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บทน า 
 

 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาก าหนดกรอบการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  และ 
ในการติดตามประเมินผลมีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กองยุทธศาสตร์รับผิดชอบแต่ละยุทธศาสตร์  
แต่แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดกรอบการด าเนินงาน 
ตามภารกิจของหน่วยงานภายใต้มหานคร ซึ่งมีการเชื่อมโยงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2556-2575) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2559) และนโยบาย 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  และในการติดตามประเมินผลต้องด าเนินการในรูปแบบมหานคร 
 

 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลซึ่งจะต้องรับผิดชอบในการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ-
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์) 
เป็นประธานคณะกรรมการฯ และได้แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ-
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีรองผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์-
และประเมินผล (นายกอบชัย พงษ์เสริม) เป็นประธานคณะท างานฯ 
 

 การประเมินผลก าหนดเป็นกรอบให้หน่วยงานด าเนินงานในรูปมหานคร เพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจ 
และสามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและการติดตามประเมินผล จึงต้องบูรณาการให้เป็นภาพรวม
ครอบคลุมทุกแบบ และเมื่อด าเนินการประเมินผลแล้วสามารถอธิบายได้ชัดเจนว่า แผนประสบผลส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ครบถ้วนและประชาชนได้รับประโยชน์ โดยแบ่งให้แต่ละกองยุทธศาสตร์ประเมินผล  
และวิเคราะห์ผลการด าเนินการในส่วนที่แต่ละกองรับผิดชอบ  และกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการในฐานะ 
ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 รวบรวมและจัดท าเป็นรายงานฉบับสมบูรณ ์โดยก าหนดกรอบการด าเนินการดังนี ้
   บทน า 
   ผลการด าเนินการ  

 ตารางแสดงผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

 สรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (ประเด็นยุทธศาสตร์ 1-7) 

 ปัญหาและอุปสรรคในการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และข้อเสนอแนะ 

รายละเอียดผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

โดยข้อมูลการประเมินผลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 
 
 
 

 



 

 

ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 หน่วยงานของกรุงเทพมหานครได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
โดยน าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นกรอบทิศทาง  
ในการด าเนินงานด้วยการน าโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีหลายหน่วยงาน
ไม่ได้น าโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ แต่น าโครงการ/กิจกรรมตามอ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ และกฎ ระเบียบที่ต้องด าเนินการไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
ส่งผลให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในแผนฯ ไม่มีความก้าวหน้า  กล่าวคือ ตัวชี้วัดของประเด็น  
ยุทธศาสตร์ย่อย เปูาประสงค์ และตัวชี้วัดไม่สามารถถูกตอบสนองทุกตัว เพราะโครงการ/กิจกรรม  
ที่ส าเร็จนั้นไม่ส่งผลกับค่าเปูาหมายของตัวชี้วัด ท าให้การประเมินผลไม่สามารถด าเนินได้ครบถ้วน   
อย่างไรก็ตาม ภารกิจกิจกรรมและงานประจ า ตลอดจนโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีความส าเร็จเป็นรูปธรรมทุกโครงการ และมีทิศทางการพัฒนา  
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทุกด้าน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กรและบุคลากรของกรุงเทพฯ   
โดยแสดงผลการด าเนินการแยกรายประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี ้
 

ตารางแสดงผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ผลการด าเนินการตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ด าเนินการส าเร็จ ด าเนินการไม่ส าเร็จ ด าเนินการแต่ไม่ตอบตัวชี้วัด ไม่มีข้อมูล ไม่ได้ด าเนินการ รวม 
มหานครปลอดภัย 22   1 8 8   5  44 
มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 3 3 1 - 1 8 
มหานครส าหรับทุกคน 5 1 5 2 1 14 
มหานครกะทัดรัด 1 3 - - 2 6 
มหานครประชาธิปไตย - 6 - - 4 10 
มหานครแห่งเศรษฐกิจ - - 3 - 10 13 
การบริหารจัดการ 5 5 1 16 17 44 
                            รวม 36 19 18 26 40 139 
                         ร้อยละ 25.90 13.67 12.95 18.70 28.78 100 

 

จากตารางแสดงผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  จ านวน 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ (มหานคร)  พบว่า มีการด าเนินการตามตัวชี้วัดเปูาประสงค์
รวมทั้งสิ้น 139 ตัวชี้วัด  โดยแยกประเภทผลการด าเนินการเป็นด าเนินการบรรลเุป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฯ  คือ ด าเนินการส าเร็จ  จ านวน 36 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 
25.90  และ ด าเนินการไม่บรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฯ เรียงตามล าดับ
ดังนี้  มากที่สุด คือ ไม่ได้ด าเนินการ  (ก าหนดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพ มหานครฯ ไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานแต่ไม่ได้ด าเนินการ/ไม่ได้ก าหนดตัวชี้วัดตามแผน ปฏิบัติราชการ-
กรุงเทพมหานครฯ ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน/ไม่ได้ระบุหน่วยงานรับผิดชอบ) 
จ านวน 40 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 28.78  รองลงมา คือ ไม่มีข้อมูล (ไม่ได้จัดเก็บข้อมูล/ด าเนินการ 
ปีแรกยังไม่มีฐานข้อมูลส าหรับเปรียบเทียบ) จ านวน 26 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 18.70  ด าเนินการ 
ไม่ส าเร็จ (ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฯ แต่ไม่ส าเร็จ/ด าเนินการภายใน 5 ป)ี 
 



 

 

จ านวน 19 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 13.67  และ ด าเนินการแต่ไม่ตอบตัวชี้วัด  (ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฯ แต่ไม่ได้ ประมวลผลข้อมูล/ด าเนินการตามภารกิจของ
หน่วยงาน) จ านวน 18 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 12.75   
 

สรุปผลการด าเนินการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1  มหานครปลอดภัย   
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) มุ่งหวังให้กรุงเทพมหานคร 

เป็นมหานครแห่งความปลอดภัย คือ ปลอดมลพิษ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด ปลอดอุบัติเหตุ 
ปลอดภัยพิบัติ สิ่งก่อสร้างปลอดภัย ปลอดโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัย  จึงก าหนดยุทธศาสตร์  
การพัฒนากรุงเทพมหานครไว้ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ประกอบด้วย  6 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย  19 เปูาประสงค์  44 ตัวชี้วัดเปูาประสงค์   

ผลการด าเนินการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  มหานครปลอดภัย  พบว่า การด าเนินการตัวชี้วัด
เปูาประสงค์ที่ส่งผลส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ (มหานคร) คิดเป็นร้อยละ 50.00 การด าเนินการ
ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ที่ไม่ส่งผลส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ (มหานคร) คิดเป็นร้อยละ 49.997     
โดยตัวชี้วัดที่ด าเนินการไม่ส าเร็จ  คือ ความสามารถรองรับปริมาณน้ าหลากและน้ าหนุนได้ดีขึ้น  
ที่ความสูง +3.0 ม.รทก.  โดยโครงการก่อสร้างเสริมความแข็งแรงแนวปูองกันน้ าท่วมริมแม่น้ า
เจ้าพระยาและคลองมหาสวัสดิ์ตามจุดต่าง ๆ อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จทั้งหมดจึงยัง  
ไม่สามารถวัดความส าเร็จของตัวชี้วัดได้ แต่อย่างไรก็ตาม เขื่อนเดิมยังสามารถรองรับปริมาณ  
น้ าหลากและน้ าหนุนได้ตามเปูาประสงค์ที่ 1 เมืองกรุงเทพฯ มีความพร้อมในการรับมือกับน้ าท่วม  
ทั้งจากน้ าฝน น้ าหนุน และน้ าหลาก  ด าเนินการแต่ไม่ตอบตัวชี้วัด  คือ 1) จ านวนอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้อง
กับระบบขนส่งมวลชนเป็นศูนย์  2) ที่ดินเลนชายฝั่งทะเลที่เพ่ิมขึ้น 50 เมตร  3) ขนาดปุาชายเลน  
ที่เพิ่มขึ้น  50 เมตร  4) อัตราการกัดเซาะลดลง  5) ร้อยละของอุบัติภัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากโครงสร้าง
พ้ืนฐานลดลง  6) ความชุกของภาวะอ้วน  (BMI > 25 kg/m2)  7) ร้อยละความครอบคลุมของ
การเข้าถึงสื่อสารสาธารณะของประชาชน   8) ร้อยละความครอบคลุมของระบบข้อมูลสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นทีก่รุงเทพฯ  ไม่มีข้อมูล คือ 1) ระดับความรู้สึกปลอดภัยจากอาชญากรรม ยาเสพติด 
และการก่อร้าย ในการด าเนินชีวิตใน กทม. ของประชาชนเพ่ิมขึ้น  2) จ านวนครั้งของอุบัติเหตุทางรถยนต์ 
ไม่เกิน 26,500 ครั้ง  3) จ านวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ไม่เกิน 12,200 ราย  4) จ านวน
ผู้เสียชีวิตไม่เกิน 309 ราย  5) ร้อยละความครอบคลุมของการเข้าถึงบริการในการดูแลรักษา
สุขภาพชาวกรุงเทพมหานคร   6) ความชุกของโรคมะเร็งเต้านม  7) ความชุกของโรคมะเร็งปาก
มดลูก  8) อัตราปุวยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ไข้หวัดใหญ่)  และ ไม่ได้ด าเนินการ  คือ 1) ร้อยละ
ของอุบัติภัยที่เกิดจากจุดรอรถ สาธารณะ/ท่าเทียบเรือ  2) อัตราปุวยโรคหลอดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจตาย  
3) อัตราการประสบอันตรายหรือปุวยจากการท างาน  4) อัตราการฆ่าตัวตาย  5) ความชุกของโรค 
ในผู้สูงอายุ   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2  มหานครสีเขียว สะดวกสบาย    
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) มุ่งหวังให้กรุงเทพมหานคร 

มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวในสัดส่วนที่เหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่และจ านวนประชาชน ชาวกรุงเทพฯ  
มีวิถีชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นมหานครที่มีสิ่งอ านวยความสะดวก  
พ้ืนฐานที่ประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีระบบบริการคมนาคมขนส่ง 
ที่หลากหลาย สะดวก คล่องตัว มีทัศนียภาพสวยงาม ปราศจากสิ่งกีดขวาง เป็นระเบียบ ไม่รกรุงรัง  
จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558  ประกอบด้วย  3 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย  5 เปูาประสงค์  8 ตัวชี้วัดเปูาประสงค์   
 ผลการด าเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  มหานครสีเขียว สะดวกสบาย  พบว่า การด าเนินการ 
ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ที่ส่งผลส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ (มหานคร) คิดเป็นร้อยละ 37.50    
การด าเนินการตัวชี้วัดเปูาประสงค์ที่ไม่ส่งผลส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ (มหานคร) คิดเป็นร้อยละ 62.50  
โดยตัวชี้วัดที่ด าเนินการไม่ส าเร็จ คือ 1) กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ด ี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 13  2) ร้อยละ 30 ของชาวกรุงเทพมหานครสามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน 
ที่ก าหนดเวลาเดินทางได้ภายใน 10 นาที อยู่ในขั้นตอนการศึกษายังไม่มีการก่อสร้างจริง  3) ผู้สัญจร 
ด้วยจักรยาน อยู่ระหว่างขออนุมัติ TOR  ด าเนินการแต่ไม่ตอบตัวชี้วัด  คือ  1) ความเร็วเฉลี่ย  
ของยานพาหนะเฉลี่ย (ชั้นใน/ชั้นกลาง/ชั้นนอก) ไม่สามารถประเมินผลความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะ 
ในแต่ละช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงได้  และไม่ได้ด าเนินการ คือ ผู้สัญจรทางน้ า ไม่มีโครงการรองรับกลยุทธ์
เพิ่มท่าเรือและปรับปรุงเส้นทางไปท่าเรือ   
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3  มหานครส าหรับทุกคน    
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) มุ่งหวังให้ชาวกรุงเทพฯ  

ทุกคน ทุกชนชั้น ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสถานภาพอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคและสมานฉันท์ 
เกื้อกูล เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ได้รับโอกาสที่จะเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และเข้าถึงบริการสาธารณะ   
ในขณะเดียวกันชาวกรุงเทพฯ แต่ละกลุ่ม แต่ละชุมชนสามารถด ารงรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ประเพณี  
วัฒนธรรมของตนเอง เป็นมหานครที่โดดเด่นในเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย  จึงก าหนดยุทธศาสตร์  
การพัฒนาไว้ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ประกอบด้วย  
4 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย  13 เปูาประสงค์  14 ตัวชี้วัดเปูาประสงค์    

ผลการด าเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  มหานครส าหรับทุกคน  พบว่า การด าเนินการ
ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ที่ส่งผลส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ (มหานคร) คิดเป็นร้อยละ 35.714    
การด าเนินการตัวชี้วัดเปูาประสงค์ที่ไม่ส่งผลส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ (มหานคร) คิดเป็น  
ร้อยละ 64.283  โดยตัวชี้วัดที่ด าเนินการไม่ส าเร็จ  คือ 1) โรงเรียนสังกัด กทม. จัดการศึกษาส าหรับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ  ด าเนินการแต่ไม่ตอบตัวชี้วัด คือ 1) สัดส่วนของผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสที่สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี   
มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป  2) สัดส่วนของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่เข้าถึงสวัสดิการ
ขั้นพ้ืนฐาน  3) ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานครมีรายได้ที่มั่นคง   
4) ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบมีอาชีพที่มั่นคง  5) สัดส่วนผู้ด้อยโอกาสทาง   
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เศรษฐกิจและผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบได้รับสวัสดิการจากการท างาน  ไม่มีข้อมูล  คือ   
1) จ านวนการแสดงตัวของกลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ สู่สังคมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ  2) ชาวกรุงเทพฯ  
มีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมเมืองกรุงเทพในรูปแบบต่าง  ๆ และไม่ได้ด าเนินการ คือ 1) ฐานข้อมูล
ของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ และแรงงานนอกระบบมีความครอบคลุม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4  มหานครกะทัดรัด    
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2560) มุ่งหวังให้กรุงเทพมหานคร

ขยายตัวเติบโตและมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงและกระชับ มีการจัดการสาธารณูปโภค การเดินทาง   
โดยการพัฒนาพื้นที่ให้มีศูนย์กลางการให้บริการและพัฒนาเมืองในลักษณะเมืองเครือข่าย  จึงก าหนด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ประกอบด้วย  2 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย  11 เปูาประสงค ์  6 ตัวชี้วัดเปูาประสงค์   
 ผลการด าเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  มหานครกะทัดรัด  พบว่า การด าเนินงานในภาพรวม
ไม่ส่งผลต่อประเด็นยุทธศาสตร์ (มหานคร) โดยพบว่า มีการบรรลุตัวชี้วัดเพียงร้อยละ 16.67 คือ 
ตัวชี้วัด อัตราการลดลงของการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมือง ซึ่งก าหนดค่าเปูาหมาย
ไว้ร้อยละ 40  ส่วน ตัวชี้วัดที่ด าเนินการไม่ส าเร็จ ประกอบด้วย 1) ความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากร
ในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน 25,000 คน/ตารางกิโลเมตร  2) ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ยระหว่างแหล่ง  
ที่อยู่อาศัยกับแหล่งงาน 60 นาที เป็น 30 นาที  3) ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ยระหว่างแหล่งชุมชนกับ
แหล่งสาธารณูปการหลักต่าง ๆ ของเมืองสามารถเข้าถึงได้ภายในระยะทาง 20 กิโลเมตร  ขณะที่มี 2 
ตัวชี้วัดที่ไม่มีโครงการ/กิจกรรมรองรับ  คือ 1) จ านวนเมืองเครือข่าย (ศูนย์ชุมชนย่อย) ที่มีศักยภาพ  
และองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาอย่างครบครัน (5 เมือง)   2) สัดส่วน
ประชากรต่อโครงสร้างพ้ืนฐานหลักและสาธารณูปการของเมืองที่สามารถรองรับการเพ่ิมขึ้นของประชากร
ในอนาคต ร้อยละ 70    
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5  มหานครประชาธิปไตย    
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556-2575) มุ่งหวังให้กรุงเทพมหานคร 

เป็นเมืองประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาลที่มีชื่อเสียงอยู่ในระดับแนวหน้าของเอเชีย มีระบบ  
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ การเมืองสะอาด ปลอดคอร์รัปชั่น และทุกภาคส่วน อาทิ ภาครัฐ  
ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนมีบทบาทในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ อย่างเข้มแข็ง  จึงก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ประกอบด้วย  5 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย  7 เปูาประสงค์  10 ตัวชี้วัดเปูาประสงค ์  

ผลการด าเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  มหานครประชาธิปไตย  พบว่า การด าเนินการ  
ไม่ส่งผลต่อประเด็นยุทธศาสตร์ (มหานคร) คิดเป็นร้อยละ 100  ทั้งนี้ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
ไม่ได้ถูกก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    
แต่บางประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยมีการด าเนินการ ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 6  มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู ้   
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556-2575) มุ่งหวังให้กรุงเทพมหานคร  

ก้าวเข้าสู่การเป็น “เมืองหลวงของเอเชีย” เมืองเศรษฐกิจที่มีความส าคัญในระดับภูมิภาคและนานาชาต ิ
โดยกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของเอเชีย รวมถึงการเป็น  
ศูนย์กลางการเรียนรู้วิทยาการด้านต่าง ๆ ของภูมิภาค  จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ในแผนปฏิบัติ- 
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ประกอบด้วย   5 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย  
10 เปูาประสงค์  12 ตัวชี้วัดเปูาประสงค์   

ผลการด าเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้  พบว่า  
การด าเนินการตัวชี้วัดเปูาประสงค์ที่ไม่ส่งผลส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ (มหานคร) คิดเป็นร้อยละ 100  
โดยตัวชี้วัดที่ด าเนินการแต่ไม่ตอบตัวชี้วัด  คือ  1) เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก    
2) จ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศของเมืองกรุงเทพฯ  3) รายได้จาก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของชาวกรุงเทพฯ  และไม่ได้ด าเนินการ คือ  1) ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร 
สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร อาหารแปรรูป และบริการสีเขียวมีความครอบคลุม  2) ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
กับสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และบริการสีเขียวในเขตกรุงเทพมหานครมีความเข้าใจ  
รวมทั้งมีความสามารถในการปรับใช้เครื่องมือทางการผลิต การเงิน การตลาด และการบรรจุภัณฑ์    
3) ผู้ประกอบการหรือบริษัทไทยและบริษัทต่างชาติขอจดทะเบียนส าหรับการท าธุรกรรมทางการเงิน
และการลงทุนเพิ่มขึ้น  4) ผู้ประกอบการที่เข้าอบรมมีทักษะ ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนทักษะ
ทางด้านภาษาเพ่ือรองรับการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  5) แรงงานฝีมือ แรงงานขั้นสูง  
ในกรุงเทพมหานครที่เข้าอบรมมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพ ตลอดจนทักษะทางด้านภาษา
เพื่อรองรับการรวมเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  6) พ้ืนที่และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับจัดตั้ง
ส านักงานระดับภูมิภาคขององค์การระหว่างประเทศและธุรกิจนานาชาติได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม  
7) ผู้ประกอบการไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานแสดงผลงานกลุ่มธุรกิจตามฐานนวัตกรรมวัฒนธรรม  
8) ผู้ประกอบการไทย และต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับตลาด แฟชั่นและเครื่องประดับนานาชาติเข้าร่วม 
การจัดแสดงผลงาน  9) พ้ืนที่และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการจัดประชุม นิทรรศการ และ  
การแสดงสินค้า  ทั้งนี้ 9 ตัวชี้วัด ไม่น ามาบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน   
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 7  การบริหารจัดการ    
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปีระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556-2560) มุ่งหวังให้

กรุงเทพมหานครมีกฎหมายรองรับความเป็นอิสระและให้อ านาจในการบริหารจัดการ ตลอดจน  
การบริการสาธารณะตามที่ประชาชนคาดหวัง  จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ในแผนปฏิบัติราชการ-
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ประกอบด้วย  5 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย   
18 เปูาประสงค์  44 ตัวชี้วัดเปูาประสงค์   

