานาจในการบริหารจัดการ ตลอดจนรวมถึงการบริการสาธารณะตามท่ีประชาชน
คาดหวัง  ไดกําหนดแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานครเปน 5 ประเด็นยุทธศาสตรยอย  ซ่ึงสรุปผล 
การดําเนินงานไดดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี 7.1  ดานกฎหมาย   
 การแกไขรางกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ปจจุบันคณะกรรมาธิการขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศดานการปกครองทองถ่ิน เรื่องการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครไดยกราง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี...) พ.ศ. .... เสนอ 
เขาสูสภาปฏิรูปเรียบรอยแลว อยูระหวางการพิจารณาของสภาฯ โดยในการยกรางฯ มีผูแทนกรุงเทพมหานคร
รวมเปนคณะทํางานและเสนอแนะแนวคิดในการปรับปรุงดังกลาว 
 อยางไรก็ตาม ในเรื่องภารกิจการถายโอนไดมีการประชุมอนุกรรมการเพ่ือใหการปฏิบัติเปนไป 
ตามเปาหมายของแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี 7.2  การบริหารแผนและประเมินผล   
 การดําเนินงานในป 2559 เรื่องท่ี 1 ยังขาดกลยุทธในการทําความเขาใจและใหความสําคัญกับ
แผนงานโครงการ/กิจกรรมท่ีขับเคลื่อนยุทธศาสตร คือมีการใหงบประมาณเหมือนเดิม โดยมิไดดูคาเปาหมาย 
ประกอบกับหนวยงานเคยชินกับการเสนองานโดยไมใหความสําคัญกับแผนมากนัก เอางานประจํามาใส 
เปนจํานวนมากและสรางตัวชี้วัดมารองรับซ่ึงไมสงผลตอการเคลื่อนยุทธศาสตรเทาท่ีควร ดังนั้นตองเริ่มใหม 
โดยใหผูบริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร กําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนเพ่ือใหหนวยงาน
แปลงไปสูการปฏิบัติโดยมีโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลอง เม่ือเสร็จแลวสามารถวัดผลไดและตองใหความสําคัญ
กับการพัฒนาพ้ืนท่ีเปนหลัก เนนการมีสวนรวมและบูรณาการรวมกับทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีโดยมิใหภาคราชการ
ดําเนินการฝายเดียว เปนตน ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวจะเปนการประเมินผลตั้งแตตนทาง คือ ผูบริหาร
กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ไดประเมินโครงการ/กิจกรรมท่ีอนุมัติงบประมาณใหแตแรก 
วาผลสําเร็จท่ีจะเกิดข้ึนนั้นคืออะไร ซ่ึงจะสงผลทําใหการรายงานประเมินผลระหวางดําเนินการและหลังเสร็จ
สิ้นการดําเนินการจะเห็นภาพท่ีแทจริง ปรากฏเปนรูปธรรมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ผลตอประชาชน  
ผลตอองคกร ฯลฯ หรือไม 
 

ประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี 7.3  การบริหารทรัพยากรบุคคล   
 การดําเนินงานในป 2559 การพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครในดานสมรรถนะ ดานคุณธรรม
และจริยธรรมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น มีความสําเร็จในระดับหนึ่งแตยังไมมีการประเมิน 
ความคุมคาและประสิทธิภาพของบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน ซ่ึงหมายความวาขาดการติดตามประเมินบุคลากร 
ท่ีผานการฝกอบรมและขาดปจจัยท่ีจะบงชี้ถึงขีดสมรรถนะของผูปฏิบัติ ดังนั้นจําเปนตองทบทวนการพัฒนา
บุคลากรของกรุงเทพมหานครใหสูการเปนมืออาชีพมากขึ้น โดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ-
กรุงเทพมหานครกําหนดมาตรฐานทุกตําแหนงใหแลวเสร็จและมอบสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร
กําหนดหลักสูตรการพัฒนาและประเมินผลอยางจริงจังตอไป 
 

132 



 กลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลและการสงเสริมองคกรสุขภาวะมีความสําเร็จตามลําดับซ่ึงเปน 
การใหความสําคัญกับบุคคลท่ีปฏิบัติงานในหลายสาขาอาชีพ เพ่ือขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมาย อยางไรก็ตาม
ตองมีการสรางสมดุลยของสาขาวิชาชีพตางๆ ใหชัดเจนและแยกสวนของการผลักบุคลากรในสายงานนั้น ๆ  
ใหเขาใจบริบทและเปาหมายขององคกรเพ่ือพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป 
 

ประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี 7.4  การคลังและงบประมาณ   
 การดําเนินงานในป 2559 ในภาพรวมยังไมบรรลุผลตามตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตรยอย เนื่องจาก
โครงการท่ีขับเคลื่อนตัวชี้วัดถูกยกเลิกและชะลอโครงการและยังดําเนินการไมแลวเสร็จ โดยเปาประสงค 
ท้ัง 4 เปาประสงค เชน การจัดเก็บรายไดในภาพรวมไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว เนื่องจากเศรษฐกิจ
ชะลอตัว และเครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดยังไมแลวเสร็จ เชน ระบบแผนท่ีภาษี  
การบริหารงบประมาณรายรับ-รายจาย การบริหารการเงิน การบัญชีแบบองครวม และการพัฒนาตัวชี้วัด  
การปฏิบัติงานดานการเงินการคลังและงบประมาณในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร การขับเคลื่อน 
การพัฒนาเมือง  ดานการบริหารการเงินการคลังและการงบประมาณในเชิงรุกยังไมมีการดําเนินการและ 
การปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบควบคุมภายในยังไมมีความคืบหนาในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
ของกรุงเทพมหานคร 

 

ประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ี 7.5  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 การดําเนินงานในป 2559 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด เปาประสงค  
ไมสามารถสรุปผลไดชัดเจน เนื่องจากยังไมมีการกําหนดนิยาม ขอบเขตและฐานการคํานวณ ณ จากขอมูลใด 
เชนเดียวกันกับตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของกับบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงยังไมมีการเก็บขอมูลเฉพาะ 
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือประเมินผลในผลสัมฤทธิ์ดานเทคโนโลยี อยางไรก็ตามหลายหนวยงานก็มีโครงการ/กิจกรรม 
ท่ีดําเนินในประเด็นยุทธศาสตรอื่นแตมีลักษณะตรงกับเปาประสงคซ่ึงก็สงผลใหมีการเคลื่อนไหว 
ในดานเทคโนโลยีแตหากจะประเมินตัวแผนฯ แลวจะไมสามารถระบุออกเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 7.1 กฎหมาย 

      การเตรียมการรองรับรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว โดยการตั้งคณะกรรมการเพ่ือศึกษา 
และเตรียมการ 

7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 
        การประสานชี้แจงความเขาใจกับบุคคลทุกระดับอยางเขมขน การทําความเขาใจระหวาง 
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลและสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครในเรื่องของการวางยุทธศาสตรและ
งบประมาณท่ีจะใชในการขับเคลื่อน การสรางความรูความเขาใจกับหนวยงานปฏิบัติในพ้ืนท่ีกับหนวยงาน
สนับสนุนใหวางแผนและกําหนดบทบาทใหชัดเจน เอ้ือตอการปฏิบัติงานรวมกัน จัดประชุมแนวดิ่ง ผูบริหาร
กรุงเทพมหานคร สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร รวมกับสํานักยทุธศาสตรและประเมินผล สาํนกังานคณะกรรมการ-
ขาราชการกรุงเทพมหานครและสํานักการคลัง เพ่ือสรางความรูความเขาใจในการจัดทํางบประมาณประจําป 
ท่ีตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและงานประจําของหนวยงานตลอดจนการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การจัดเก็บรายไดและการบริหารงานบุคคลใหสอดคลองกันไปในแนวทางเดียวกัน 
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      โดยสํานักยุทธศาสตรและประเมินผลและสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครจัดประชุมสราง
ความเขาใจในเรื่องแผนกับ 77 หนวยงาน ใหมีความรูความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน คํานึงถึงยุทธศาสตร 
เปาหมายและนโยบายของผูบริหารกรุงเทพมหานครเปนหลัก 

7.3  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
       การพัฒนาทรัพยากรบุคคลไมครอบคลุมท่ัวถึงและเพียงพอกับบุคลากรท้ังหมด แมนวาจะมี 

การกระจายการพัฒนาบุคคลใหหนวยงานดําเนินการเอง ยังขาดการประเมินการคุมคา เพราะโครงการ
ฝกอบรมสัมมนาสวนใหญไมไดติดตามผลภายหลังจากการฝกอบรมไปแลว บางโครงการไมสามารถนําไป 
ปรับใชไดจริง และจะมีลักษณะซํ้าซอนในตัวบุคคลท่ีเขาฝกอบรม จึงสมควรไดมีกําหนดเสนทางของตําแหนง 
ใหชัดเจนแลวดําเนินการฝกอบรมแลวเก็บขอมูลไวเปนฐานเพ่ือพัฒนาบุคคลนั้น ๆ ตอไปในอนาคต อันจะ 
สงผลตอประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคคลนําไปสูการปฏิบัติท่ีแทจริง 
 7.4 การคลังและงบประมาณ 
      การบูรณาการดานการคลังและงบประมาณยังไมมีความสอดคลองกันมากนัก เปนการดําเนินการ 
ในลักษณะเฉพาะ หากแผนเขียนไวในภาพรวมแตการปฏิบัติงานของหนวยงานไมเชื่อมโยงกันก็ไมสามารถ 
ทําใหแผนมีความสําเร็จ เพราะสํานักการคลัง สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครจะพบเจอปจจัยท่ีสงผล     
ในการปฏิบัติงานท่ีจะตองแกไขปญหาตลอด การจะสรางสมดุลในการบริหารจัดเก็บรายได การบริหารการใช
จายงบประมาณ ตองมีการวางแผนรวมกันอยางมีประสิทธิภาพและเปนในทิศทางเดียวกัน เพราะการจัดเก็บ
รายไดจะมีสภาวะทางเศรษฐกิจ กฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงตองศึกษาและเตรียมการ
เชนเดียวกัน โดยท่ีจะขอใชงบประมาณในการพิจารณาเมืองก็เกิดข้ึนมากมายเพ่ือสนองนโยบาย เพ่ือแกไข
ปญหาใหประเทศ ดังนั้นผลงานการศึกษาวิจัยท่ีกรุงเทพมหานครมีอยูสมควรไดนํามาปรับใชและพัฒนา 
ไปพรอมกันทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเรื่องดังกลาวตอไป 
 7.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       การจัดทําแผนหรือการกําหนดนิยามคาเปาหมายตัวชี้วัดตองดําเนินการใหชัดเจนตั้งแตแรก  
เพ่ือจะไดมีการเก็บขอมูลและศึกษาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานไดอยางถูกตองตรงประเด็นและสามารถ
กําหนดโครงการ/กิจกรรมท่ีจะขับเคลื่อนได 
      สมควรใหมีการวิเคราะหโครงการ/กิจกรรม ดานเทคโนโลยีท่ีหนวยงานจะดําเนินการ 
ในปงบประมาณนั้นมาวิเคราะหกอนวาสงผลหรือตอบสนองกับประเด็นยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีหรือ 
จะไดใหคําแนะนําหรือปรับเปลี่ยนโครงการใหเหมาะสมตอไป 
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