ผลการด าเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหารจัดการ  พบว่า การด าเนินการ
ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ที่ส่งผลส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ (มหานคร) คิดเป็นร้อยละ 11.36   
การด าเนินการตัวชี้วัดเปูาประสงค์ที่ไม่ส่งผลส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ (มหานคร) คิดเป็น  
ร้อยละ 88.64  โดยตัวชี้วัดที่ด าเนินการไม่ส าเร็จ จ านวน 5 ตัวชี้วัด  ด าเนินการแต่ไม่ตอบตัวชี้วัด 
จ านวน 1 ตัวชี้วัด  ไม่มีข้อมูล จ านวน 16 ตัวชี้วัด  และไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 17 ตัวชี้วัด  
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ปัญหาและอุปสรรคในการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 คณะท างานฯ ได้ประมวลปัญหาอุปสรรคจากการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติราชการ-
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  พบปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญคือ 
 1. ปัญหาที่เกิดจากระบบการจัดท าแผน  การจัดท าแผนฯ ที่ผ่านมาเป็นการจัดท าแผนฯ ขึ้น 
ตามวิสัยทัศน์ของประชาชนที่ได้ก าหนดวิสัยทัศน์กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2575  ซึ่งเมื่อน าวิสัยทัศน์
ดังกล่าวมาจัดท าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
ระยะที่ 1 และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี  พบว่า การจัดท าแผนฯ มีการน าโครงการ
ต่าง ๆ เข้าไปรวมในแผนทุกระดับและไม่สามารถแยกเป็นโครงการที่สนับสนุนแผนหรือโครงการที่เป็น
งานประจ า จึงเป็นปัญหาในการประเมินผลในเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบกับระบบการจัดท าแผนพัฒนาฯ 
และระบบการจัดท างบประมาณของกรุงเทพมหานครยังขาดการบูรณาการเชื่อมโยงกัน การจัดท าแผน
และโครงการของหน่วยงานซึ่งเป็นการตอบสนองต่อพันธกิจเฉพาะหน้าของหน่วยงานมากกว่าเชิงกลยุทธ ์
 2. ปัญหาฐานข้อมูลเพื่อการติดตามประเมินผล  มีปัญหาเนื่องจากกรุงเทพมหานครไม่มี
ฐานข้อมูลกลาง และหน่วยงานที่เป็นเจ้าของกลยุทธ์ไม่มีการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการประเมินผล  
ซึ่งเกิดปัญหาในการวัดผลความส าเร็จและความก้าวหน้าของหน่วยงานที่ด าเนินการตามยุทธศาสตร ์
 3. ปัญหาในเชิงการบริหารแผนฯ  ที่เกิดจากการไม่มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการตามแผนฯ 
อย่างสมบูรณ์ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการใด ๆ ได้  ปัญหาด้านงบประมาณ ไม่มีการจัดสรรงบประมาณ
ให้ตามที่ก าหนดในแผนฯ  และปัญหาของบุคลากรที่ไม่ให้ความส าคัญกับการด าเนินการตามแผนฯ และ
ขาดความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อการจัดท าแผน การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการประเมินผลแผน 
 4. ปัญหาเฉพาะของแต่ละมหานคร  ซึ่งมีรายละเอียดตามปัญหาและอุปสรรคของแต่ละมหานคร 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลอยู่ในช่วงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2   
(พ.ศ. 2561-2566)  ซึ่งจะเป็นโอกาสแก้ไขจุดอ่อนของการจัดท าแผนฯ ที่ผ่านมาให้มีประสิทธิผลมากขึ้น 
 2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดระเบียบฐานข้อมูลให้มี  
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3. การพัฒนาบุคลากรด้านวางยุทธศาสตร์และนักวิเคราะห์นโยบายแผนอย่างต่อเนื่อง  
ตามรูปแบบการจัดท าแผนฯ แนวใหม ่
 4. ก าหนดเป็นระเบียบของกรุงเทพมหานครให้ใช้แผนพัฒนากรุงเทพมหานครน าการพัฒนา  
ในด้านต่าง ๆ 
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รายละเอียดผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1   มหานครปลอดภัย 
 

  เปูาประสงค์คือ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองปลอดมลพิษ ปลอดอาชญากรรม ยาเสพติด ปลอดอุบัติเหตุ  
ปลอดภัยพิบัติ มีสิ่งก่อสร้างปลอดภัย และปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย  ประกอบด้วย 6 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อย 19 เปูาประสงค์ 44 ตัวชี้วัด ซึ่งในช่วงปีงบประมาณ 2558 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ตอบสนอง 18 เปูาประสงค์ มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมและประเมินตัวชี้วัดได้ 22 ตัวชี้วัด มีการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม แต่ไม่มีการเก็บข้อมูลประเมินตัวชี้วัด 13 ตัวชี้วัด ไม่มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมใน 6  
ตัวชี้วัด มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ส่งผลต่อการประเมินตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด รวมโครงการ/กิจกรรม
ทั้งสิ้น 366 โครงการ/กิจกรรม ยกเลิก 4 โครงการ/กิจกรรม ชะลอ 2 โครงการ/กิจกรรม ไม่ได้รับงบประมาณ  

2 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ 251 โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 98 โครงการ/
กิจกรรม ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 14,663.332 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณ กทม. 12,061.451            
ล้านบาท เงินอุดหนุนรัฐบาล 226.353 ล้านบาท อื่นๆ 0.4402 ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วทั้งสิ้น 9,253.285 
ล้านบาท  แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยมีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.1 ปลอดมลพิษ 
 มุ่งให้ความส าคัญกับคุณภาพแหล่งน้ าธรรมชาติ การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย  และคุณภาพ
อากาศและเสียง ประกอบด้วย  3 เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ รวมจ านวน ๖ ตัว ผลการด าเนินการ                 
ส่วนใหญ่สูงกว่าเปูาหมายที่ก าหนด ทั้งนี้ในเรื่องคุณภาพน้ าผลการด าเนินการมาจากการเดินระบบบ าบัดน้ าเสีย
ขนาดใหญ่และระบบบ าบัดชุมชนที่มีอยู่เดิม แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างโรงบ าบัด  น้ าเสียขนาดใหญ่
ตามแผนมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนและใช้เวลาด าเนินการนาน การเน้นมาตรการก่อสร้างอย่างเดียวอาจไม่พอ 
ควรมีการน ามาตรการไม่ใช้การก่อสร้างมาใช้ให้มากขึ้น และควรน าค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ าอื่นๆ นอกเหนือจาก
ออกซิเจน (DO) มาใช้ประกอบการพิจารณาสถานการณ์คุณภาพน้ า การลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยจาก
แหล่งก าเนิดควรส่งเสริมให้ประชาชนน ามูลฝอยที่ยังมีศักยภาพกลับมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
รวมทั้งขยายกลุ่มเปูาหมายในการคัดแยกมูลฝอย ส่วนคุณภาพอากาศและเสียงมุ่งเน้นการเฝูาระวังอาจไม่
เพียงพอ ควรพิจารณาก าหนดมาตรการให้ครอบคลุมมากขึ้น สรุปการด าเนินการตามเปูาประสงค์ ดังนี้  
 เป้าประสงค์ที่ 1.๑.๑  คุณภาพแหล่งน้ าธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น 
มีตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 2 ตัว ได้แก่  

1) ร้อยละของน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 45 
2) ร้อยละของจุดตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้ า (DO) ≥2.0 มิลลิกรัม/ลิตร  
     ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 40 
ผลการด าเนินการ  

       ๑)  กรุงเทพมหานครได้ด าเนินการเดินระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ าขนาดใหญ่  
จ านวน 8 แห่ง1 มีขีดความสามารถในการบ าบัดน้ าเสียรวม 1,112,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมทั้ง  

 

 
1

 โรงควบคุมคุณภาพน้ าสี่พระยา รัตนโกสินทร์ ดินแดง ช่องนนทรี หนองแขม ทุ่งครุ จตุจักร และศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซ่ือ  
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ด าเนินการเดินระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงควบคุม คุณภาพน้ าขนาดชุมชนที่รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ จ านวน 
12 แห่ง2 มีขีดความสามารถในการบ าบัดน้ าเสียรวม 23,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมขีดความสามารถใน 

การบ าบัดน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียขนาดใหญ่และขนาดชุมชนตามที่ออกแบบ 1,135,600 ลูกบาศก์ 

เมตรต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 45.33 ของปริมาณน้ าเสียทั้งหมดในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อเทียบจากปริมาณ
การใช้น้ าประปา ปี พ .ศ. 2557 จ านวน 2,505,080 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เกินค่าเปูาหมายตามตัวชี้วัด  
ที่ก าหนด  ทั้งนี้ผลการด าเนินการเกิดจากโรงบ าบัดน้ าเสียขนาดใหญ่และโรงบ าบัดน้ าเสียชุมชนขนาดเล็กที่มีอยู่  
โดยม ีโครงการส าคัญรองรับการบ าบัดน้ าเสียในอนาคตที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 5 โครงการ3  
 2) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง คลองสายหลักในเขตกรุงเทพฯ  และ
บางส่วนของปริมณฑล จ านวนทั้งสิ้น 300 จุด พบว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ ามีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์
มาตรฐานในรูปค่าออกซิเจนละลายน้ า (DO) ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร จ านวน 259 จุด คิดเป็นร้อยละ 86.33 
สูงกว่าเปูาหมายที่ก าหนด (ร้อยละ 40) และมีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์มาตรฐานในรูปค่าออกซิเจนละลายน้ า (DO) 
ไม่น้อยกว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร จ านวน 134 จุด คิดเป็นร้อยละ 44.67 สูงกว่าเปูาหมายที่ก าหนด 
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 โรงควบคุมคุณภาพน้ าห้วยขวาง บางนา คลองจั่น รามอินทรา ทุ่งสองห้อง 1 ทุ่งสองห้อง 2 หัวหมาก ท่าทราย คลองเตย ร่มเกล้า  และบ่อนไก่   
   (บางบัว ยุติการเดินระบบน้ าเสีย)     
3 (๑) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสียและระบบบ าบัดน้ าเสียมีนบุรี อยู่ระหว่างขั้นตอนการประมูลทางอิเลคทรอนิกส์  (2) โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุม
งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสียและระบบบ าบัดน้ าเสียมีนบุรี อยู่ระหว่างคัดเลือกที่ปรึกษา (3) โครงการจ้างที่ปรึกษาส ารวจและออกแบบระบบรวบรวมน้ าเสีย
และระบบบ าบัดน้ าเสียธนบุรีอยู่ระหว่างบริษัทที่ปรึกษาด าเนินการตามสัญญาและพิจารณาเลือกสถานที่ก่อสร้างโครงการ (4) โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านการเงิน การคลังและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ าเสียและระบบบ าบัดน้ าเสีย                 
บึงหนองบอน (5) โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของระบบรวบรวมน้ าเสียและระบบบ าบัดน้ าเสียคลองเตย
และออกแบบรายละเอียดระบบบ าบัดน้ าเสียคลองเตย โดยโครงการที่ 4) และ 5) อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ โดยผ่านการพิจารณาจากกระทรวง 
มหาดไทยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
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โรงบ้ำบัดน ้ำเสียรวมของกรุงเทพมหำนคร 



 

 

 
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.2  กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิด  

และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดจนถึงการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
มีตัวชี้วัดเปูาประสงค์ ๒ ตัว ได้แก่ 

1)  ร้อยละของปริมาณมูลฝอยคัดแยกที่แหล่งก าเนิดเพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
     ค่าเปูาหมาย ปี ๒๕๕๘ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
2)  ร้อยละของมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๖    

       ค่าเปูาหมายปี ๒๕๕๘ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
ผลการด าเนินการ  
 ๑) กรุงเทพมหานครมีเปูาหมายส่งเสริมความรู้ให้แก่ประ ชาชนโดยเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ที่มอง

ว่าขยะไร้ค่ามาเป็นทรัพยากรที่ยังสามารถใช้ประโยชน์ในมิติที่ต่างไป และส่งเสริมให้ประชาชนมีการจัดการ              
มูลฝอยตั้งแต่ต้นทางท่ีบ้านเรือนของตนเอง ในปีงบประมาณปี พ .ศ.2558 กรุงเทพมหานคร จัดเก็บและ
รวบรวมมูลฝอยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ จ านวน 1,035,599.90 ตัน เฉลี่ย 2,837 ตันต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ 27.49  ซึ่งสูงกว่าเปูาหมายที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 15 (๑,๕๔๘ ตัน /วัน) ของปริมาณมูลฝอยที่ใช้
ประโยชน์ ปี ๒๕๕๖ (ปริมาณใช้ประโยชน์ ๑,๓๔๖ ตัน/วัน) 
           ๒) การจัดการมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ กรุงเทพมหานครมีการจัดการของเสียอันตราย 
โดยรวบรวมมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือน จ านวน  711 ตัน คิดเป็นร้อยล ะ 10.67 สูงกว่าเปูาหมาย 
666.12 ตัน (ร้อยละ 10) และรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ (e-Waste) จ านวน 2,223.79 ตันต่อเดือน เฉลี่ย 
74.12 ตันต่อวัน ซึ่งเป็นการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดท าฐานข้อมูลขยะอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างปี 2556-
2560 และมีการจัดการมูลฝอยอย่าง ถูกต้องตามหลัก ตามหลักวิชาการ โดยจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยไป
ท าลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ คิดเป็นร้อยละ 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      9 



 

 

 เป้าประสงค์ 1.1.3  กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศและเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
มีตัวชี้วัดเปูาประสงค์ ๒ ตัว ได้แก่ 
 1)  ร้อยละของจ านวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
       ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 85 

2)  ร้อยละของจ านวนข้อมูลระดับเสียงที่มีการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 80 
ผลการด าเนินการ  
1) ตรวจวัดคุณภาพอากาศในพารามิเตอร์ที่มีการจัดเก็บข้อมูลและใช้พิจารณาในตัวชี้วัด ประกอบด้วย 

1) ฝุุนละอองไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) ที่จุดตรวจริมเส้นทางจราจรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
ไมเ่กิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ร้อยละ 95.90 สูงกว่าเปูาหมาย 95 เล็กน้อย แต่ไม่ได้ตรวจวัดพ้ืนที่
ทั่วไป  2) ฝุุนละออง ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร) ร้อยละ 84.08  3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
ไม่เกิน 170 ส่วนในพันล้านส่วน) ร้อยละ 100  และ 4) ก๊าซโอโซน (O3) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 8 
ชั่วโมง ไม่เกิน 70 ส่วนในพันล้านส่วน) ร้อยละ 99.44  ซึ่งข้อมูลล าดับที่ 2)-4) จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้
ในการวัดผลส าเร็จในช่วงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2561 - 2565)  การตรวจวัด
คุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 94.85 เกินเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
(ร้อยละ 85) 
 ๒) การควบคุมแหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียง โดยตรวจวัดระดับเสียง เบื้องต้นมขี้อมูลที่ตรวจวัดได้ 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 5,516 ครั้ง จากทั้งหมด 5,638 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 97.84 
 
สถานะโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 

มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 96 โครงการ/กิจกรรม  ยกเลิก 2 โครงการ/กิจกรรม  ชะลอ  
2 โครงการ /กิจกรรม  อยู่ระหว่างรอนโยบายจากผู้บริหาร  ไม่ได้รับงบประมาณ 2 โครงการ /กิจกรรม   
อยู่ระหว่างด าเนินการ 11 โครงการ /กิจกรรม   ด าเนินการแล้วเสร็จ 79 โครงการ /กิจกรรม คิดเป็น  
ร้อยละ 82.29  มีโครงการที่ส่งผลส าเร็จต่อยุทธศาสตร์  43 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.79  งบประมาณ  
ที่ได้รับทั้งหมด 5,554.9469 ล้านบาท และเงินกันเหลื่อมปี 79.800 ล้านบาท  ใช้ไป 5,111.1696 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 92.01  จ าแนกเป็นงบประมาณ กทม. 5,511.2469 ล้านบาท งบอุดหนุนรัฐบาล 43.70 ล้านบาท  
(เป็นงบด าเนินการ 5,276.7369 ล้านบาท งบลงทุน 278.210 ล้านบาท) 
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ   

ปัญหาและอุปสรรค  
          เป้าประสงค ์๑.1.1  คุณภาพแหล่งน้ าธรรมชาติในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีข้ึน 

1)  การด าเนินโครงการก่อสร้างโรงบ าบัดน้ าเสียรวมขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง ท าให้เกิดข้อจ ากัด
ด้านแหล่งเงินทุนก่อสร้าง ที่อาจต้องหาจากแหล่งต่างๆ นอกเหนือจากงบประมาณ กทม.และเงินอุดหนุนรัฐบาล 
 2)  ในฤดูฝนจ าเป็นต้องพร่องน้ าเพื่อรองรับน้ าฝน ท าให้ต้องชะลอการด าเนินการถ่ายเทน้ าและ
ไหลเวียนน้ า ประกอบกับฝนที่ตกลงมาท าให้เกิดการชะล้างน้ าทิ้งจากชุมชนที่มีสารปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ า  
จึงส่งผลให้คุณภาพน้ ามีมาตรฐานต่ ากว่าในฤดูแล้ง 
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3)  โครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียขนาดใหญ่มีกระบวนการตั้งแต่การขอจัดสรรงบประมาณทั้งจาก
รัฐบาลและกรุงเทพมหานคร การจัดหาที่ดินเพ่ือการก่อสร้าง ตลอดจนการจ้างเหมา ก่อสร้าง คัดเลือกบริษัท 

ที่ปรึกษา ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีความยุ่งยากซับซ้อน จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน   
จึงจะท าให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง 
         เป้าประสงค์ ๑.๑.๒  กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งก าเนิดฯ 

  1)  เนื่องจากจ านวนประชากรและนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ท าให้ปริมาณขยะเพ่ิมข้ึน              
  2)  ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ 
  3)  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายอย่างถูกต้อง ท าให้มูลฝอย 

อันตรายถูกทิ้งปะปนกับมูลฝอยทั่วไป ไม่เข้าสู่ระบบการจัดการมูลฝอยอันตรายของกรุงเทพมหานคร 
  เป้าประสงค์ 1.1.3  กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศและเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 1)  มาตรการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง มุ่งเน้นด้านการเฝูาระวังคุณภาพอากาศและเสียง  
ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการจัดการปัญหาคุณภาพอากาศและเสียงในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร จึงควร
พิจารณาก าหนดมาตรการให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น มาตรการควบคุมแหล่งก าเนิดมลพิษส าคัญ มาตรการ
ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล (กรณีเหตุการณ์วิกฤตหรือฉุกเฉิน) มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้อง มาตรการฟ้ืนฟูคุณภาพอากาศโดยบูรณาการกับการพัฒนาพื้นที่สีเขียว  
  2)  ขาดการบูรณาการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 
 

 ข้อเสนอแนะ คาดการณ์ และแนวโน้มการพัฒนาในระยะต่อไป 
 เป้าประสงค ์๑.1.1  คุณภาพแหล่งน้ าธรรมชาติในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีข้ึน 

 ขีดความสามารถในการบ าบัดน้ าเสียของกรุงเทพมหานครจะชะลอตัวไปอย่างน้อย 1-2 ปี ระหว่าง
รอให้การก่อสร้างโครงการบ าบัดน้ าเสียระยะสั้นแห่งใหม่แล้วเสร็จ คือ โครงการบ าบัดน้ าเสียมีนบุรี   
โดยจะด าเนินการระหว่างปี 2558-2560 ขณะที่ปริมาณน้ าเสียในเขตกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
ทุกปี ท าให้คาดการณ์ว่าภายในระยะ 1-2 ปีนี้ จะมีปริมาณน้ าเสียที่ไม่ได้รับการบ าบัดเพิ่มสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม หากการด าเนินการเป็นไปตามแผนงานก่อสร้างที่ก าหนด ภายในปี 2567 กรุงเทพมหานคร
จะมีโครงการบ าบัดน้ าเสียเพ่ิมข้ึน 4 แห่ง ได้แก่ โครงการบ าบัดน้ าเสียมีนบุรี ธนบุรี คลองเตย และบึงหนองบอน 
ซึ่งจะมีขีดความสามารถในการบ าบัดน้ าเสียรวมตามที่ออกแบบ 665,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่งผลให้
ขีดความสามารถในการบ าบัดน้ าเสียของกรุงเทพมหานครจะเพ่ิมข้ึนเป็น 1,800,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  
จากปัจจุบัน 1,135,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  

 ดังนั้น แทนที่จะเน้นมาตรการก่อสร้างเพียงอย่างเดียวซึ่งอาจต้องเผชิญกับข้อจ ากัดทั้งในแง่ระยะเวลา
และงบประมาณ ส านักการระบายน้ าควรมีการน ามาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างมาใช้ให้มากขึ้น ทั้งการผสมผสาน
การใช้มาตรการทางกฎหมาย สังคมและเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับมาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน 
โดยการให้ความรู้ รณรงค์และประชาสัมพันธ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า ตลอดทั้งการด าเนินการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสียของกรุงเทพมหานคร ซึ่งทั้งหมดไม่จ าเป็นต้องด าเนินการเองโดยล าพังแต่อาจ
ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักสิ่งแวดล้อมในการให้ความรู้ รณรงค์และประชาสัมพันธ์ 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสีย ส านักงานเขตในการดูแลบ ารุงรักษา
คลองสายย่อย การบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย และการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศคุณภาพน้ าและ  
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แหล่งก าเนิดมลพิษ กรมควบคุมมลพิษในการก าหนดนโยบายทางกฎหมาย การแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
เทคโนโลยีด้านการจัดการคุณภาพน้ า เป็นต้น นอกจากนี้ ควรมีการน าค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ าอื่น ๆ  
นอกเหนือจากค่าออกซิเจน ละลายน้ า (DO) มาใช้ประกอบการพิจารณาสถานการณ์คุณภาพน้ าในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

         เป้าประสงค์ ๑.๑.๒  กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งก าเนิดฯ 
          เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายด้วยแนวคิดขยะเหลือศูนย์  
(Zero waste management) โดยการน ากลับมาใช้ใหม่ (recycle) และท าให้ขยะเหลือน้อยที่สุดและก าจัด            
ที่เหลือ (residue) ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผล ควรด าเนินการ 

1)  ส่งเสริมให้ประชาชนน ามูลฝอยที่ยังมีศักยภาพกลับมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป 
    2)  ควรขยายกลุ่มเปูาหมายในการด าเนินงานส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดให้ครอบคลุม 
เช่น ศาสนสถาน อาคารสูง 

  3)  พิจารณาแนวทางการด าเนินงานการจัดการมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ (e-waste)  
4)  เร่งรัดการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามตัวชี้วัด ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้

ลดลงเมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป้าประสงค์ 1.1.3  กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศและเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
           1)  ส านักสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินโครงการจัดหาเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศติดตั้งบนเสาเหล็กและ
แบบเคลื่อนที่ โดยจัดหาเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศติดตั้งบนเสาเหล็ก ติดตั้งบริเวณพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดมลพิษทางอากาศสูง และพ้ืนที่ที่ประชาชนมีความเสี่ยงในการได้รับผลกระทบของมลพิษทางอากาศ 
จ านวน 46 ชุด และจัดหารถตรวจวัดคุณภาพอากาศ พร้อมชุดเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ จ านวน 4 คัน 
เพ่ือใช้ติดตามตรวจสอบและเฝูาระวังคุณภาพอากาศบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษ จากแหล่งก าเนิด
อุตสาหกรรม ในพ้ืนที่พิเศษหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน คาดว่าจะด าเนินการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
และเสียงได้แล้วเสร็จและเปิดเดินระบบได้ภายในปี 2559 ซึ่งจะท าให้การวิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพอากาศ
และเสียงของกรุงเทพมหานครครอบคลุมพ้ืนที่มากขึ้น จากเดิมท่ีมีเพียง 4 สถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร 
และ 17 สถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ 
          2)  เร่งรัดการกระจายอ านาจให้หน่วยงานท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการการเมืองได้แบบเบ็ดเสร็จ 
เพราะอดีตจวบจนปัจจุบัน ปัญหาไม่ได้ถูกแก้ไขอย่างตรงจุด เพราะไม่ใช่อ านาจหน้าที่ที่กรุงเทพมหานคร  
จะสามารถเข้าไปด าเนินการได้แบบเบ็ดเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
          3)  การบริหารจัดการปัญหาคุณภาพอากาศและเสียงจ าเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร เช่น กรมควบคุมมลพิษ กองบังคับการต ารวจจราจร 
กรมการขนส่งทางบก เป็นต้น จึงควรบูรณาการความร่วมมือและระดมทรัพยากรในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
อย่างจริงจัง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.๒ ปลอดอาชญากรรม ยาเสพติด  
 มุ่งให้ความส าคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ปราศจากยาเสพติด และ  
การก่อการร้าย ประกอบด้วย ๑ เปูาประสงค์ ๑ ตัวชี้วัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการด าเนินการโครงการ
กิจกรรมตามภารกิจในเรื่องความปลอดภัยจากอาชญากรรม โดยการตรวจจุดเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ การติดตั้ง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างเพ่ือลดจุดเสี่ยง ส่วนการด าเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด  
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มีการอบรมและจัดตั้งอาสาสมัครชุมชนเฝูาระวังภัยและยาเสพติด และลดการขยายตัวและความรุนแรง  
โดยเผยแพร่ความรู้ในสถานศึกษา แต่การด าเนินงานยังไม่มีการบูรณาการ ส่วนความปลอดภัยจากการก่อการร้าย 
ไม่มีหน่วยงานใดด าเนินการ และไม่มีหน่วยงานใดจัดเก็บข้อมูลเพื่อน ามาประเมินตามตัวชี้วัด  
สรุปผลการด าเนินการดังนี้ 
 เป้าประสงค์ 1.2.1  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติด 
และการก่อการร้าย   
มีตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 1 ตัว ได้แก่  ระดับความรู้สึกปลอดภัยจากอาชญากรรม ยาเสพติด และการก่อการร้าย 
ในการด าเนินชีวิตใน กทม. ของประชาชนเพิ่มขึ้น  ค่าเปูาหมายปี 2558 ร้อยละ 50 ของการส ารวจ 
 ผลการด าเนินการ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการด าเนินการตามภารกิจ แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดจัดเก็บข้อมูลเพื่อน ามา
ประเมินผลตามตัวชี้วัด ทั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากอาชญากรรม ได้แก่ ส านักการจราจร
และขนส่ง ส านักการโยธา ส านักเทศกิจและฝุายเทศกิจ ส านักงานเขต ได้ด าเนินมาตรการเพิ่มความปลอดภัย  
ในพ้ืนทีเ่สี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมตามภารกิจที่รับผิดชอบ ส่วนส านักอนามัยด าเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด  
มีการด าเนินการตามภารกิจ ดังนี้ 
  ความปลอดภัยในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ส านักเทศกิจและส านักงานเขตจัดเทศกิจออกตรวจ
จุดเสี่ยง 4 อย่างสม่ าเสมอ แต่ไม่ได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด
และการก่อการร้าย ส านักการจราจรและขนส่งด าเนินการ โครงการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตามนโยบายของ ผว .กทม . สนับสนุนเปูาประสงค์
ดังกล่าวเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในที่สาธารณะ (มีตัวชี้วัดย่อย จ านวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ อัตราส่วนของ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  ต่อพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 70 ในปี พ.ศ. 2560) โดยด าเนินโครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จ านวน 21 โครงการ ติดตั้งไปแล้ว 26,723 ตัว เปิดใช้งาน 26,395 ตัว 
รวมทั้งมีแผนการเชื่อมโยงเครือข่ายกล้องเอกชนในพื้นที่อีก 200,000 ตัว และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง หากแล้วเสร็จจะสามารถเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
เพ่ือช่วยลดพ้ืนที่เสี่ยงของพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดดังกล่าว 
กรุงเทพมหานครยังต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง อาทิ การปรับปรุงสภาพทางกายภาพที่เป็นจุดเสี่ยง เช่น  
ที่มืด ที่เปลี่ยว ไม่ให้เป็นช่องโอกาสให้เกิดอาชญากรรม  ทั้งนี้การติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  
เพ่ือสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที่ท่ีไม่สามารถดูแลปูองกันได้อย่างทั่วถึง  สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม  
ในการเฝูาระวังอาชญากรรม และยาเสพติด รวมทั้งส่งเสริมความรู้และกลไกการปูองกันตนเองให้กับประชาชน 
ส่วนการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ส านักการโยธาและส านักงานเขตได้ส ารวจจัดท าแผนการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง 
จ านวน 6,371 ดวง ขณะนี้ติดตั้งได้แล้วจ านวน 9,494 ดวง สูงกว่าเปูาหมายที่ก าหนด  (ตัวชี้วัดย่อย พ้ืนที่
เสี่ยงภัยได้รับการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง จ านวน 20,000 ดวง ในปี 2560)  
  เรื่องความปลอดภัยจากยาเสพติด ส านักอนามัยได้ด าเนินโครงการเฝูาระวังยาเสพติด  ซึ่งเป็นสาเหตุ
หนึ่งของการเกิดอาชญากรรม โดยบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จัดอบรมและจัดตั้ง
อาสาสมัครชุมชนเฝูาระวังภัยและยาเสพติด จ านวน 2,053 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 8,677 คน (เปูาหมาย จ านวน
อาสาสมัครไม่ต่ ากว่า 8,216 คน ) อีกท้ังมีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดเข้ารับการบ าบัด                
  
 
4 จุดเสี่ยงที่ส ารวจปีงบประมาณ 2558 จ านวน 511 จุด ได้แก่ อาคารร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ซอยเปลี่ยวและบริเวณอื่นที่ส านักงานเขตก าหนด 
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ลดการขยายตัวของความรุนแรงโดยเผยแพร่ความรู้ในสถานศึกษา ให้ค าปรึกษาแนะน าเรื่องบ าบัดฟ้ืนฟู 
ประชาสัมพันธ์สถานบ าบัด และรณรงค์ปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาผ่านรายการโทรทัศน์ 
(รายการภูมิคุ้มกัน)ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรุงเทพมหานคร 
มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการทั้งสิ้นจ านวน 4 โครงการ5  ส่วนเรื่องการก่อการร้ายยังไม่มีหน่วยงานใด
ด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
สถานะโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 

 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่รับผิดชอบ ทั้งสิ้น 28 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 26 โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.86 ได้รับงบประมาณ 
2,116.068 ล้านบาท ใช้งบประมาณไปแล้ว 1,420.196 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.11  

 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ   
 ปัญหา อุปสรรค  
 1. การลดความรุนแรงของคดีอุกฉกรรจ์และอาชญากรรมพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานครโดยส านักเทศกิจ
ไม่มีอ านาจหน้าที่ในการ ปราบปรามอาชญากรรม  ดังนั้น ส านักเทศกิจจึงไม่ได้น ากลยุทธ์และตัวชี้วัด  
ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปีฯ บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
 2. การลดการขยายตัวและลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติด มีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักคือ
ส านักอนามัย มีการบูรณาการการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกสังกัด แต่ยังไม่มีแผนการบูรณาการที่ชัดเจน  
 
 
 
5 1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในชุมชนต้นแบบ ๒)  โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด 3) โครงการขยายศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ติด/ผู้เสพยา
เสพติดแบบสมัครใจในชุมชน (น าร่อง) 4. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ติดยาเสพติด 
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3. การติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างพบปัญหาไม่มีพ้ืนที่ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง เนื่องจากติดตั้งเต็มพ้ืนที่แล้ว  
โดยเฉพาะเขตชั้นใน รวมทั้งพ้ืนที่ของเอกชน และความพร้อมของการไฟฟูานครหลวงกับการที่ กทม . แจ้งให้
ติดตั้งไฟฟูายังล่าช้าอยู่   
 4. หน่วยงานยังขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินเปรียบเทียบ อาทิ พื้นที่ท่ีเป็น
จุดเสี่ยงหรือพ้ืนที่เกิดอาชญากรรมบ่อยที่เกิดขึ้นใหม่  
 5. ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยบางตัวยังไม่สามารถเชื่อมโยงความส าเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์
และไม่มีข้อมูลประกอบการประเมินตามตัวชี้วัดหลัก  
 6. การก่อการร้ายยังไม่มีหน่วยงานใดด าเนินการ  
 

 ข้อเสนอแนะ  
 1. กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดจากภัย
อาชญากรรมต่าง ๆ โดยเป็นหน้าที่ของส านักเทศกิจร่วมกับฝุายเทศกิจของส านักงานเขต ซึ่งปัจจุบันก็ได้ออกตรวจ
จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเป็นประจ าทุกวัน ดังนั้น ส านักเทศกิจและส านักงานเขตสามารถก าหนด               
กลยุทธ์และตัวชี้วัดตาม แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปีฯ ได้แก่ “อาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะ
ลดลง” ได้โดยนิยามเฉพาะพ้ืนที่สาธารณะที่อยู่ในบัญชีจุดเสี่ยงของส านักงานเขต ซึ่งสามารถน าตัวชี้วัดตัวนี้ (ระดับ 
outcome)  ไปก าหนดแทนตัวชี้วัดบูรณาการเรื่องจ านวนครั้งในการตรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรม (ระดับ output)  
 2. งานด้านยาเสพติด ส านักอนามัยมีการบูรณาการภารกิจร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกอยู่แล้ว และขณะนี้มีการปรับโครงสร้างองค์กรกลไกการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดของ
กรุงเทพมหานคร โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหารการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน และคณะกรรมการ  
ศูนย์อ านวยการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.กทม.) ควรใช้กลไกดังกล่าว  
ในการขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่ รับผิดชอบ
ร่วม/สนับสนุน ควรก าหนดภารกิจของตนในระดับผลผลิตให้ชัดเจนด้วย เพื่อให้ส่งผลต่อตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์              
“คดียาเสพติดลดลง”  ด้วย 
 3. การด าเนินการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างในพ้ืนที่เสี่ยงในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร แม้จะมีปัญหา
พ้ืนที่ในการติดตั้ง  แต่หน่วยงานทั้งส านักการโยธาและส านักงานเขตยังได้มีการซ่อมแซม บ ารุงรักษาดวงไฟฟูา
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  การติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถท าพ้ืนที่เสี่ยงให้มีความเสี่ยง  
ลดน้อยลง ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถตอบสนองตัวชี้วัดระดับประเด็นยุทธศาสตร์ได้อย่างชัดเจน แต่เป็นเพียง
กิจกรรมที่อาจจะตอบสนองตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ได้ส่วนหนึ่ง และควรจัดเก็บข้อมูลการใช้งบประมาณ  
เพ่ือการดังกล่าวด้วย 
 ๔. เพ่ิมเครือข่ายเฝูาระวังเพ่ิมความปลอดภัยของเมือง เช่น วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง หรือจิตอาสา  
คนในชุมชน  
 5. ควรใช้โครงสร้างของ กอ.รมน.กทม. รับผิดชอบประเด็นเรื่องก่อการร้าย 
 6. การวัดผลตามตัวชี้วัดคือ ระดับความรู้สึกปลอดภัยจากอาชญากรรม ยาเสพติด และการก่อการร้าย 
ในการด าเนินชีวิตใน กทม. ของประชาชนเพิ่มขึ้น ต้องมีการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ 
 ให้ความส าคัญกับการปลอดอุบัติเหตุในระบบขนส่งมวลชน และลดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย ๒ 
เปูาประสงค์ ๔ ตัวชี้วัด หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการด าเนินโครงการกิจกรรมรองรับในระดับกลยุทธ์และตัวชี้วัด
ย่อย เช่น การบริหารระบบขนส่งมวลชนในความรับผิดชอบ ติดตั้ง CCTV บริเวณทางแยกต่างๆ และปรับปรุง
จุดเสี่ยงอันตราย (Black spot) แต่ไม่มีการด าเนินการในบางเรื่องที่ก าหนด เช่น เขตเคร่งครัดวินัยจราจร และ
ไม่มีการเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดหลักเรื่องลดอุบัติเหตุทางถนน จ าเป็นต้องมีการเก็บสถิติที่เก่ียวข้องกับพื้นท่ี  
และจ านวนอุบัติเหตุ รวมทั้งควรมีการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกวดขันและรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติ  
ตามกฎจราจร รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และเยาวชนให้มีความรู้ด้านการจราจรและปูองกัน
อุบัติเหตุ  สรุปผลการด าเนินการดังนี้ 
 เป้าประสงค์ 1.3.1  ระบบขนส่งมวลชนปลอดอุบัติเหตุ 
มีตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 1 ตัว ได้แก่  จ านวนอุบัติเหตุที่เก่ียวข้องกับระบบขนส่งมวลชนเป็นศูนย์ 
 ผลการด าเนินการ  

 กรุงเทพมหานครได้ลงนามจ้าง บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด บริหารจัดการโครงการระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพมหานคร  วงเงิน 7,732,254,689.- บาท  ก าหนดระยะเวลา 10 ปี  ปี 2558 ได้รับ
งบประมาณ 918,748,900.- บาท  และบริหารจัดการให้บริการรถโดยสารประจ าทางด่วนพิเศษ (BRT)  
ส่วนเรื่องยานพาหนะอ่ืน เช่นรถโดยสาร รถตู้ เรือโดยสาร ไม่มีโครงการรองรับ  

 

 เป้าประสงค์ 1.3.2  ลดอุบัติเหตุทางถนน 
มีตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 3 ตัว ได้แก่ 
 1) จ านวนครั้งของอุบัติเหตุทางรถยนต์ไม่เกิน 26,500 ครั้ง 

 2) จ านวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ไม่เกิน 12,200 ราย 
 3) จ านวนผู้เสียชีวิตไม่เกิน 309 ราย  
 ผลการด าเนินการ 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ ส านักการจราจรและขนส่งได้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือจับกุมผู้ฝุาฝืนกฎจราจร
อันจะส่งผลต่อความปลอดภัยทางถนน โดยจัดหาและติดตั้ง CCTV บริเวณทางแยกต่างๆ  128 ทางแยก  
พร้อมการบ ารุงรักษา และการตรวจสอบสภาพจุดเสี่ยงอันตราย (Black Spot) และปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย
ต่างๆ ภายหลังการเกิดอุบัติเหตุ6  ตัวชี้วัดจุด Black spot ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งได้รับการแก้ไขทางกายภาพ      
แต่ไม่มีการด าเนินการเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดเปูาประสงค์ท้ัง 3 ข้างต้น และไม่มีการด าเนินการในตัวชี้วัดย่อย
ระดับกลยุทธ์เรื่องเขตเคร่งครัดวินัย  
 
 
 
 
6 ตรวจสอบและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย เช่น ติดต้ังราวปูองกันอันตราย (GUARD RAIL) รั้วเหล็กกันคนข้ามถนน รั้วลวดสลิงกันคนข้ามถนน  
แผงเหล็กยืด ปรับปรุงและติดต้ังปูายและไฟกระพริบแบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่บริเวณหัวเกาะเชิงลาดทางต่างระดับ ติดต้ังปูายจราจร
แนะน า ปูายชื่อถนน ซอย จัดท าทางข้ามและติดต้ังปูายแนะน าทางข้ามกะพริบแสงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หน้าโรงเรียน ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร
ทางข้ามชนิดกดปุุม และบริเวณทางแยกต่างๆ รณรงค์เสริมสร้างวินัยและจิตส านึกของประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุ ก่อสร้างคันชะลอความเร็วในเขต
พื้นที่พระนครใต้ ธนบุร.ี ติดต้ังลูกแก้วสะท้อนแสงแบบไฟกระพริบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนผิวจราจร และบริเวณจุดกลับรถ แผ่นสะท้อนภาพ   

         

16 



 

 

สถานะโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
 โดยสรุปมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 45 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 45 โครงการ   
ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 2,031.692 ล้านบาท ใช้จ่ายงบประมาณ 1,890.422 ล้านบาท  
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาและอุปสรรค  

1. ขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลจุดที่จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และขาดการติดตามผลการแก้ไข  
จุดที่เกิดอุบัติเหตุ  

 2. หน่วยงานยังไม่ให้ความส าคัญกับตัวชี้วัดในการลดอุบัติเหตุ  
3. หน่วยงานไม่ใช้กลไกคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร 

(ศปถ.กทม.) ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ซึ่งการแก้ไขทางกายภาพเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งของการเกิด
อุบัติเหตุ  

 

ข้อเสนอแนะ คาดการณ์และแนวโน้มการพัฒนาในระยะต่อไป   
1)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรค านึงถึงผู้ขับข่ีที่เป็นปัจจัยที่ส าคัญของการเกิดอุบัติเหตุ กรุงเทพมหานคร

ควรมีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ต ารวจจราจรในการกวดขัน รณรงค์ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจร
อย่างเคร่งครัด ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกในการอบรมให้ผู้ขับข่ีมีความรู้ในการขับขี่ปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมทั้งโรงเรียนในสังกัดให้มีความรู้ในด้านการจราจรและการปูองกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

2)  กรุงเทพมหานครควรน าเทคโนโลยี มาช่วยเพื่อลดความสูญเสีย ในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง  
3)  กรุงเทพมหานครควรมีการเก็บสถิติพ้ืนที่ที่เกิดอุบัติเหตุ เพ่ือน ามาปรับสภาพทางกายภาพ  

ในการปูองกันอุบัติเหตุ รวมทั้งด าเนินการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
4)  ใช้กลไกคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) 

ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.4 ปลอดภัยพิบัติ 
 ให้ความส าคัญกับการรับมือกับน้ าท่วมทั้งจากน้ าฝนและน้ าหลาก และการลดอัตราการกัดเซาะ  

ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ประกอบด้วย ๒ เปูาประสงค ์๖ ตัวชี้วัด โดยการรับมือกับน้ าท่วม หน่วยงานรับผิดชอบ
ได้แก่ส านักการระบายน้ าได้ด าเนินโครงการ /กิจกรรม 37 โครงการ/กิจกรรม รองรับเปูาประสงค์และตัวชี้วัด  
เน้นมาตรการก่อสร้างและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ โครงการกิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ส่วนการลดอัตราการกัดเซาะชายฝั่งทะเล มีหน่วยงานรับผิดชอบได้แก่ส านักการระบายน้ า ส านักสิ่งแวดล้อม
และส านักงานเขตพ้ืนที่ มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5 โครงการ ยังไม่ส่งผลต่อตัวชี้วัดที่ก าหนด ตัวชี้วัด 
ที่ก าหนดจะเกิดข้ึนได้ต้องด าเนินโครงการปูองกันและแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเสียก่อน ซึ่งอยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการก่อสร้างแนวปูองกันคลื่น หลังก่อสร้างแล้วเสร็จยังต้องมี  
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดอย่างบูรณาการด้วย  

 อย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องปลอดภัยพิบัติ ไม่ได้มีการด าเนินการเฉพาะเรื่องการปูองกันน้ าท่วมและ  
ลดการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเท่านั้น ส านักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยยังได้ด าเนินโครงการตามนโยบาย 
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ของ ผว.กทม. คือ จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติเร่งด่วน (Operation and Emergency Management 
(OEM)) โดยวางแผนการบริหารจัดการกรณีเกิดภัยพิบัติและจัดท าคู่มือบริหารจัดการภัยพิบัติเร่งด่วน  
เพ่ือแจกจ่ายประชาชน  แต่ยังขาดเรื่องสาธารณภัยอื่นๆ เช่น อัคคีภัย แผ่นดินไหว สารเคมี ฯลฯ  ควรต้อง  
มีการพิจารณาจัดท าแผนและโครงการกิจกรรมรองรับต่อไป สรุปผลการด าเนินการดังนี้ 
 เป้าประสงค์ที่ 1.4.1  เมืองกรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับน้ าท่วมทั้งจากน้ าฝน 
น้ าหนุนและน้ าหลาก  มีตัวชี้วัดเปูาประสงค์ท่ีวัดในปี 2558 จ านวน 3 ตัว ได้แก่ 
 1)  ความสามารถรองรับปริมาณน้ าหลากและน้ าหนุนได้ดีขึ้นที่ความสูง +3.0 ม.รทก.  
ค่าเปูาหมายปี 2558 ร้อยละ 25 
 2)  ความสามารถระบายน้ าท่วมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก 100 มม.ต่อ ชม.  
ค่าเปูาหมายปี 2558 ภายใน 140 นาท ี
 3)  จ านวนเขตที่มีความพร้อมของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบพยากรณ์ที่ได้เชื่อมต่อ
กับระบบหลัก  ค่าเปูาหมายปี 2558 จ านวน 20 เขต 

ผลการด าเนินการ 
๑. การปูองกันน้ าหลากและน้ าหนุน กรุงเทพมหานครโดยส านักการระบายน้ าอยู่ระหว่างก่อสร้าง  

และเสริมความแข็งแรงแนวปูองกันน้ าท่วมริมแม่น้ าเจ้าพระยาสูงถึงระดับ+3.00 ม.รทก. ตามจุดต่าง ๆ จ านวน 
11 โครงการ แล้วเสร็จ 1 โครงการ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 10 โครงการ ผลด าเนินงานรวมเฉลี่ยร้อยละ 59.84 
และเสริมแนวปูองกันน้ าท่วมตามแนวคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์สูงถึงระดับ +3.00 ม.รทก .  
ตามจุดต่าง ๆ จ านวน 3 โครงการ มีเพียงโครงการเดียวที่ด าเนินการก่อสร้าง ผลด าเนินงานร้อยละ 57.19   
อีก 2 โครงการอยู่ในข้ันรอลงนามสัญญาและเตรียมงานก่อสร้าง เนื่องจากการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ  
จึงยังไม่สามารถวัดความส าเร็จตามตัวชี้วัดได้  

๒. การเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าทั้งระบบ โดยปรับปรุง ท่อระบายน้ ายาว 6,400 กม .  
แบ่งเป็นปรับปรุงท่อระบายน้ าใน ถนนสายหลักยาว 1,950 กม.  ตรอก ซอย ยาวประมาณ 4,450  กม. 
ปรับปรุง คู คลอง ระบายน้ า 1,682  คลอง  ความยาว  2,600 กม. ก่อสร้างและปรับปรุง สถานีสูบน้ า   
ประตูระบายน้ า บ่อสูบน้ า เพื่อระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ สถานีสูบน้ ามีก าลังสูบทั้งสิ้น 1,690 ลบ.ม. ต่อวินาที 
โดยสามารถสูบระบายน้ าลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา ได้ 1,153 ลบ.ม.ต่อวินาที  มีอุโมงค์ระบายน้ าขนาดใหญ่  
7 แห่ง ความยาวรวม 19 กม. ก าลังสูบ 155.50 ลบ.ม.ต่อวินาที อยู่ระหว่างการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ า 
ขนาดใหญ่อีก 2 โครงการ ผลด าเนินงานเฉลี่ยร้อยละ 62 อยู่ระหว่างด าเนินการ ซึ่งระบบที่มีอยู่มีความสามารถ              
ในการระบายน้ าท่วมในถนนสายหลักท่ีมีปัญหาน้ าท่วมขังได้ภายในเวลาเฉลี่ย 210 นาที (ในกรณีฝนตก
ต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง มีปริมาณฝนไม่เกิน 100 ม.ม.) โดยประมวลจากข้อมูลที่จัดเก็บจากศูนย์ควบคุมระบบ
ปูองกันน้ าท่วมกรุงเทพมหานคร  
 ๓. การพัฒนาด้านสารสนเทศ กรุงเทพมหานครมีศูนย์ควบคุมระบบปูองกันน้ าท่วมฯ รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ ประมวลผล ประกอบการปูองกันน้ าท่วมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ที่มีความพร้อม 
และประสิทธิภาพสามารถเตรียมการปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมพร้อมระบบพยากรณ์ได้ครอบคลุม ทั่ว 
ทั้ง ๕๐ เขต ไม่จ าเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับเขตตามตัวชี้วัดที่ 3 (ควรปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด)  
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เป้าประสงค์ 1.4.2  ลดอัตราการกัดเซาะชายฝั่งในกรุงเทพมหานครลดลงและป้องกันการกัดเซาะ

ชายฝั่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  มีตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 3 ตัว ได้แก่ 
1. ที่ดินเลนชายฝั่งทะเลที่เพิ่มขึ้น 50 เมตร 
2. ขนาดปุาชายเลนที่เพ่ิมข้ึน 50 เมตร 
3. อัตราการกัดเซาะลดลง 3.23 เมตร 

 ผลการด าเนินการ 
 มีการด าเนินการ 5 โครงการ/กิจกรรม โดยมี 2 โครงการ ส าคัญที่ส่งผลต่อการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์  
ปุาชายเลนบางขุนเทียน  ได้แก่ โครงการฟื้นฟูพ้ืนที่ปุาชายเลนชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพฯ โดยปลูก 
ปุาชายเลน แต่ยังด าเนินการได้น้อยกว่าเปูาหมาย และโครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  บางขุนเทียน ระยะเวลา
ด าเนินการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) เพ่ือชะลอและหยุดยั้งการกัดเซาะพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล  ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น 
ที่ต้องด าเนินการให้ส าเร็จก่อนเพื่อลดการสูญเสียพ้ืนที่ดินและท าให้เกิดสะสมตะกอนดินซึ่งจะใช้เป็นพื้นที่ฟ้ืนฟู 
พัฒนา และอนุรักษ์พ้ืนที่ปุาชายเลนให้ประสบผลส าเร็จตามกลยุทธ์สร้างแนวปูองกันการกัดเซาะที่ก าหนดไว้ 
และยังส่งผลกระทบถึงโครงการ /กิจกรรมตามกลยุทธ์เพิ่มพ้ืนที่ปุาชายเลนจะสามารถด าเนินการได้หรือไม่   
แต่ปัจจุบันโครงการ ปูองกันและแก้ไขปัญหาการ กัดเซาะฯ อ ยู่ระหว่างคณะกรรมการส านักงานนโยบาย  
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณารายงานดังกล่าว ผลการด าเนินการโครงการยังไม่ส่งผล  
ให้ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และตัวชี้วัดตามเปูาประสงค์ส าเร็จ 
 
 
      19 



 

 

       
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

สถานะโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ  
 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 42 โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 28 โครงการ/
กิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ 14 โครงการ/กิจกรรม  อยู่ระหว่างด าเนินการ 28 โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 2,596.413 ล้านบาท เป็นงบ กทม. 2,453.76 ล้านบาท เงินอุดหนุน 142.653 ล้านบาท  
ใช้จ่ายแล้ว 507.876 ล้านบาท ในส่วนงบ กทม.7 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหาและอุปสรรค 

 ๑.๔.๑  ความพร้อมในการรับมือกับน้ าท่วมฯ 
  1. งานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่มีปัญหา เนื่องจากมีบ้านเรือนประชาชนสร้างรุกล้ า   
กีดขวางแนวก่อสร้าง ใช้เวลาในการเจรจา รื้อย้าย  ปัญหาการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ถูกไล่รื้อ  และมีแนว
สาธารณูปโภค เช่น แนวท่อประปา แนวสายไฟฟูา ระบบท่อรวบรวมน้ าเสียกีดขวางแนวก่อสร้าง ท าให้  
เกิดความล่าช้า 
  2. การระบายน้ าจากพ้ืนที่ท าได้ช้า สาเหตุจากระดับน้ าในแม่น้ ามีระดับสูง ทางระบายน้ า
มีเพียงคู คลองซึ่งไม่สามารถรองรับน้ าปริมาณมากท่ีไหลบ่าได้ จ านวนและประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ ามีจ ากัด  
มีการปลูกสร้างบ้านเรือนกีดขวางทางน้ าไหล 
 
 
7

 โครงการ/กิจกรรมในการรับมือน้ าท่วม จ านวน 37 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 27 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 10 โครงการ ได้รับงบประมาณ 2,570.423                  

ล้านบาท ใช้จ่าย 481.886 ล้านบาท  โครงการ/กิจกรรมด้านลดการกัดเซาะ จ านวน 5 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ จ านวน 23.391 ล้านบาท  
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3. ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการในระดับมหภาค 
4. ขาดการบูรณาการจัดการขยะ และขุดลอกคูคลองเพ่ือเปิดทางน้ าไหล 
๕. อุปกรณ์และเครื่องมือในการจัดการระบายน้ าไม่เพียงพอ  
๖. ขาดการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในการท างานระหว่างภาครัฐและประชาชน  

  ๗ . การจัดหาพื้นที่แก้มลิงได้ไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชน  
ในการจัดหาพ้ืนที่แก้มลิงเพ่ิมเติม 

๑.๔.๒  ลดอัตราการกัดเซาะ 
เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนกันชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
๑. กรุงเทพมหานครขาดหน่วยงานและบุคลากรท่ีมีความรู้ ความช านาญที่เก่ียวข้องกับ  

เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมถูกต้อง 
๒. การใช้หน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งมีภารกิจไม่ตรงท าให้ปัญหาไม่ได้รับความสนใจ 

จากหน่วยงานเท่าที่ควร  
3. กรุงเทพมหานครขาดแผนแบบบูรณาการการแก้ปัญหาระหว่างหน่วยงานในการรักษา  

ฟ้ืนฟูปุาชายเลน ดังนั้นโอกาสของความส าเร็จแทบจะเป็นไปไม่ได้  
4. การรักษา ฟื้นฟูปุาชายเลนขาดเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  

อย่างมีประสิทธิภาพลดลง 
  สร้างแนวป้องกันการกัดเซาะ 

๑. นโยบายในการแก้ไขปัญหาที่ไม่ต่อเนื่อง ระยะเวลายาวนานและการลงทุนที่สูงในการก่อสร้าง 
แนวคันปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนส่งผลให้พ้ืนที่ปุาชายเลนถูกคลื่นกัดเซาะท าลายเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น รูปแบบการก่อสร้างเข่ือนปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลหากออกแบบไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบ  
ต่อการฟ้ืนฟูปุาชายเลน 
 

ข้อเสนอแนะ  
๑.๔.๑  ความพร้อมในการรับมือกับน้ าท่วมฯ 

   1. ควรประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภคเพ่ือบูรณาการแผนการก่อสร้าง และข้อมูล  
พ้ืนฐานในพื้นท่ีที่มีสาธารณูปโภคใต้ดินอยู่เดิม เช่น แผนที่สาธารณูปโภคใต้ดินตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือการวางแผนด าเนินการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่   
   2. พ้ืนที่ที่จะด าเนินการก่อสร้างได้ต้องขจัดปัญหาสาธารณูปโภคกีดขวางและได้เจรจากับ  
ผู้ต้องถูกไล่รื้อแล้ว ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือชดเชยให้ผู้ถูกไล่รื้อ 
  3. ควรมีการประชุมบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ า 
ในระดับมหภาคเพ่ือจัดท าแผนบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ก าหนดภารกิจที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน    
  4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิดทางน้ าไหล ไล่รื้อผู้บุกรุกคู คลอง ทางน้ าไหลสาธารณะ
ต้องร่วมมือและร่วมกันก าหนดแนวทางด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. สร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยกันแก้ไขปัญหา และปลูก
จิตส านึกให้เกิดความตระหนักในเรื่องการด าเนินงานร่วมกันเพื่อให้คู คลอง เป็นแหล่งระบายน้ าได้สะดวก  
  6. จัดหาพื้นที่แก้มลิงเอกชนโดยประสานความร่วมมือและจัดสรรงบประมาณเพ่ือชดเชย  
หรือจัดซื้อพ้ืนที่รกร้างท าแก้มลิง 
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คาดการณ์และแนวโน้มการพัฒนาในระยะต่อไป 
 ๑.๔.๑  ความพร้อมในการรับมือกับน้ าท่วมฯ 
        การพัฒนากรุงเทพมหานครในช่วงต่อไป เป็นการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่อเนื่องจาก  
ที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2558 เพ่ือผลักดันภารกิจด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม  
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เพื่อมุ่งพัฒนาให้เป็นไปตามเปูาหมายการพัฒนาที่ก าหนดในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
20 ปี ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2556-2560) และนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการพัฒนากรุงเทพฯ  
ให้เป็นมหานครแห่งความปลอดภัยจากอุทกภัย โดยการสร้างอุโมงค์ยักษ์ระบายน้ าพร้อมระบบตรวจสภาพ  
และเตือนภัยน้ าท่วมเพ่ิมข้ึน เพ่ิมขีดความสามารถในการรับน้ าฝน และขยายพ้ืนที่ปิดล้อมด้านตะวันออก  
ทั้งนี้กรุงเทพมหานครควรมุ่งเน้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนตระหนักถึง  
ความส าคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเมืองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันพัฒนา
กรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครปลอดภัยพิบัติเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป โดย 
          ๑) ก าหนดแผนบูรณาการหน่วยงานส าหรับการบริหารจัดการน้ าในระดับมหภาค                     
            ๒) ก าหนดแผนการรื้อย้ายผู้บุกรุกคูคลองระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 
  ๓) ก าหนดทิศทางการพัฒนาคูคลองเพ่ือเป็นทางระบายน้ า และทางสัญจรของประชาชน  
            ๔) น าแนวทางพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ าย่อยของพ้ืนที่จากแผนแม่บทระบบ  
ระบายน้ าซึ่งได้ท าการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
 

คาดการณ์และแนวโน้มการพัฒนาในระยะต่อไปและข้อเสนอแนะ8 

๑.๔.๒  ลดอัตราการกัดเซาะ 
ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครตั้งแต่ปากคลองขุนราชพินิจใจถึงบ้านท่าตะโก  

มีลักษณะเป็นหาดโคลนความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ประสบปัญหาการกัดเซาะอย่างรุนแรงเกือบตลอดแนว
ชายฝั่ง ในช่วง 28 ปีที่ผ่านมาชายทะเลบางขุนเทียนถูกกัดเซาะหายไปเป็นระยะทางกว่า 800 เมตร ซึ่งที่ผ่าน
มากรุงเทพมหานครได้ทิ้งหินตามแนวชายฝั่ง รวมทั้งท าแนวไม้ไผ่ปูองกันการกัดเซาะอย่างไม่ถาวร พบว่า อัตรา
การกัดเซาะชายฝั่งมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี พ .ศ.2551 บริเวณท่ีเกิดการกัดเซาะมากที่สุดจะอยู่บริเวณชุมชน            
ที่มีพ้ืนที่ติดกับคลองขุนราชพินิจใจ และจากการศึกษาสถานการณ์ด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ พบว่า  
แนวชายฝั่งในอนาคตจะถูกกัดเซาะอย่างมาก โดยแนวชายฝั่งในเขตพ้ืนที่บางขุนเทียนจะถูกกัดเซาะหายไป
ทั้งสิ้น 1.92 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 1,226 ไร่ ในอีก 25 ปีข้างหน้า และมีพ้ืนที่ที่จะทับถมเพ่ิมข้ึน
ในอีก 25 ปีข้างหน้า 0.16 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 103 ไร่ พ้ืนที่ที่ถูกกัดเซาะจะมีอัตราการกัดเซาะ  
มากที่สุด -21.35 เมตรต่อปี ถือว่ามีความรุนแรงมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนกันชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของกรุงเทพมหานครให้สามารถรองรับเรื่องดังกล่าวได้ โดยต้องก าหนด  

ให้มีหน่วยงานและบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างแท้จริงรับผิดชอบจัดท า
แผนในการรักษา ฟ้ืนฟูปุาชายเลนแบบบูรณาการ และบริหารจัดการการแก้ไขเป็นไปอย่างเป็นเอกภาพและ  
 
 
8
ร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(รายงานฉบับหลัก) โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร, บริษัทปัญญา คอนซัลแตนท์ จ ากัดและคณะ, สิงหาคม 2557 
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มีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเป็นปัญหาการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ
ระดับโลก เป็นปัญหาระยะยาว ต้องแก้ไขโดยใช้ผู้มีความรู้อย่างแท้จริง ต่อเนื่อง และลงทุนสูง ด้วยโครงสร้าง
หน่วยงานที่กรุงเทพมหานครมีอยู่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้  

2. กรุงเทพมหานครต้องมีแผนการขยายพื้นที่ปุาชายเลนอย่างเป็นขั้นตอนเมื่อเริ่มมีการสะสมของ
ตะกอนดิน พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือของประชาชนในพื้นท่ี เพื่อช่วยกันปลูกและดูแลรักษาให้พันธุ์ไม้เจริญ
งอกงามควบคู่กันไป 

3. สร้างศูนย์ศึกษาธรรมชาติและฟ้ืนฟูเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้มีความน่าสนใจ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของปุาชายเลนจากประชาชนทั่วไป  

4. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและเส้นทางศึกษาธรรมชาติพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจชุมชน  
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นเห็นความส าคัญในการรักษาระบบนิเวศ 

สร้างแนวป้องกันการกัดเซาะ 
๑. เร่งรัดให้การสร้างแนวคันปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเป็นไปอย่างรวดเร็วเพ่ือลดการสูญเสียพ้ืนที่

ปุาชายเลนที่เกิดจากการกัดเซาะของคลื่นให้น้อยลง 
๒. การออกแบบก่อสร้างแนวปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลให้ค านึงถึงรูปแบบที่เหมาะสมในการฟ้ืนฟู

สภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศเป็นส าคัญโดยไม่ใช่ปูองกันการกัดเซาะที่เกิดขึ้นเท่านั้น  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.5 สิ่งก่อสร้างปลอดภัย  
 มุ่งใหค้วามส าคัญกับการลดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร สิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน 
และสิ่งก่อสร้างประเภทท่าเทียบเรือและจุดรอรถสาธารณะ ประกอบด้วย 3  เปูาประสงค์  ๔ ตัวชี้วัด  
มีการด าเนินการ 2 เปูาประสงค์ 3 ตัวชี้วัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังด าเนินการตามภารกิจ โดยส านักการโยธา 
มีการตรวจสอบอาคารสาธารณะ ๙ ประเภท ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร เช่น การต่อเติมอาคารและ
ปูายโฆษณาขนาดใหญ่ ตรวจสอบและจัดท าแผนซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ส านักปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
ตรวจสอบอาคารเสี่ยงอัคคีภัย เปูาประสงค์ลดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทท่าเทียบเรือและจุดรอรถสาธารณะ  
ไม่มีการด าเนินโครงการกิจกรรมรองรับ โดยสรุปผลการด าเนินการดังนี้  
 เป้าประสงค์ 1.5.1  ลดจ านวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร 
มีตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 2 ตัว ได้แก่  
  1)  ร้อยละของอาคารสาธารณะ 9 ประเภท ตาม พ .ร.บ. ควบคุมอาคารที่ผ่านการรับรองตาม พ .ร.บ. 
ควบคุมอาคาร  เปูาหมายปี 2558 ร้อยละ 95 
 2)  ร้อยละของอาคารทั่วไป อาคารสร้างใหม่ที่ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบความปลอดภัย (ดัดแปลง ต่อเติม ) 
เปูาหมายปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๑๐๐ 

ผลการด าเนินการ  
กรุงเทพมหานครโดยส านักการโยธาได้จัดท าฐานข้อมูลอาคารสาธารณะ  9 ประเภท พร้อมประเมิน

ความเสี่ยง โดยมีอาคารเสี่ยงภัย 172 อาคาร และแจ้งให้เจ้าของอาคารที่เข้าข่ายอาคารเสี่ยงภัยเพื่อให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และส่ งเสริม สนับสนุนให้อาคาร (ที่อยู่ในข่ายอาคาร 9 ประเภท ) ได้ผ่านการตรวจสอบ  
การขออนุญาตการรับรองประเภท ร.1 เปูาหมายร้อยละ 90 ทั้งนี้มีอาคารยื่นเอกสารเพ่ือขอการรับรองประเภท ร 1 
จ านวน 3,639 เรื่อง พิจารณาแล้วเสร็จ 3,277 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 90.05 คงเหลือ จ านวน 362 เรื่อง 

และตรวจสอบอาคาร/ปูายโฆษณาขนาดใหญ่ จ านวน 1,049 ปูาย พบว่าเป็นปูายที่สร้างถูกต้องตามกฎหมาย 
จ านวน 817 ปูาย และเป็นปูายผ่าฝืนกฎหมาย จ านวน 232 ปูาย ได้ด าเนินคดีตามกฎหมายและบังคับรื้อถอน 
นอกจากนี้ยังตรวจสอบอาคารใหม่ให้ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบความปลอดภัยทั้งหมด 
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  นอกจากนี้ส านักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ด าเนินการภายใต้เปูาประสงค์ดังกล่าว โดยมุ่งเน้น
ให้อาคารเสี่ยงภัยมีระบบและอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยเป็นไปตามกฎหมายก าหนด ตัวชี้วัดคือร้อยละของ อาคาร
เสี่ยงภัยมีระบบและอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยเป็นไปตามกฎหมายก าหนด ค่าเปูาหมายปี ๒๕๕๘ เป็น ร้อยละ 80 
ในรอบปีประมาณ พ .ศ.2558 ได้ด าเนินการตรวจสอบอาคารแล้วจ านวน 2,880 อาคาร อาคารที่ผ่านเกณฑ์ 
2,739 อาคาร อาคารที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 141 อาคาร คิดเป็นร้อยละ 95.10  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 
2558) สูงกว่าเปูาหมายที่ก าหนด 
 

  เป้าประสงค์ 1.5.2  ลดจ านวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพ้ืนฐาน  
มีตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 1 ตัว ได้แก่  ร้อยละของอุบัติภัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากโครงสร้างพ้ืนฐานลดลง  
เปูาหมายปี 2558 ร้อยละ 100   

 ผลการด าเนินการ  
 กรุงเทพมหานครโดยส านักการโยธา จัดท าแผนการซ่อมบ ารุงรักษาถนนและสะพานที่อยู่  

ในความรับผิดชอบ  โดยส ารวจและจัดท าแผนการขอจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2558 รวมทั้งสิ้น 65 
รายการ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นโครงการ 18 รายการ ส่วนรายการอ่ืนใช้งบประมาณประจ าปี
ด าเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด รวมทั้งการปรับปรุงท่อระบายน้ าสะพานข้ามทางแยกถนนรัชดา ถนนพระราม 9 
อโศกดินแดง ปรับปรุงถนนชายทะเลบางขุนเทียน ถนนฉิมพลี ผิวจราจร นอกจากนี้ยังจ้างที่ปรึกษาจัดท าระบบ
บริหารงานบ ารุงรักษาทางและสานของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบโครงสร้างและระบบ
เฝูาติดตามพฤติกรรมสะพาน (Bridge Health Monitoring System) สะพานพระราม 8 ผลงานแล้วเสร็จ 

 

 เป้าประสงค์ 1.5.3  ลดจ านวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทจุดรอรถสาธารณะ-ท่าเทียบเรือ  
มีตัวชี้วัดรองรับ 1 ตัว ได้แก่  ร้อยละของอุบัติภัยที่เกิดจากจุดรอรถสาธารณะ/ท่าเทียบเรือ  
เปูาหมายปี 2556-2560 ร้อยละ 100 
 ผลการด าเนินการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ส านักการจราจรและขนส่ง) ไม่ได้แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
ไม่มีการจัดท าโครงการ /กิจกรรมรองรับ เป็นเปูาประสงค์ท่ีต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบให้ชัดเจนและผลักดัน
การด าเนินการต่อไป 
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สถานะโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น จ านวน 32 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ 7 
โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 21 โครงการ/กิจกรรม ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,679.572             
ล้านบาท ใช้จ่ายงบประมาณแล้ว 74.154 ล้านบาท 
 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหาและอุปสรรค  
1. การตรวจสอบอาคาร/ปูายโฆษณาขนาดใหญ่และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ เนื่องจากมีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์

เจ้าของปูายท าให้ต้องมีการออกค าสั่งด าเนินคดีทางแพ่งกับเจ้าของปูายรายใหม่ ท าให้การรื้อถอนปูายที่ฝุาฝืน
กฎหมายล่าช้า 

๒. การส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินการพัฒนาแผนการตรวจสอบ /ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และ
ด าเนินการซ่อมแซมตามแผน มักมีโครงการที่เกี่ยวข้องเป็นการจัดซื้อเครื่องจักรหรือจัดหารถหรือหน่วยซ่อม
บ ารุง หน่วยงานจึงต้องจัดซื้อเครื่องจักรที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะไม่มีใช้ทั่วไป จึงต้องใช้เวลาในการสืบค้นข้อมูล
ให้ได้หลากหลายเพื่อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะให้เปิดกว้างที่สุดด้วยเหตุนี้จึงอาจท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินการ 

 

ข้อเสนอแนะ  - 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
 มุ่งให้ความส าคัญกับการดูแลความปลอดภัยของการบริโภคอาหารและลดความสูญเสียจากโรคคนเมือง  
ทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่ส าคัญ เพิ่มการเข้าถึงบริการในการดูแลรักษาสุขภาพ ส่งเสริมการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
สนับสนุนการออกก าลังกาย และกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือปูองกันโรคคนเมือง เช่น โรคอ้วน ไขมันในเลือดสูง  
โรคหัวใจ และปัญหาสุขภาพจิตต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพและด าเนินการสื่อสารสาธารณะ  
เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน 
 ประกอบด้วย 8 เปูาประสงค์ 19 ตัวชี้วัด การก าหนดตัวชี้วัดระดับประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยครอบคลุม
ด าเนินการส่งเสริม เฝูาระวัง และการรักษาฟ้ืนฟูแก่ประชาชนจากโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน  
โรคความดันโลหิต โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งปากมดลูก และโรคติดต่อ เช่น โรควัณโรค  
โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ โรคพิษสุนัขบ้า ตัวชี้วัดที่เก่ียวกับระบบสุขาภิบาล อาหาร มาตรฐานความสะอาด  
และสิ่งแวดล้อมของอาคาร การตรวจสอบผลการด าเนินการแบ่งเป็นกลุ่มตัวชี้วัดที่มีการด าเนินการได้ตามเปูาหมาย  
ซึ่งจะต้องรักษาระดับผลการด าเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายตลอดระยะเวลาของแผนฯ กลุ่มตัวชี้วัดที่มี  
ผลการด าเนินการแต่ไม่มีข้อมูลสนับสนุนส าหรับการประเมินผล กลุ่มตัวชี้วัดดังกล่าวจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูล  
ให้สอดคล้องกับการประเมินผลต่อไป ส าหรับกลุ่มตัวชี้วัดที่ยังไม่มีการด าเนินการจะต้องเร่งรัดให้มีการด าเนินการ
ตามแผนฯ ที่ได้ก าหนดไว้  
 จากการติดตามตรวจสอบการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปี พ.ศ. 2558 พบว่า มีตัวชี้วัดที่ด าเนินการได้ตามเปูาหมาย จ านวน 12 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 63.16  
ตัวชี้วัดที่มีการด าเนินการแต่ไม่มีข้อมูลสนับสนุนส าหรับการประเมินผลตามตัวชี้วัด จ านวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 36.84 โดยมีรายละเอียดแต่ละเปูาประสงค์ มีตัวชี้วัด และผลการด าเนินการดังนี้ 
 
 
      25 



 

 

 

 
 เป้าประสงค์ 1.6.1  การเพิ่มการเข้าถึงบริการในการดูแลรักษาสุขภาพชาวกรุงเทพมหานคร 
 มีตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 1 ตัว ได้แก่ ร้อยละความครอบคลุมของการเข้าถึงบริการในการดูแลรักษาสุขภาพ  
ชาวกรุงเทพมหานคร  ค่าเปูาหมายปี 2558 ร้อยละ 10 
 ผลการด าเนินการ  
 กรุงเทพมหานครส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักการแพทย์และส านักอนามัย โดยส านักการแพทย์มีแผนจะก่อสร้าง
โรงพยาบาล 4 มุมเมือง ได้แก่  
 ๑)  โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ขณะนี้โรงพยาบาลให้บริการประชาชนในอาคารชั่วคราวแล้ว  
แต่อาคารถาวรของโรงพยาบาลอยู่ระหว่างการก่อสร้าง รวมทั้งออกแบบการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
และระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลอยู่ระหว่างด าเนินการ  
 2)  โรงพยาบาลบางนาอยู่ระหว่างการจัดท าผังรวมของโครงการ  
 3)  โรงพยาบาล 84 พรรษามหาราชา (คลองสามวา) อยู่ระหว่างก าหนดราคากลางและก าหนดร่าง TOR  
 4)  โรงพยาบาลหลวงพ่อวัดปากน้ า (ดอนเมือง) อยู่ระหว่างการจัดหาที่ดิน  
 นอกจากนี้ ส านักอนามัยได้พัฒนาศักยภาพศูนย์สุขภาพชุมชน จ านวน 1,276 แห่ง จากศูนย์สุขภาพ
ชุมชนที่ข้ึนทะเบียน จ านวน 1,400 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.14 มีการด าเนินการด้านผู้ปุวยวิกฤติฉุกเฉิน  
ที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advance) โดยผู้ปุวยสามารถได้รับบริการภายใน 10 นาที จ านวน 
5,698 คน ผู้ปุวยที่ได้รับการบริการทางการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน (Basic) ภายใน 15 นาที จ านวน 12,306 คน 
รวมจ านวน 18,004 คน จากจ านวนผู้ปุวยที่ขอรับบริการทั้งหมด (Advance+Basic) รวม 37,537 คน  
คิดเป็นร้อยละ 47.96 สามารถด าเนินการได้เกินค่าเปูาหมายที่ก าหนด (ร้อยละ 45) 
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 กรุงเทพมหานครมีศูนย์บริการสาธารณสุขที่ให้บริการด้านสุขภาพในระดับปฐมภูมิทั้งหมด 68 แห่ง  
มีโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมด 9 แห่ง ซึ่งโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ได้มีการพัฒนาระบบ
ส่งต่อระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง  
โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาล
เวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลสิรินธร  
เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยมีจ านวนผู้ปุวย 
ที่ส่งต่อส าเร็จจากศูนย์บริการสาธารณสุขมารับบริการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ จ านวน  
552,406 ราย จากจ านวนผู้ปุวยที่ส่งต่อท้ังหมด 575,583 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.97 

 แต่ไม่มีการจัดบริการการแพทย์ทางเลือกส าหรับคนเมือง (เช่น การนวดแพทย์แผนไทยสมุนไพร
การแพทย์แนวพุทธ ฯลฯ) ในหน่วยบริการทางการแพทย์  

ซึ่งการด าเนินการข้างต้นยังไม่สามารถใช้ประเมินผลตามตัวชี้วัดได้ เนื่องจากไม่มีฐานข้อมูลเดิม  
ต้องนิยามตัวชี้วัดและสร้างเครื่องมือวัดผลต่อไป 
 

 เป้าประสงค์ 1.6.2  อัตราป่วยตายด้วยโรคติดต่อที่ส าคัญในเขตเมืองไม่เกินมาตรฐานของประเทศ 
มีตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 5 ตัว ได้แก่ 
 ๑. อัตราปุวยโรคไข้เลือดออก    ไม่เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ไทล์ 
 2. ร้อยละผลส าเร็จของการรักษา ผู้ปุวยวัณโรค   ร้อยละ 85 
 3. ร้อยละหญิงฝากครรภ์ที่ตรวจพบติดเชื้อเอดส์ใน กทม.  น้อยกว่า ร้อยละ 1 
 4. อัตราปุวยโรคพิษสุนัขบ้า    ไม่เกิน 0.02 รายต่อประชากรแสนคน 
 5. อัตราปุวยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ไข้หวัดใหญ่)  ไม่เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ไทล์ 
 ผลการด าเนินการ 
 เฝูาระวังโรคไข้เลือดออก โดยด าเนินโครงการการพัฒนาเครือข่ายในการปูองกันควบคุมไข้เลือดออก  
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน และจัดท าเกณฑ์ประเมินผลอัตราผู้ปุวย
ไข้เลือดออก จ านวนชุมชนที่เข้าด าเนินการครบตามเกณฑ์ทุกชุมชน (จ านวนชุมชนที่ข้ึนทะเบียนทั้งหมด 2,035 
ชุมชน) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักอนามัย (ศูนย์บริการสาธารณสุข) และส านักงานเขตร่วมด าเนินการ  
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมการปูองกันไข้เลือดออกอย่างครบวงจร จากผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
พบว่า อัตราปุวยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง ร้อยละ 13.88 (อัตราปุวยต่อแสนประชากรเท่ากับ 116.12)  
จากตัวชี้วัดซึ่งก าหนดอัตราปุวยไข้เลือดออกลดลง ร้อยละ ๕ เมื่อเทียบผลการด าเนินการกับปีที่แล้ว พบว่า  
อัตราปุวยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง (ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ อัตราปุวยด้วยโรคไข้เลือดออกต่อแสนประชากรเท่ากับ 
264.60 ราย) ซ่ึงอาจเกิดจากปัจจัยการเฝูาระวังและการดูแลรักษาในระดับปฐมภูมิ อีกท้ังการมีระบบส่งต่อ  
ที่รวดเร็ว 
 การควบคุมและรักษาวัณโรค โดยคิดจากผู้ปุวยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อและรักษาส าเร็จ ทั้งจาก  
ส านักอนามัยและส านักการแพทย์ รวมจ านวน 909 ราย มีผลส าเร็จจากการรักษา จ านวน 825 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 90.769 โดยหน่วยงานสามารถด าเนินการได้เกินค่าเปูาหมายตัวชี้วัดที่ก าหนด คือ มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ ๘๗   
 

 
9 ส านักอนามัยควบคุมและรักษาวัณโรคโดยคิดจากผู้ปุวยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อ จ านวน 510 ราย มีผลส าเร็จจากการรักษา 469 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 91.96 และผลการด าเนินงานตามอัตราผลส าเร็จในการรักษา (Success Rate) ของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 8 แห่ง พบว่า  
มีจ านวนผู้ปุวยใหม่เสมหะบวกที่น ามาประเมิน จ านวน 399 ราย รักษาหายและครบ (Cure + Complete) จ านวน 356 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.22 
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 การด าเนินการเก่ียวกับโรคเอดส์โดยโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ทั้ง ๙ แห่ง ของกรุงเทพมหานคร  
และศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่งของส านักอนามัย มีการตรวจวิเคราะห์หา Anti-HIV ในกลุ่มหญิงฝากครรภ์ 
ทั้งสิ้น จ านวน 19,877 ราย พบเลือดบวก จ านวน 152 ราย คิดเป็นร้อยละผู้ติดเชื้อเอดส์ในหญิงฝากครรภ์ 
เท่ากับ 0.7610  ซึ่งสามารถด าเนินการได้มากกว่าค่าเปูาหมายตัวชี้วัดที่ก าหนด ร้อยละหญิงฝากครรภ์ที่ตรวจ
พบการติดเชื้อเอดส์ใน กทม. น้อยกว่าร้อยละ 1 
 การด าเนิน การปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีกิจกรรมการฉีดวัคซีนสุนัข จ านวน 
172,879 ตัว เกินกว่าเปูาหมายที่ก าหนด (๑๕๐,๐๐๐ ตัว) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยแบ่งเป็นสุนัขจ านวน 
110,486 ตัว แมวจ านวน 61,640 ตัว และสัตว์อ่ืน ๆ จ านวน 753 ตัว และไม่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 ส่วนการด าเนินการเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ ส านักอนามัยได้จัดเวรปฏิบัติงานและทีม 
เฝูาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Bangkok SRRT) และจัดอบรมพัฒนาบุคลากรเครือข่าย อนึ่ง กระทรวง
สาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จัดให้มีการด าเนินงาน  
ตามโครงการให้วัคซีนปูองกันโรคไข้หวัดใหญ่ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2558 
โดยฉีดวัคซีนฟรีให้กับประชาชนทุกสิทธิ 4 กลุ่ม ดังนี้  
 1)  ผู้ปุวยทุกกลุ่มอายุที่มีโรคเรื้อรังส าคัญ 7 โรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหืด โรคหัวใจ  
โรคไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง ผู้ปุวยโรคมะเร็งได้รับยาเคมีบ าบัดและเบาหวาน  
 2)  ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป  
 3)  เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี  
 4)  หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 4 เดือนขึ้นไป  
 ซึ่งการให้วัคซีนปูองกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลได้ด าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 
นอกจากนี้ ยังมีโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคคอตีบและบาดทะยัก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ - 
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ให้กับ
ประชาชนผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-50 ปี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 เมษายน 2558 

การจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคติดต่อที่ส าคัญในเขตเมือง เช่น โรคเอดส์  
ในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่คลินิกฝากครรภ์ในโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคเอดส์ และการปูองกันการติดเชื้อ เพื่อน าไปใช้ในการดูแลตนเองและครอบครัวโดยแจกแผ่นพับ 
กิจกรรมสอนสุขศึกษาความรู้เรื่องโรคเอดส์ในหญิงตั้งครรภ์ มีผู้มารับบริการในคลินิกฝากครรภ์ จ านวน 11,404 ราย 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้ จ านวน 11,025 คน คิดเป็นร้อยละ 96.68 เกินค่าเปูาหมายร้อยละ 80 
 

 เป้าประสงค์ 1.6.3  อัตราป่วยตายด้วยโรคไม่ติดต่อที่ส าคัญในเขตเมืองลดลง 
 มีตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 5 ตัว ได้แก่ 
 1.  ความชุกของภาวะอ้วน (BMI >25 kg/m2)  ไม่เกิน ร้อยละ 35 
 ๒.  ความชุกของโรคเบาหวาน (DM)   ไม่เกิน ร้อยละ 8 
 3.  ความชุกของโรคความดันโลหิตสูง (HT)   ไม่เกิน ร้อยละ 25 
 4.  ความชุกของโรคมะเร็งเต้านม (Breast Cancer)  ไม่เกิน 37 
 5.  ความชุกของโรคมะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer)  ไม่เกิน 14 
 
10

 ส านักอนามัยตรวจวิเคราะห์หา Anti-HIV ในกลุ่มหญิงฝากครรภ์ทีศู่นย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง จ านวนทั้งสิ้น 7,005 ราย พบเลือดบวก 38 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 0.54 ส านักการแพทย์ตรวจวิเคราะห์หา Anti-HIV ในกลุ่มหญิงฝากครรภ์ของโรงพยาบาล 9 แห่ง จ านวน  12,872 ราย พบเลือดบวก  
จ านวน 114 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.89 
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 ผลการด าเนินการ 
การด าเนินการเก่ียวกับความชุกของภาวะอ้วน (BMI >25 kg/m2) โรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์

ทั้ง 8 แห่ง มีการด าเนินการเก่ียวกับโรคอ้วนลงพุงเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนและบุคลากรท่ีมีภาวะ
อ้วนลงพุง เสี่ยงต่อการเกิดโรค ซึ่งผลการด าเนินการพบว่า ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงมีรอบเอว
หรือ BMI ลดลงจากเดิมร้อยละ 84.20 นอกจากนี้ ส านักอนามัยได้ด าเนินกิจกรรมปูองกันโรคอ้วนและภาวะ -
ทุพโภชนาการในโรงเรียน โครงการคนกรุงเทพฯ ฉลาด ต้องไม่ขาดไอโอดีน  โครงการวัยท างาน สดใส ใส่ใจ
สุขภาพ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการเฝูาระวังภาวะโภชนาการนักเรียน และจัดท าแบบรายงาน  
การด าเนินงานมาตรการปูองกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน ก าหนดแนวทางการท างาน
ระหว่างส านักงานเขต ๕๐ เขต สรุปผลการด าเนินงานมาตรการปูองกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการ  
ในโรงเรียนสังกัด กทม. จ านวน 438 แห่ง โรงเรียนสังกัด สพฐ. จ านวน 46 แห่ง และโรงเรียนสังกัดเอกชน 
จ านวน 128 แห่ง รวมทั้งสิ้น 612 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยในปีการศึกษา 2557 (ภาคเรียนที่ ๒)   
เด็กนักเรียนในโรงเรียนทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับการเฝูาระวังภาวะโภชนาการ จ านวน  
535,779 คน มีสุขภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ท้วม สมส่วนและค่อนข้างผอม) จ านวน 439,484 คน คิดเป็น
ร้อยละ 82.03 มีภาวะโภชนาการเกิน (เริ่มอ้วนและอ้วน) จ านวน ๗๗,๕๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ 1๔.๔๘  
โดยอัตราความชุกของภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียนในโรงเรียนพ้ืนที่กรุงเทพมหานครยังคงเป็นปัญหาอยู่ 
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบผลการเฝูาระวังนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการของนักเรียนภาพรวมปีการศึกษา 2556 และ 
2557  ทั้ง ๓ ระดับการศึกษา  3 สังกัดสถานศึกษา พบว่า ในปีการศึกษา 2556 เด็กนักเรียนมีสุขภาพ  
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ท้วม สมส่วนและค่อนข้างผอม) ร้อยละ 82.81 มีภาวะโภชนาการเกิน (เริ่มอ้วนและอ้วน) 
คิดเป็นร้อยละ 13.50 และมีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ (ผอม) คิดเป็นร้อยละ 3.69  ในปีการศึกษา 2557  
เด็กนักเรียนมีสุขภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ท้วม สมส่วน และค่อนข้างผอม) ร้อยละ 81.50 มีภาวะโภชนาการเกิน 
(เริ่มอ้วนและอ้วน) คิดเป็นร้อยละ 14.71 และมีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ (ผอม) คิดเป็นร้อยละ 3.89  ซึ่งจะเห็น 
ได้ว่านักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (เริ่มอ้วนและอ้วน) มีแนวโน้มสูงขึ้น 
 ผลการด าเนินการเก่ียวกับโรคเบาหวานในโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ทั้ง 9 แห่ง มีการด าเนินการ 
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคเบาหวาน โดยมีก าหนดแนวทางในการดูแลผู้ปุวย เช่น  
จัดท าคู่มือแนวทางในการดูแลผู้ปุวยฯ มีการเปิดบริการคลินิกเบาหวาน จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก มีการจัด
กลุ่มแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เรื่องการดูแลผู้ปุวยโรคเบาหวาน และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ปุวย
เบาหวาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลผู้ปุวยได้อย่างทั่วถึงและครบวงจร พร้อมทั้งจัดทีมงานร่วมดูแล
สุขภาพของประชาชน เชื่อมโยงกับระบบของโรงพยาบาลโดยโรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ทุกแห่ง 
รวมทั้งมีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน (ผู้ปุวยเบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน Ischemic Heart, 
CKD, Stroke) ที่เข้ามารับการรักษาทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ อัตราการตาย ของผู้ปุวยโรคเบาหวานที่อยู่  
ในความรับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 0.023 (จ านวนผู้ปุวย ๑๒๙,๙๔๓ ราย และเสียชีวิต ๓๐ ราย) โดยอัตรา 
การตายลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ร้อยละ 0.036 ที่มา: ข้อมูลเฉพาะโรงพยาบาลในสังกัดส านัก
การแพทย)์ ในส่วนของศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง ๖๘ แห่ง สังกัดส านักอนามัย ได้ด าเนินการควบคุมน้ าตาล  
ในเลือดผู้ปุวยเบาหวานได้ตามเกณฑ์ จ านวน 9,612 คน จากจ านวนผู้ปุวยเบาหวานที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ 
18,936 คน คิดเป็นร้อยละ 50.76 
 ผลการด าเนินการเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูงของส านักอนามัย มีการด าเนินการโครงการปูองกัน
และควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปี 2558 และโครงการศูนย์รักษ์สุขภาพกรุงเทพมหานคร  
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ทั้งนี้ ศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานครให้การดูแลรักษาผู้ปุวยโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงที่อยู่ในความรับผิดชอบตามเกณฑ์ 68 แห่ง โดยผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ตามเกณฑ์ จ านวน 16,485 คน จากจ านวน
ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ 21,574 คน คิดเป็นร้อยละ 76.41 ทั้งนี้ โรงพยาบาล
สังกัดส านักการแพทย์ทั้ง 9 แห่ง มีการด าเนินโครงการการพัฒนาระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคความดัน
โลหิตสูงและมีการคัดกรองโรคที่ส าคัญให้กับประชาชนที่ขึ้นทะเบียนตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ
ประกันสังคมของโรงพยาบาล ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ซึ่งด าเนินการได้ 
คิดเป็นร้อยละ 30.89 ของประชาชนที่รับผิดชอบทั้งหมด ทั้งนี้ อัตราการตายของผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูง 
(ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่เสียชีวิตด้วย Intracerebral Hemorrhage หรือ Hemorrhagic Strokec) คิดเป็นร้อยละ 
0.04๗ (จ านวนผู้ปุวย 241,603 ราย และเสียชีวิต ๑๑๔ ราย) โดยอัตราการตายเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ร้อยละ 0.04๑ ที่มา: ข้อมูลเฉพาะโรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์)  
 ผลการด าเนินการเก่ียวกับโรคมะเร็งเต้านม (Breast Cancer) และโรคมะเร็งปากมดลูก (Cervical 
Cancer) โดยมีการด าเนินการจัดตั้งคลินิกบริการตรวจมะเร็งเต้านมและตรวจมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาล
สังกัดส านักการแพทย์ ทั้ง 9 แห่ง และมีกิจกรรมรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกที่ศูนย์บริการ-
สาธารณสุขทั้ง 68 แห่งของส านักอนามัย ทั้งนี้ มีการด าเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมตั้งแต่อายุ 35 ปี 
ขึ้นไป โดยการสังเกตความผิดปกตดิ้วยการดูแลลักษณะภายนอกของเต้านมและการคล า จ านวน 31 ,813 ราย 
และมีการด าเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยการท า แพปเสมียร์ (Papsmear) ตามเกณฑ์ราชวิทยาลัย
สูตินารีแพทย์แห่งประเทศไทย จ านวน ๓๒,๗๕๔ ราย11  
 ทั้งนี้ ตัวชี้วัดความชุกของโรคมะเร็งเต้านม ( Breast Cancer) และตัวชี้วัดความชุกของโรคมะเร็ง 
ปากมดลูก (Cervical Cancer) เป็นตัวชี้วัดที่มีการด าเนินการแต่ไม่มีข้อมูลสนับสนุนการประเมินผล  
 

 เป้าประสงค์ 1.6.4  ส่งเสริมการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Sanitation)  
ของอาคารสถาน(อาคารพักอาศัย อาคารสาธารณะ และอาคารสถานประกอบการ) ให้มีสุขลักษณะ 
หรือสภาวะท่ีปลอดโรคปลอดภัยสุขภาพ  มีตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 1 ตัว ได้แก่  มาตรฐานความสะอาด 
และสิ่งแวดล้อมของอาคาร ร้อยละ 80 
 ผลการด าเนินการ  
 ส านักอนามัยด าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในอาคารสาธารณะตามหลักการ  
Clean and Green เฝูาระวังคุณภาพอากาศในอาคาร โดยประเมินอาคารกลุ่มเปูาหมาย  จ านวน 1,183 แห่ง  
ทั้ง 50 เขต ผลการประเมินมีอาคารผ่านเกณฑ์ จ านวน 1,003 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  84.78 โดยภาพรวม
สามารถด าเนินการได้เกินเปูาหมายที่ก าหนด คือ ร้อยละ ๘๐ นอกจากนี้ ยังส ารวจและประเมินความเสี่ยง  
เพ่ือก าหนดมาตรฐานการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ จัดท าแผนตรวจ  
สถานประกอบการผลิตสะสม ขนส่งการใช้งานสารเคมีและวัตถุอันตราย จ านวน 300 ราย แผนการตรวจ
ติดตามเพ่ือเฝูาระวังความเสี่ยงในสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง 200 ราย และจัดอบรมส่งเสริมความรู้ฯ  
 

                                                 
11 ส านักอนามัยมีสตรีที่ได้รับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จ านวน 26,097 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.01 จากปี พ.ศ. 2557 และมีสตรีที่ได้รับบริการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก จ านวน 16,596 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.01 จากปี พ.ศ. 2557 และส านักการแพทย์ มีสตรีที่ได้รับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
จากโรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ทั้ง 9 แห่ง จ านวน 5,716 คน พบว่า ผิดปกติ 530 คน คิดเป็นร้อยละ 9.27 และมีสตรีที่ได้รับบริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกจากโรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ทั้ง 8 แห่ง จ านวน 16,158 คน พบว่า ผิดปกติ 285 คน คิดเป็นร้อยละ 1.76 
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ให้กับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งส ารวจประเมินความเสี่ยงสถานประกอบการที่มีสารเคมีอันตรายในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
และน าข้อมูลลงในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งแสดงสถานที่จัดเก็บอันตราย และประเมินการก่ออันตราย  
จากสารเคมีที่มีผลกระทบต่อประชาชนในกรณีเกิดการรั่วไหลหรือมีอุบัติภัยสารเคมีเกิดขึ้น หน่วยงานสนับสนุน 
ได้แก่ ส านักงานเขต (ฝุายสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 50 เขต และส านักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 เป้าประสงค์ 1.6.5  การสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องโรคคนเมือง 
และอาหารปลอดภัย  มีตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 1 ตัว ได้แก่  ร้อยละความครอบคลุมของการเข้าถึงสื่อสาร
สาธารณะของประชาชน  เปูาหมายร้อยละ 30  
  ผลการด าเนินการ 

มีการด าเนินโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขร่วมใจขจัดภัยสุขภาพ โดยจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุข-
แห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร  ผู้เข้าร่วมงานจ านวน 1,400 คน ประกอบด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร-
ส านักอนามัย ข้าราชการและบุคลากรส านักอนามัย อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ได้รับรางวัล  
การประกวดผลงานดีเด่น อาสาสมัครสาธารณสุขที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติงานครบ 30 ปี 25 ปี 
20 ปี 15 ปี และ10 ปี  โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางผุสดี ตามไท) เป็นประธานในพิธี 
 ทั้งนี้ มีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนแต่ไม่สามารถตอบตัวชี้วัดได้ เช่น โครงการอาสาสมัครสาธารณสุข
ร่วมใจขจัดภัยสุขภาพ กิจกรรมการจัดประกวดผลงานดีเด่นของอาสาสมัครสาธารณสุข เป็นต้น และไม่มี  
การก าหนดตัวชี้วัดในแผนฯ ของหน่วยงาน 
 

 เป้าประสงค์ 1.6.6  พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
มีตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 1 ตัว ได้แก่  ร้อยละความครอบคลุมของระบบข้อมูลสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี
กรุงเทพฯ  เปูาหมายร้อยละ 30 

 ผลการด าเนินการ 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสุขภาพอนามัยทั้งส านักการแพทย์และส านักอนามัยมีการด าเนินโครงการ
พัฒนาข้อมูลสุขภาพของประชาชน แต่ยังไม่สามารถประเมินผลตามชี้วัดได้ เนื่องจากโครงการของส านักการแพทย์ 
ที่ด าเนินโครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลผู้ปุวย  ซึ่งขณะนี้ได้จัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสาร  
การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว  
 ส่วนส านักอนามัยมีการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งขณะนี้
ได้จัดท ารายการและข้อก าหนดการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว  
ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีการ e-Auction/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและด าเนินการท าสัญญา
เรียบร้อยแล้ว 
 

 เป้าประสงค์ 1.6.7  กรุงเทพมหานครปลอดโรคคนเมือง อาทิ โรคอ้วน ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ
และปัญหาสุขภาพจิต (โรคเครียด /ซึมเศร้า ) โดยสามารถแก้ไขได้ด้วยการออกก าลังกายเล่นกีฬา และ
ประกอบกิจกรรมนันทนาการ  มีตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 2 ตัว ได้แก่ 
  1) ร้อยละ 40 ของชาว กทม. มีดัชนีมวลกาย (Body Mass Index (BMI) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

2) ร้อยละ 70 ของชาว กทม. ออกก าลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง  
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ผลการด าเนินการ  
ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวมีผลการด าเนินงานที่บรรลุเปูาหมายของตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 

ทุกตัว โดยเป็นผลจากการมีผู้ใช้บริการด้านกีฬาในสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการและสวนสาธารณะ  
ของกรุงเทพมหานคร มีค่าดัชนีมวลกาย ( Body Mass Index : BMI) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 50.67  
และออกก าลังกายได้ตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรงร้อยละ 72.75 
 

 เป้าประสงค์ 1.6.8  ประชาชนในกรุงเทพฯ มีความเชื่อม่ันในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน 
มีตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1. ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค  ร้อยละ 65 
 2. ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ ไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ  ร้อยละ 97 
 3. สถานประกอบการอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับปูายรับรอง ร้อยละ 60 
              มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 

ผลการด าเนินการ 
การด าเนินการตามกิจกรรมโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย โดยด าเนินการเกี่ยวกับ  

การส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคอาหารปลอดภัย ดังนี้ 
1)  ฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขตทั้ง 50 เขต ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร  

พร้อมบริโภคในกลุ่มเปูาหมาย ดังนี้ ตลาด ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท บาทวิถี และโรงเรียน  
ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพ่ือตรวจหาเชื้อโรคที่เป็นอันตรายในระบบทางเดินอาหาร 4 ชนิด ได้แก่ 
Salmonella spp., E.coli, Staphylococcus aureus และ Vibrio cholera โดยผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพอาหารจากการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทั้งสิ้น  จ านวน 2,056  ตัวอย่าง ไม่พบ  
การปนเปื้อนเชื้อโรค จ านวน 1,524 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 74.12  

2)  การสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทั้งสิ้น จ านวน 68,045 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน
สารพิษ จ านวน 67,884 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 99.76  

3)  สถานประกอบการอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยได้รับปูายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี  จ านวน 
15,700 ราย จากสถานประกอบการอาหารทั้งหมด จ านวน 23,404 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.08 (โดยสถาน
จ าหน่ายอาหารประเภทแผงลอย จ าหน่ายอาหารริมบาทวิถี ได้รับปูายรับรอง จ านวน 5,192 ราย จากจ านวน 
6,827 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.05) 
 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหาและอุปสรรค  
1. การก าหนดตัวชี้วัดด้านสาธารณสุข ไม่มีการก าหนดนิยามศัพท์ขอบเขตการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

ท าให้หน่วยงานปฏิบัติเกิดความสับสนและไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัดอย่างแท้จริง  
2. ตัวชี้วัดที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจโดยตรง เช่น อัตราการฆ่าตัวตาย จะมีปัญหาในการจัดหาและ

จัดเก็บข้อมูล 
3. การก าหนดเปูาหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน 

ยังขาดความท้าทาย 
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4. ประเด็นยุทธศาสตร์ของนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) มีความแตกต่างกันท าให้การน าเสนอผลการด าเนินงานไม่สามารถ
เชื่อมโยงกันได้ 

5. ขาดการบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานที่มีงานในลักษณะเดียวกัน เช่น การปูองกัน  
โรคอ้วน แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2557 – 2560) เป็นต้น  
ขาดการบูรณาการฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครให้มีความเชื่อมโยง 
ทั้งองค์กรภายในและภาคีเครือข่ายภายนอกกรุงเทพมหานคร มีการแยกภารกิจงานของส านักการแพทย์และ
ส านักอนามัยในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2558 ท าให้กระบวนการท างาน  
ในการปฏิบัติงานขาดการบูรณาการ การบูรณาการระหว่างหน่วยงานปฏิบัติด้านสาธารณสุขยังด าเนินการได้ 
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติพันธกิจการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนการด าเนินการ 
ในภารกิจเฉพาะ เช่น แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครฯ เป็นต้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. หน่วยงานควรจัดท าโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีลักษณะท้าทาย 
2. ควรมีการบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานที่มีงานในลักษณะเดียวกันระหว่างส านัก 

ได้แก่ ส านักการแพทย์ ส านักอนามัย ส านักพัฒนาสังคม เกี่ยวกับภารกิจงานที่มีความเชื่อมโยงกัน เช่น  
การน าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

3. ควรมีการบูรณาการฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร  
ให้มีความเชื่อมโยงทั้งองค์กรภายในและภาคีเครือข่ายภายนอกกรุงเทพมหานคร  

4. ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลควรปรับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 2  
(พ.ศ. 2561–2565) รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปีให้มีความชัดเจนโดยการก าหนด
ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน 

5. ควรมีการก าหนดนิยามศัพท์ ขอบเขตการด าเนินงานของตัวชี้วัดให้ชัดเจน 
6. ตัวชี้วัดที่มีหลายหน่วยงานด าเนินงานควรแยกความรับผิดชอบภารกิจงานให้ชัดเจน เพ่ือท าให้ 

เกิดการบูรณาการด าเนินงานที่ตอบสนองตัวชี้วัดเดียวกันให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในแผนฯ  
7. ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลควรก าหนดตัวชี้วัดระดับส านักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  

การพัฒนาในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกรุงเทพมหานคร เป็นตัวชี้วัดบูรณาการให้หน่วยงานระดับส านัก
ด าเนินงานตามแผนโดยมีนิยาม เกณฑ์การวัด วิธีการค านวณคะแนนการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน  

8. ควรปรับความเชื่อมโยง ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ตามนโยบายของผู้ว่าราชการ -
กรุงเทพมหานครในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนปฏิบัต-ิ
ราชการประจ าปกีรุงเทพมหานครให้เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลต่อไป  
 
คาดการณ์และแนวโน้มการพัฒนาในระยะต่อไป 
 ปัญหาภาวะสุขภาพของประชาชนยังคงเจ็บปุวยด้วยโรคที่ปูองกันได้ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ ฯลฯ ยังคงเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชน ดังนั้นจึงควรพัฒนาระบบสุขภาพเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เอ้ือต่อการลดปัจจัยเสี่ยง
ต่อโรคส าคัญที่ปูองกันได้ของประชาชนในทุกช่วงวัย 
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 นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ พบว่า ประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี
หรือมากกว่า) ในปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุ 6,904,598 คน โดยในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีประชากร 5,710,883 คน เป็นผู้สูงอายุ 629,497 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2552)  
ประมาณการผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 11.00 โดยในปี พ .ศ. 2563 คาดว่า จ านวนประชากรผู้สูงอายุ  
ของประเทศไทยจะเพ่ิมข้ึนเป็น 11 ล้านคน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังน าประเทศไทยไปสู่สภาวะที่เรียกว่า  
“ภาวะประชากรผู้สูงอาย”ุ (population aging) ดังนั้นจึงควรเร่งด าเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา-
กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย
อย่างเป็นรูปธรรมแบบครบวงจรและยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
 

 ในบริบทของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) แผนพัฒนา -
กรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2556-2560) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 
พ.ศ. 2558 ผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียว สะดวกสบายโดยก าหนดแนวทางใน 3 ประเด็น-
ยุทธศาสตร์ย่อย  คือ  1) มีภูมิทัศน์สวยงาม ไม่มีสายไฟฟูา สายโทรศัพท์รกรุงรัง ประกอบด้วย ๑ เปูาประสงค์  
๕ กลยุทธ์  2) มีพ้ืนที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพ้ืนที่ ประกอบด้วย ๑ เปูาประสงค์ ๒ กลยุทธ์  
และ 3) มีระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก ประกอบด้วย   
๓ เปูาประสงค์ ๘ กลยุทธ์ ความส าเร็จของการด าเนินการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยสรุปได้ ดังต่อไปนี้  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 2.1 ภูมิทัศน์สวยงาม ไม่มีสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์รกรุงรัง  
 กรุงเทพมหานครมีภูมิทัศน์สวยงาม ไม่มีสายไฟฟูา สายโทรศัพท์รกรุงรัง เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย  
ที่ 2.1 ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฯ ความส าเร็จระดับประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยไว้ 2 ตัวชี้วัด  ประกอบด้วย 
1) น าสายไฟฟูาลงใต้ดินช่วงแรกระยะทาง 25.2 กิโลเมตร ให้ได้ร้อยละ 100  และ 2) น าสายไฟฟูาลงใต้ดิน 
ช่วงที่สองระยะทาง 41 กิโลเมตร ให้ได้ร้อยละ 100 ภายใน 20 ปี  แบ่งการด าเนินการเป็นระยะ ๆ  
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 10, 15 และ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 25, 50 และ 100 ตามล าดับ 
ในส่วนของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2556-2560) ก าหนดเปูาหมายน าสายไฟฟูา
ลงดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครคิดเป็นระยะทาง 25.2 กิโลเมตร ที่ผ่านมาส านักการโยธาและการไฟฟูานครหลวง 
มีการด าเนินการน าสายไฟฟูาและสายโทรศัพท์ลงดินในถนนสายต่างๆ เป็นไปตามกลยุทธ์เพิ่มสภาพภูมิทัศน์  

ให้สวยงาม จนถึงปี 2558 แบ่งเป็น 4 กลุ่มโครงการ 
ประกอบด้วย  ในส่วนของ กรุงเทพมหานคร 1) โครงการน า
สายสาธารณูปโภคลงดินรอบเกาะรัตนโกสินทร์ในพื้นท่ี 
ถนนราชด าเนินกลาง ถนนราชด าเนินใน ถนนท้ายวัง  
ถนนเชตุพน และถนนมหาราชจ านวน 5 สาย  และ  
2) โครงการน าสายสาธารณูปโภคลงดินรอบเกาะรัตน-
โกสินทร์ในพื้นท่ีถนนราชด าเนินกลาง ถนนราชด าเนินใน
ถนนหน้าพระลาน ถนนสนามไชย ถนนข้าวสาร จ านวน 3 
สาย รวมระยะทางด าเนินการโดยกรุงเทพมหานคร 6.232 
กิโลเมตร  ส่วนของการไฟฟูานครหลวง   3) โครงการน า  
สายสาธารณูปโภคลงดินบนถนนพญาไท ถนนพหลโยธิน 
ถนนจิตลดา ถนนสุขุมวิท ถนนสีลม และถนนปทุมวัน  

จ านวน 6 สาย  และ 4) โครงการน าสายสาธารณูปโภคลงดินบนถนน 17 สาย ถนนสุโขทัย ถนนอู่ทองใน ถนน 
ราชด าเนินนอก ถนนสวรรคโลก ถนนพิชัย ถนนพระรามที่ 6 ถนนพญาไท ถนนพหลโยธิน ถนนเพลินจิต ถนนราชวิถี 
ถนนศรีอยุธยา ถนนโยธี ถนนประดิพัทธ์ ถนนนครสวรรค์ ถนนพิษณุโลก ถนนเพชรบุรี และถนนราชด าริ  ไม่ได้
ด าเนินการ 1 สาย คือ ถนนราชด าริ รวมระยะทาง 63.432 กิโลเมตร และขณะนี้อยู่ระหว่างการไฟฟูานคร
หลวงด าเนินการ 53.3 กิโลเมตร  หากแล้วเสร็จจะมีระยะทางรวม 116.732 กิโลเมตร  การด าเนินการดังกล่าว
สนับสนุนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย   
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และเปูาประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในปี 2558 อยู่ระหว่างกรุงเทพมหานครขอจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ด าเนินการเพิ่มเติมอีก 11 เส้นทาง ซึ่งจะด าเนินการในปี 2559   
 นอกจากนี้การไฟฟูานครหลวงยังมีการวางแผนด าเนินการน าสายไฟฟูาลงดินในระยะ 10 ปีข้างหน้าอีก 
คิดเป็น 127 กิโลเมตร รวมระยะทาง 243.732 กิโลเมตร เมื่อน ามาเปรียบเทียบถนนสายหลักของกรุงเทพมหานคร 
รวมทั้งสิ้น 103 สาย คิดเป็นระยะทาง 226,768.50 เมตร (226.7685 กิโลเมตร) ปัจจุบันสามารถน าสายไฟฟูา 
ลงดินได้ร้อยละ 30.72 ของถนนสายหลักภายในกรุงเทพมหานคร แต่หากรวมกับเส้นทางที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ 51.48 และหากการด าเนินการเป็นไปตามแผนซึ่งการไฟฟูานครหลวงก าหนดที่จะน าสายไฟฟูา
ลงดิน กรุงเทพมหานครจะมีถนนที่ปลอดสายสาธารณูปโภคคิดเพ่ิมข้ึน ดังนั้นจึงมีแนวโน้มเป็นไปได้ในการ  
ที่จะประสบผลส าเร็จเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ที่กรุงเทพมหานครจะเป็นมหานคร
เป็นระเบียบเรียบร้อยจากความรกรุงรังของสายไฟฟูา และสายโทรศัพท์   นอกเหนือจากการน าสายไฟฟูา  
สายโทรศัพท์ลงใต้ดินแล้ว ภูมิทัศน์สวยงามมีการด าเนินกลยุทธ์ควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งเป็นกลยุทธ์
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2556-2559) แต่การด าเนินการดังกล่าวไม่ได้  
ถูกกล่าวถึงในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครทุกระยะ ส านักเทศกิจซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ไม่ได้ตอบสนองต่อตัวชี้วัดกลยุทธ์ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปีที่ก าหนดไว้โดยตรง แต่ด าเนินการ  
ในลักษณะการจัดระเบียบปูายโฆษณาในที่สาธารณะซึ่งเป็นงานประจ าแทน ผลการด าเนินการที่เกิดขึ้นไม่สามารถ
สนับสนุนความส าเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปีที่ก าหนดไว้ได้  
นอกจากการจัดระเบียบปูายโฆษณาแล้วการท าให้กรุงเทพมหานครมีภูมิทัศน์สวยงามยังจ าเป็นต้องด าเนินการ  
ในด้านอ่ืน ๆ ด้วย แต่ยังไม่มีการก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฯ ท าให้ไม่สามารถ  
วัดความส าเร็จได้ 
 

ปัญหาอุปสรรค 
 ตัวชี้วัดที่ก าหนดตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปีมีความไม่สอดคล้องกัน  

กลยุทธ์ที่ก าหนดในแผนฯ ไม่มีโครงการรองรับ  
 การแก้ไขปัญหาสายไฟฟูา สายโทรศัพท์รกรุงรังใช้งบประมาณในการลงทุนสูงและมีหลาย

หน่วยงานเข้ามาเก่ียวข้องคือการไฟฟูานครหลวง บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และบริษัท กสท.โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) การบูรณาการการท างานมีขั้นตอนมาก ซับซ้อน และยังได้รับการคัดค้านจากผู้ประกอบการ  
ในพ้ืนที่ด าเนินการทั้งก่อนและระหว่างด าเนินการอีกด้วย  

 ภูมิทัศน์สวยงามไม่ได้มีเฉพาะเรื่องการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสายไฟฟูา สายโทรศัพท์
เท่านั้น แต่มีการด าเนินการในด้านอ่ืนๆ อีกด้วย แต่กรุงเทพมหานครขาดความชัดเจนในการก าหนดทิศทาง  
ในการพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่เมืองที่มีภูมิทัศน์สวยงาม 
 

ข้อเสนอแนะ 
 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะท่ี 2 ต้องปรับปรุงให้เกิดความสอดคล้อง

ระหว่างโครงการ กลยุทธ์  เปูาประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย  โดยก าหนด ตัวชี้วั ดให้สามารถผลักดัน  
การด าเนินงานไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาของเมืองตามท่ีก าหนดไว้  

 แผนงานการน าสายสาธารณูปโภคลงดินต้องก าหนดให้ชัดเจนและครอบคลุมถนนสายหลัก 
ทุกสายของกรุงเทพมหานครเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  
ไปในทิศทางเดียวกัน 
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 ภูมิทัศน์สวยงามต้องก าหนดให้ความครอบคลุมทุกด้านเช่น สายไฟฟูา สายโทรศัพท์รกรุงรัง 
การจัดระเบียบทางเท้า street furniture ปูายโฆษณาต่างๆ สวนหย่อมริมทาง เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการ
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 2.1 ในส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง 
ให้สวยงามในระยะต่อไป มีความครบถ้วนและครอบคลุมสภาพทางกายของเมืองในทุกด้านจึงเห็นควรเพ่ิมเติม
เปูาประสงค์และกลยุทธ์หลักในประเด็นเรื่องการควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 2.2  มีพ้ืนที่สวนสาธารณะ พ้ืนที่สีเขียวกระจายในทุกพ้ืนที่   
 กรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพ้ืนที่ เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย  
ที่ 2.2 ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฯ การประเมินความส าเร็จระดับประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยและ
เปูาประสงค์ตามแผนฯ ถูกก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดที่เหมือนกัน  ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด คือ 1) กรุงเทพมหานคร
มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๓  และ 2) ประชาชนสามารถเข้าถึงพ้ืนที่
สวนสาธารณะหลักระยะทางไม่เกิน ๕ กิโลเมตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  ที่ผ่านมาหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
ผลักดันแผนสู่การปฏิบัติโดยส านักสิ่งแวดล้อมและส านักงานเขตต่าง ๆ น าโครงการหลักตามแผนพัฒนา-
กรุงเทพมหานครฯ จ านวน ๔ โครงการ  มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ  โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
โครงการหลัก มีจ านวน ๑ 31 โครงการ/กิจกรรม แต่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์ ๑๑ 3 โครงการ  หรือคิดเป็น  

ร้อยละ 81.26  โครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนนโยบายของผู้ว่าราชการ-
กรุงเทพมหานครตามแผนการบริหาร-
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.  
2556-2560 นโยบายมหานครสีเขียว  
กลยุทธ์ส าคัญท่ีน ามาใช้ผลักดันไปสู่
ความส าเร็จ คือเพ่ิมและคุ้มครอง
อนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียวตามแนวทาง  
ของแผนแม่บทพ้ืนที่สีเขียวของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546   
รวม 10 ประเภท คือ สวนสาธารณะ/
สวนหย่อม สนามกีฬากลางแจ้ง  
สนามกอล์ฟ แหล่งน้ า ที่ลุ่ม ที่ว่าง 

พ้ืนที่ไม้ยืนต้น พ้ืนที่เกษตรกรรม พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และพ้ืนที่อ่ืน ๆ  ผลจากการด าเนินการต่อเนื่องจนสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 2558 กรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการ รักษาสภาพแวดล้อมที่ดี  คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕ 7 
ซึ่งไม่ประสบผลส าเร็จตามเปูาหมายตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยและเปูาประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยด าเนินการ
ได้เพียงร้อยละ 87.22  อ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูล และระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวของ
กรุงเทพมหานคร  แสดงให้เห็นว่าเมืองยังมีพ้ืนที่อีกจ านวนหนึ่งซึ่งมีภาคเอกชน หน่วยงานอื่นเป็นเจ้าของที่ดิน  
หากจะน าไปใช้พัฒนาเป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อมหรืออนุรักษ์พ้ืนที่ไว้เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
ที่ดีของเมือง จ าเป็นที่หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการด าเนินการ ซึ่งจ าเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมพัฒนาพื้นที่สีเขียว  ดังนั้นแนวโน้มความส าเร็จที่จะบรรลุ  
ตามเปูาหมายที่ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้จึงอาจจะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้การก าหนดให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงพ้ืนที่สวนสาธารณะหลักได้ในระยะทางไม่เกิน ๕ กิโลเมตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ พิจารณาข้อมูล 
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จากฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว ของกรุงเทพมหานคร พบว่า สวนสาธารณะ
หลักอยู่ในพ้ืนที ่20 เขต ซ่ึงมีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ในพ้ืนที่รวม 2,397,425 คน หากเปรียบเทียบ
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของกรุงเทพมหานคร มีรวม 5,686,252 คน ท าให้มีประชาชนสามารถเข้าถึง
สวนสาธารณะหลักได้  คิดเป็นร้อยละ 42.16 จากผลการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 พบว่า  
ประชากรที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ณ วันส ามะโนประชากร 8.3 ล้านคน 12 แต่หากพิจารณารวมประชากร
แฝงด้วย น่าจะมีประชาชนสามารถเข้าถึงไม่น้อยกว่าร้อยละ 28.91 ซึ่งบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยท่ีก าหนด แต่เนื่องจาก การตรวจวัดการเข้าถึงสวนหลักกรุงเทพมหานคร ที่แท้จริง
ของประชาชน จ าเป็นต้องใช้ส ารวจส ามะโนประชากรซึ่งต้องลงทุนค่อนข้างสูงมาก ท าให้การตรวจวัดที่ถูกต้อง
เหมาะสมเป็นไปได้ยาก และถึงแม้กรุงเทพมหานครจะด าเนินการบรรลุตามตัวชี้วัด ประ เด็น ยุทธศาสตร์ย่อย

ก าหนดไว้ แต่กรุงเทพมหานคร 
ก็จะยังมีพ้ืนที่สีเขียวไม่พอเพียง
ส าหรับความต้องการของประชากร
โดยเปรียบเทียบจากเกณฑ์มาตรฐาน
ขององค์การอนามัยโลก ( World 
Health Organization : WHO) 
ก าหนดให้เมืองควรมีพ้ืนที่สีเขียว
ในรูปแบบ สวนสาธารณะหลักหรือ
พ้ืนที่ที่มีไม้ยืนต้นเป็นหลักไม่น้อย
กว่า 9 ตารางเมตรต่อคน ปัจจุบัน
กรุงเทพมหานครมีสวนสาธารณะ
หลัก 34 แห่ง คิดเป็นสัดส่วนต่อ

ประชากรเพียง 0.83 ตารางเมตรต่อคนหรือร้อยละ 0.๓ ของพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น 
 
ปัญหาส าคัญซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครให้มีพ้ืนที่สวนสาธารณะ พ้ืนที่สีเขียว
กระจายอยู่ในทุกพ้ืนที่หากแบ่งตามกลยุทธ์ที่น าในใช้ในการพัฒนาแบ่งได้ดังต่อไปนี้ 
 คุ้มครองและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง  
 1. อ้างอิงข้อมูลพื้นที่สีเขียวซึ่งเก็บรวบรวมจากระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว  
ของกรุงเทพมหานคร พบว่า พ้ืนที่สีเขียวมีภาคเอกชน ประชาชน และหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ  เป็นเจ้าของ  
มีแนวโน้มจะลดลงตามการพัฒนาเมืองที่มากข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปหากไม่มีการก าหนด
มาตรการการบริหารจัดการพ้ืนที่อย่างเหมาะสม 
 2. กรุงเทพมหานครขาดการน ามาตรการที่เหมาะสมใช้เป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจให้กับ ประชาชน
เจ้าของที่ดินเพ่ือสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ พัฒนา และฟ้ืนฟูพ้ืนที่รกร้างให้คงความเป็นพื้นท่ีสีเขียว  
ที่สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่เมืองได้ 

3. พ้ืนที่เกษตรกรรมและสวนผลไม้ซึ่งเป็นพ้ืนที่สีเขียวส าคัญของเมืองในการรักษาสภาพแวดล้อม 
ของเมืองให้มีความร่มรื่น น่าอยู่ ขาดมาตรการดูแลที่จริงจังเป็นระบบ ผังเมืองรวมที่จัดท าขึ้นลดขนาดพ้ืนที่  
สีเขียวของเมืองลงไปเรื่อย ๆ 
 
12 
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 เพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพของพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีและเพิ่มคุณภาพชีวิต  
ที่ดีขึ้นของชาวกรุงเทพมหานคร 
 1. ขาดแผนหลักท่ีก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวของเมืองที่เหมาะสม ชัดเจนเพื่อน า
กรุงเทพมหานครไปสู่เมืองร่มรื่น น่าอยู่  
 2. การพัฒนาสวนสาธารณะนิยมใช้วิธีการขอการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เช่าที่ดิน 
ในราคาถูก แต่ขาดแนวทางการจัดหาที่ดินเป็นของตนเองด้วยการจัดซื้อท าให้ไม่สามารถก าหนดการกระจายตัว
ของพ้ืนที่สีเขียว ได้ การให้บริการแก่ประชาชน จึงไม่ทั่วถึง นอกจากนี้ยัง ไม่สามารถคาดการณ์การเพ่ิมข้ึน  
ของพ้ืนที่ ที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อมได้อีกด้วย 
 3. หลายส านักงานเขตไม่สามารถจัดหาที่ดินสาธารณะที่มีศักยภาพเหมาะสมที่จะน าไปใช้พัฒนา
เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อมได้ พิจารณาได้จากปี 2558 ตามเปูาหมายก าหนดให้เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวให้ได้ 
๑,๓๕๐ ไร่ แต่ปัจจุบันหาได้เพียง 1,120-2-27.12 ไร่ เท่านั้น 
 4. หน่วยงานกรุงเทพมหานครท างานในลักษณะไม่บูรณาการการท างานซึ่งกันและกัน ต้นไม้ที่ปลูกไว้ 
ถูกท าลาย และได้รับความเสียหายเนื่องจาก การพัฒนาสาธารณูปโภคโดยไม่มีการปลูกทดแทนซึ่งรวมถึง
หน่วยงาน กทม.ด้วยกันเอง 
 5. จิตส านึกในการอนุรักษ์และรักษาพ้ืนที่สีเขียวมีจ ากัด พิจารณาจากการพัฒนาสาธารณูปโภค
ของหน่วยงานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ ท าลายไม้ยืนต้นเป็นจ านวนมากโดยไม่มีการปลูก
ทดแทน 
 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
 คุ้มครองและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง  
 1. กรุงเทพมหานครต้องให้ความส าคัญต่อการจัดท าฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวนอกเหนือจากพ้ืนที่
สวนสาธารณะ/สวนหย่อมให้ครบถ้วน สมบูรณ์ เนื่องจากท าให้กรุงเทพมหานครตระหนักถึงสถานการณ์  
ที่แท้จริงในประเด็นด้านพื้นที่สีเขียวของเมือง  
 2. น ามาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ มาใช้เป็นเครื่องมือ เช่น  
     2.1  มาตรการภาษีก าหนดให้พื้นที่ซึ่งปล่อยรกร้าง ว่างเปล่าซึ่งกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรม ทิ้งขยะ  
ที่ก่ออาชญากรรมต้องจ่ายภาษีในอัตราก้าวหน้าตรงข้ามกับพื้นท่ีซึ่งด าเนินการคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
พัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวได้รับการลดหย่อนภาษีเป็นการชดเชย ซึ่งวิธีการดังกล่าวน าหลักการผู้ก่อมลพิษต้องเป็น 
ผู้รับภาระในการแก้ไขปัญหามลพิษ (PPP) มาใช้ 
     2.2  มาตรการทางเศรษฐศาสตร์มาใช้เพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน โดยเชื่อมโยงความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพ้ืนที่สีเขียวที่ได้รับการอนุรักษ์ทางฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครให้เป็นระบบ
เศรษฐกิจเชิงนิเวศเพ่ิมมูลค่าของธุรกิจเกษตร เช่น ผลิตพืชผลการเกษตรแบบอินทรีย์ที่มีราคาสูงควบคู่ไปกับ
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
 เพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพของพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีและเพิ่มคุณภาพชีวิต  
ที่ดีขึ้นของชาวกรุงเทพมหานคร 
 1. จัดท าแผนแม่บทพ้ืนที่สีเขียวของเมืองก าหนดทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่เมืองที่ มีพ้ืนที่
สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพ้ืนที่มีความเหมาะสมและชัดเจน 
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 2 . บูรณาการการท างานของ หน่วยงาน ในการจัดหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่สีเขียว  
สร้างความเป็นเมืองร่วมกันและเพ่ือปูองกันปัญหาการคอรัปชั่นและกระจายความรับผิดชอบให้ตรงตามกรอบ
ภารกิจของหน่วยงาน มอบหมายให้ส านักผังเมืองจัดท าแผนแม่บทพ้ืนที่สีเขียวของเมือง ก าหนดความเหมาะสม
ของพ้ืนที่สีเขียวให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร ส านักการคลังในฐานะหน่วยงานดูแล
ทรัพย์สินของ กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานจัดหาที่ดินตามแผนแม่บทฯ และส านักสิ่งแวดล้อมพัฒนาพื้นที่  
สีเขียวตามท่ีก าหนดไว้ 
 3. ผลักดันให้มาตรการทางผังเมืองตามกฎกระทรวงบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 
เรื่องการจัดให้มีพื้นที่โล่งเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะเกิดผลในทางปฏิบัติสนับสนุนให้เอกชน
พัฒนาที่โล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะในพ้ืนที่ของตนเองแลกกับประโยชน์ที่จะได้รับพื้นที่  
ใช้สอยอาคารเพิ่มเติมเกิดผลอย่างจริงจัง วิธีการดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้เขตเศรษฐกิจซึ่งท่ีดินมีราคาสูง  
ของกรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึนโดยภาคธุรกิจเอกชนร่วมด าเนินการซึ่งเป็นการสมประโยชน์ซึ่งกันและกัน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน 
 4 . ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบ 
บูรณาการควบคู่ไปกับการพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร เช่น  

    4.1  ปรับปรุงระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโดยต้องออกแบบให้มีพ้ืนที่ว่างไว้ 
เพ่ือการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวควบคู่กันไปในคราวเดียว   

    4.๒  การพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น สะพานลอย ต้องออกแบบให้มีพ้ืนที่ว่างพอที่จะพัฒนา  
เป็นสวนหย่อมเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจได้ในพื้นที่ท่ีเหมาะสม  

    4.๓  พ้ืนที่ว่างใต้เส้นทางรถไฟฟูาพัฒนาเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 
5. ประสานขอความร่วมมือจากรัฐบาลในการออกข้อก าหนด ระเบียบปฏิบัติซึ่งบังคับให้ส่วนราชการ

ต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่เมืองปรับปรุงพ้ืนที่ว่างเปล่าซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานให้เป็นพื้นที่สีเขียว  
เพ่ือส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองอีกทางหนึ่งด้วย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 2.3  ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก 
กรุงเทพมหานครมีระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก  

แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 2.3 ซ่ึงก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของเปูาประสงค์และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยไว้เป็นตัวเดียวกัน ๖ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  ๑) ร้อยละ 30 ของชาวกรุงเทพมหานคร
สามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่ก าหนดเวลาเดินทางได้ภายใน 10 นาที  2) ร้อยละ 50 ของชาวกรุงเทพ-
มหานครไม่พ่ึงพารถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางประจ าวัน  3) ความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะในช่วงเวลา
เร่งด่วน (ชั้นใน/ชั้นกลาง/ชั้นนอก  มากกว่า 13/19/26 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามล าดับ)   4) ความเร็วของ
ยานพาหนะเฉลี่ย (ชั้นใน/ชั้นกลาง/ชั้นนอก มากกว่า 21/32/43 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามล าดับ)  5) ผู้สัญจร
ด้วยจักรยานคิดเป็นร้อยละ 2  และ 6) ผู้สัญจรทางน้ าคิดเป็นร้อยละ 2   

หน่วยงานหลักซ่ึงรับผิดชอบในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยดังกล่าวมี 2 หน่วยงาน คือ ส านักการจราจร
และขนส่งและส านักการโยธา  โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่เก่ียวข้องรวมจ านวน 60 โครงการ ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.67  แต่โครงการ/กิจกรรมส่งผลโดยตรงต่อการผลักดันให้บรรลุตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยมีจ านวน 6 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 10 เท่านั้น ผลส าเร็จจากการด าเนินการ
ตามเปูาประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยซึ่งเป็นตัวเดียวกัน ดังต่อไปนี้ 
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1. ร้อยละ 30 ของชาวกรุงเทพมหานครสามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่ก าหนดเวลาเดินทางได้
ภายใน 10 นาที  กลยุทธ์ที่ด าเนินการและส่งผลต่อตัวชี้วัด คือ เพิ่มระบบขนส่งมวลชนทางรางให้ ครอบคลุม
พ้ืนที่มากขึ้น  ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครด าเนินการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่รวม 2 เส้นทาง  
พร้อมส่วนต่อขยาย ระยะทางรวม 36.25 กิโลเมตร   นอกจากนี้ตาม แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง  
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะ  20 ปี (พ.ศ. 2553-2572) ก าหนดแผนด าเนินการพัฒนา
เส้นทางรถไฟฟูารวม ทั้งสิ้น 12 เส้นทาง  ระยะทางรวม 508 กิโลเมตร  ซ่ึงด าเนินการแล้วเสร็จ 2 เส้นทาง   
รวมระยะทาง 49.6 อยู่ระหว่างด าเนินการ 6 เส้นทาง คือ  1) สายสีม่วง (คลองบางไผ่-เตาปูน)  2) สาย  
เฉลิมรัชมงคลส่วนต่อขยาย (บางซื่อ-ท่าพระ)  3) สายเฉลิมรัชมงคลส่วนต่อขยาย (หัวล าโพง-พุทธมณฑลสาย 4)  
4) สายเฉลิมพระเกียรติฯ 1 (สุขุมวิท) ส่วนต่อขยาย (หมอชิต-คูคต)  และ 5) สายสีแดงเข้ม (รังสิต-บางซื่อ) 
ระยะทางรวม 107.2 กิโลเมตร ปัจจุบันมีเส้นทางรองรับการให้บริการประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครคิดเป็น
ระยะทาง 85.85 กิโลเมตร แต่หลังจาก 6 เส้นทางแล้วเสร็จจะมีเส้นทางรวม 193.05 กิโลเมตร กรณีพิจารณา
เฉพาะโครงการ/กิจกรรมซึ่งด าเนินการโดยส านักการจราจรและขนส่งของกรุงเทพมหานคร โครงการที่สอดคล้อง
ต่อการบรรลุผลส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์มีเพียง 1 โครงการเท่านั้น คือ โครงการศึกษาความเหมาะสม
จัดท าแบบเบื้องต้นและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟฟูารางเดี่ยว ( Monorail) สายสีเทา  
ช่วงวัชรพล - สะพานพระราม ๙ (ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (2557-2559) แต่การด าเนินการยังคงอยู่ 
ในขั้นตอนการศึกษาเท่านั้น การก่อสร้างจริงยังไม่ได้เริ่มต้น จึงไม่ส่งผลโดยตรงต่อความส าเร็จ  
ของประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ก าหนดไว้ 

แต่หากพิจารณาร่วมกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนซึ่งด าเนินการโดยหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มความเป็นไปได้ที่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้ตามที่เปูาหมาย
ก าหนดไว้ 

ที่ผ่านมามีจุดจอดรถ ( Park and Ride) 10 แห่ง บริเวณแนวสายทางโครงการรถไฟฟูามหานคร  
สายเฉลิมรัชมงคลและ BTS แต่ไม่มีการด าเนินการในเรื่องระบบรับส่งมายังสถานี (feeder)  ส าหรับการเพิ่ม
เส้นทางจักรยาน มี 1 โครงการ คือ โครงการจัดท าเส้นทางจักรยานพร้อมจุดจอดจักรยานถนนลาดพร้าว   
อยู่ระหว่างข้ันตอนขออนุมัติ TOR และจัดท าราคากลางใหม่  การด าเนินการโครงการปรับปรุงทางเท้า  
เพ่ือต่อเชื่อมในระบบยังไม่มีการด าเนินการ  ส่วนกลยุทธ์อ่ืน ๆ โครงการ/กิจกรรมที่จัดท าขึ้นไม่ส่งผลโดยตรง  
ต่อความส าเร็จตามตัวชี้วัดกลยุทธ์  

2. ความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะในช่วงเวลาเร่งด่วน (ชั้นใน/ชั้นกลาง/ชั้นนอก มากกว่า 13/19/26 
กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามล าดับ)  และความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะเฉลี่ย (ชั้นใน/ชั้นกลาง/ชั้นนอก มากกว่า  
21/32/43 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามล าดับ) เพ่ือบรรเทาปัญหาการจราจรท าให้สามารถสัญจรในเมืองคล่องตัว
มากยิ่งขึ้น มีการด าเนินการใน ๒ กลยุทธ์ คือ แก้ไขปัญหาคอขวด จุดตัดทางรถไฟในเขตกรุงเทพฯ โดยการตัดถนนใหม่ 
สร้างอุโมงค์ สะพานข้ามแยก และน าระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประสานสัญญาณไฟจราจรตามทางแยก ตลอดจน
มีกล้อง CCTV และหน่วยเคลื่อนที่เร็วไปถึงที่หมายในเวลา ๕ นาที เพื่อจัดการจราจรในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือ
กรณีท่ีจอดฝุาฝืนกฎหมายมาใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว  ในปี 2558  ส านักการโยธาด าเนินโครงการปรับปรุง
และก่อสร้างถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่งผลโดยตรงต่อความส าเร็จของตัวชี้วัดระดับประเด็นยุทธศาสตร์  
6 โครงการ และ ส านักการจราจรและขนส่งด าเนินโครงการ ๓ โครงการ ติดตั้งกล้อง CCTV ในพ้ืนที่ ๑๒๘  
ทางแยก ผลจากการตรวจวัดข้อมูลความเร็วของยานพาหนะโดยส านักการจราจรและขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน 
(ชั้นใน/ชั้นกลาง/ชั้นนอก) 15.1/26.32/30.65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งสูงกว่าตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 
ที่ก าหนดความเร็วในช่วงเร่งด่วน แต่ยังต่ ากว่าค่าความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะเฉลี่ย  
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3. ผู้สัญจรด้วยจักรยานร้อยละ 2 และผู้สัญจรทางน้ าร้อยละ 2   กลยุทธ์ในการก าหนด คือ    
1) เพ่ิมท่าเรือโดยสารและปรับปรุงเส้นทางเดินไปยังท่าเรือโดยสารให้มีความปลอดภัย  และ 2) เพ่ิมเส้นทาง
จักรยานให้เข้าสู่ชุมชน โดยเน้นให้เชื่อมระหว่างสถานีระบบขนส่งมวลชนและจุดหมายปลายทางหลัก เช่น   
โรงเรียน ศูนย์การค้า และก าหนดให้อาคารสาธารณะทุกแห่งต้องมีท่ีจอดจักรยานโดยเฉพาะ  ไม่บรรลุผลส าเร็จ
เนื่องจากไม่มีการจัดท าโครงการรองรับกลยุทธ์เพิ่มท่าเรือโดยสารและปรับปรุงเส้นทางไปยังท่าเรือโดยสารให้มี
ความปลอดภัย ส่วนกิจกรรมเก่ียวข้องกับการสนับสนุนการสัญจรด้วยจักรยาน มีการด าเนินโครงการ 1 
โครงการ คือ  โครงการจัดท าเส้นทางจักรยานพร้อมจุดจอดจักรยานถนนลาดพร้าว อยู่ระหว่างขั้นตอน  
ขออนุมัติ TOR และจัดท าราคากลางใหม่  และการปรับปรุงเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์เดิม  
ซึ่งยังไม่ส่งผลให้ไม่บรรลุ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยดังกล่าว 

4. ชาวกรุงเทพมหานครที่ไม่พ่ึงพารถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางประจ าวันร้อยละ 50 ไม่บรรลุ 
ผลส าเร็จเนื่องจากประชาชนยังคงขาดทางเลือกเพ่ือการเดินทางท่ีสะดวก รวดเร็ว และประหยัด แต่ทางเลือก
อ่ืน ๆ ก็ยังไม่บรรลุผลส าเร็จ  
 
ปัญหาและอุปสรรคส าคัญ  

1. ให้ความส าคัญในการ จัดเก็บ ฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องน้อย ส่งผลต่อการประเมิน
เปรียบเทียบความส าเร็จในการด าเนินการตามเปูาหมายที่ก าหนด เช่น ความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะในแต่ละ
ช่วงเวลา จ านวนผู้สัญจรด้วยจักรยาน จ านวนผู้สัญจรทางน้ า ข้อมูลประชาชนที่เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน 
ระยะเวลาที่ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน ปริมาณการจราจรในช่วงเวลาต่าง  ๆและในแต่ละพ้ืนที่ 
สถิติจ านวนทางแยกที่ได้รับการปรับปรุงหรือติดตั้งอุปกรณ์ รวมทั้งจ านวนประชากรที่แท้จริงที่อาศัยในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ท าให้การตรวจวัดที่ถูกต้องเหมาะสมท าได้ยาก   
 2. การปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกัน การท างานไม่เป็นเอกภาพ ขาดประสิทธิภาพ รวมทั้งการขาดแผน  
ปฏิบัติการหรือแผนการด าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน สาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3. กรุงเทพมหานครให้ความส าคัญน้อยกับการลงทุนในด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย  
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องมือตรวจสอบความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะ ท าให้การตรวจวัด
ความส าเร็จในการลงทุนจัดท าโครงการต่าง ๆ ในระดับผลลัพธ์ท าได้ยาก 
 4. การจัดท าโครงการขนาดใหญ่มีขั้นตอนก่อนการด าเนินการก่อสร้างมาก ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งปัจจัย
ภายนอกต่าง ๆ ที่อาจท าให้การพัฒนาโครงการต่าง ๆ ล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามเปูาหมายได้ เช่น เรื่อง  
การประสานงานหน่วยงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในการรื้อย้ายเพื่อเปิดพื้นท่ีการก่อสร้าง การเวนคืนที่ดิน  
หรือการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่อาจท าให้เกิดปัญหากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงท าให้ไม่ได้รับความร่วมมือ  
จากประชาชน 
 
ข้อเสนอแนะ 
      1. จัดท าแผนแม่บททางด้านการจราจรและขนส่งและสาธารณูปโภคของกรุงเทพมหานครแบบบูรณาการ 
        2. ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีลักษณะเป็นการท างานแบบบูรณาการ 
 3. ส ารวจความต้องการของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเดินทางเพ่ือทราบความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชน 
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 4. กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งให้เป็นระบบเดียวกัน   
น าข้อมูลที่เกิดขึ้นไปใช้ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลในการวางแผนและนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตลอดจนปรับปรุงมาตรฐานการรายงานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และมีมาตรการควบคุมให้หน่วยงาน
รายงานผล การด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  5. จัดท าทะเบียนผู้ขับข่ีจักรยานเพื่อให้ทราบจ านวนผู้สัญจรด้วยจักรยาน เพ่ือน าข้อมูลมาก าหนด  
แนวทางการวางแผนและก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาต่อไป 
 6. กรุงเทพมหานครจ าเป็นต้องลงทุนน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา
ทางด้านการจราจรและขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคเพ่ือใช้วางแผนและจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 จากการประเมินผลในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยสามารถสรุปได้ว่าการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ที่หน่วยงานจัดท าขึ้น  โดยหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ ของกรุงเทพมหานครส่งผลต่อการผลักดันให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงไปสู่การ บรรลุผลไม่มากนักในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยหรือไม่ส่งผลเลยในหลายโครงการ/
กิจกรรม การก าหนด ตัวชี้วัด ในระดับกลยุทธ์ เปูาประสงค์ และ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  ระยะ ๒๐ ปี  ยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วน ขาดความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน ยังไม่สามารถ
น าไปใช้ขับเคลื่อนแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลในทางปฏิบัติ  และถึงแม้จะ สามารถด าเนินการ 
ได้บรรลุตามเปูาหมายตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยท่ีก าหนดไว้ก็ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันและเปลี่ยนแปลง
กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีพ้ืนที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพ้ืนที่ได้  ส่วนเปูาประสงค์ระบบ
ขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก มีเพียงระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง
เท่านั้น หากรวมพิจารณาการด าเนินงานระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ของรัฐบาลร่วมด้วย มีความเป็นไปได้  
ที่จะประสบผลส าเร็จ  และเปูาประสงค์ภูมิทัศน์สวยงาม ไม่มีสานไฟฟูา สายโทรศัพท์รกรุงรัง เมื่อน าแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมของการไฟฟูานครหลวงมาร่วมพิจารณามีโอกาสเป็นไปได้  ดังนั้นกรุงเทพมหานครจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินการให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน หากด าเนินการตามแนวทางนี้ต่อไปหลังสิ้นสุด
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฯ ก็ยังไม่สามารถเป็นมหานครสีเขียว สะดวกสบายได้ตามที่ก าหนดไว้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      43 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน 
 
ความเป็นมา 
 ในอนาคตกรุงเทพมหานครจะเป็น “มหานครส าหรับทุกคน” โดยคาดหมายว่า ชาวกรุงเทพฯ ทุกคน 
ทุกชนชั้น ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสถานภาพ จะอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคและสมานฉันท์ เกื้อกูล 
ซึ่งกันและกัน เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ได้รับโอกาสที่จะเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และเข้าถึงบริการสาธารณะ  
ในขณะเดียวกันชาวกรุงเทพฯ แต่ละกลุ่ม แต่ละชุมชน สามารถด ารงรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรม   
ของตนเอง เป็นมหานครที่โดดเด่นในเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย  

มหานครส าหรับทุกคนในบริบทของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2556-2560) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ าปี พ.ศ. 2558 มุ่ง พัฒนาสังคม ชาวกรุงเทพฯ ในทุกรูปแบบและเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตทุกมิติ
เพ่ือให้ชาวกรุงเทพฯ อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคและสมานฉันท์ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน  
โดยก าหนดให้ด าเนินการใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย คือ 3.1 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกและสวัสดิการให้กับ
ผู้สูงอาย ุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  3.2 เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ  3.3 การศึกษาส าหรับทุกคน  3.4 สังคม 
พหุวัฒนธรรม  สรุปผลการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยสู่การเป็นมหานครส าหรับทุกคนดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 3.1  จัดสิ่งอ านวยความสะดวกและสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและ 
ผู้ด้อยโอกาส 
ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยและค่าเป้าหมาย 5 ปีแรก (2556-2560)  
ระบบฐานข้อมูล 
  1. สัดส่วนของจ านวนผู้สูงอายุทั้งที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือและไม่ได้รับความช่วยเหลืออยู่  
ในระบบฐานข้อมูล เปูาหมาย ร้อยละ 100 
   2. สัดส่วนของจ านวนผู้พิการที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล   เปูาหมาย ร้อยละ 100 

3. สัดส่วนของจ านวนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล  เปูาหมาย ร้อยละ 100 
4. สัดส่วนของฐานข้อมูลในแต่ละเขตมีความเชื่อมโยงกัน  เปูาหมาย ร้อยละ 100 
5. สัดส่วนของฐานข้อมูลที่ได้รับการปรับให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องทุกปี  เปูาหมาย ร้อยละ 100  

ระบบสาธารณูปโภค 
6. สัดส่วนของสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน เช่น ห้องน้ าสาธารณะ ทางขึ้นอาคาร ทางเดินเท้า ทางลาด 

ลิฟต์ สะพานลอย ฯลฯ ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ  เปูาหมาย ร้อยละ 40  
7. สัดส่วนของจ านวนสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น รถเข็น ราวจับกันลื่นส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ  

และผู้ด้อยโอกาส เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2556  เปูาหมาย ร้อยละ 50  
สวัสดิการสังคม 

8. สัดส่วนของผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ ได้รับเบี้ยยังชีพในอัตราเท่ากับเส้นความยากจน  
อย่างครอบคลุมและครบถ้วน  เปูาหมาย ร้อยละ 60    

9. สัดส่วนของผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือ ได้รับเบี้ยยังชีพในอัตราเท่ากับเส้นความยากจน   
อย่างครอบคลุมและครบถ้วน  เปูาหมาย ร้อยละ 60    

10. สัดส่วนของผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ ได้รับเบี้ยยังชีพในอัตราเท่ากับเส้นความยากจน
อย่างครอบคลุมและครบถ้วน  เปูาหมาย ร้อยละ 100    
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11. สัดส่วนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ ได้รับการอบรมพัฒนา
ทักษะด้านภาษา เทคโนโลยี และอาชีพ โดยมีการลดหย่อนค่าใช้จ่าย/ค่าเล่าเรียน  เปูาหมาย ร้อยละ 70    

12. สัดส่วนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการลดหย่อนค่าโดยสาร  เปูาหมาย ร้อยละ 100    
13. สัดส่วนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องการความช่วยเหลือ มีที่อยู่อาศัยที่ช่วยให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  เปูาหมาย ร้อยละ 80    
14. สัดส่วนของโรงพยาบาลส าหรับผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนให้ครอบคลุมกับจ านวนผู้สูงอายุ  เปูาหมาย  

ร้อยละ 100 
15. ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับสวัสดิการด้านกองทุนออมและกองทุนชุมชนเพื่อประกอบอาชีพ   

เปูาหมาย ร้อยละ 60 
16. ร้อยละของเด็กพิเศษมีสถานศึกษารองรับอย่างครอบคลุม  เปูาหมาย ร้อยละ 100 
๑7. สัดส่วนของประชาชนที่ด้อยโอกาส ได้รับการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนเอง (ที่ไม่ใช่

รูปแบบการสงเคราะห์จากภาครัฐ)  เปูาหมาย ร้อยละ 60 
 

สรุปผลส าเร็จการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 
 การจัดท าระบบฐานข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีเพียงการด าเนินการเรื่องฐานข้อมูล
การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ แต่ยังขาดการเชื่อมโยงระบบภายในประเทศท าให้ประชากรแฝง  
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครไม่สามารถรับเบี้ยยังชีพได้ ในส่วนของสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้สูงอายุ  
คนพิการและผู้ด้อยโอกาสยังไม่มีการส ารวจ จึงไม่มีข้อมูลส าหรับการค านวณค่าเปูาหมายตามตัวชี้วัด อีกทั้ง
กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548  
มีผลบังคับใช้เฉพาะสถานที่ที่มีพ้ืนที่เกิน 300 ตารางเมตร โดยไม่มีผลบังคับย้อนหลังและไม่มีบทลงโทษ  
การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ า ปูายสัญลักษณ์ ที่จอดรถ 
บริการข้อมูล และอ่ืน ๆ จึงยังไม่ครบถ้วนและไม่ครอบคลุมสถานที่ทุกแห่ง  

ในส่วนของการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาสในเรื่องการลดหย่อน  
ค่าเล่าเรียนมีเพียงการยกเว้นเป็นรายกรณี เช่น โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานขับรถแท็กซี่  
หรือกลุ่มผู้ติดยาเสพติด ส่วนการลดหย่อน มีการลดหย่อนค่าโดยสารในระบบขนส่งมวลชน ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ
และคนพิการ การจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยมีสถานสงเคราะห์และศูนย์ผู้สูงอายุส าหรับคนชรา และมีสถานที่พัก
ชั่วคราวส าหรับคนไร้บ้าน มีการก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนให้บริการผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึน มี ทุน
ประกอบอาชีพตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 
ให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ มีการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ให้แก่เด็กพิเศษจ านวน 115 โรงเรียน   
ซึ่งรูปแบบการจัดสวัสดิการต่าง ๆ มักมุ่งเน้นรูปแบบการสงเคราะห์จากทางภาครัฐ การสนับสนุนสวัสดิการ
ชุมชนโดยชุมชนเองยังมีไม่มากนัก  
 

เป้าประสงค ์(Objective) 
เปูาประสงค์ 3.1.1 มีสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและพิการอย่างทั่วถึง 

 เปูาประสงค์  ๓.๑.๒ จัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง 
 เปูาประสงค์ ๓.๑.๓ จัดสวัสดิการเด็ก 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์    
1. สัดส่วนของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวย 

ความสะดวกพ้ืนฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป 
      2. สัดส่วนของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่เข้าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน 
      3. จ านวนเด็กและเด็กด้อยโอกาสที่เข้าถึงสวัสดิการเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในรอบด้าน  
 

สรุปผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดเป้าประสงค ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 3.1 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกและสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

กรุงเทพมหานครได้ก าหนดผลสัมฤทธิ์ตามเปูาประสงค์ 3 เปูาประสงค์ ดังนี้   
เป้าประสงค์ 3.1.1  จัดสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 

อย่างท่ัวถึง  มีตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 1 ตัวชี้วัด คือ สัดส่วนของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่สามารถ
เข้าถึงสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป  
ค่าเปูาหมายร้อยละ 75   

หน่วยงานไม่ได้น าตัวชี้วัดมาบรรจุในแผนของหน่วยงาน  แต่กรุงเทพมหานครโดยส านักอนามัย  
มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในตัวชี้วัดสนับสนุน  คือ สัดส่วนสาธารณูปโภคส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ
ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพดีขึ้น  และส านักการโยธาได้ด าเนินการตามภารกิจประจ าสนับสนุนตัวชี้วัด
เรื่องอาคารสถานที่ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร  หน่วยงานภาครัฐ  และเอกชนจัดสาธารณูปโภคส าหรับ
ผู้สูงอายุและคนพิการอย่างท่ัวถึง   ผลการด าเนินงาน  คือ  สามารถด าเนินการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือ  
ทางการเคลื่อนไหวแก่ผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหวจ านวน 4 รายการ ได้แก่  
รถเข็น  ไม้เท้าขาเดียว ไม้เท้าสามขา และคอกฝึกเดิน ทั้งหมด 664 อัน ได้แก่ รถเข็น 300 คัน ไม้เท้าขาเดียว 
152 อัน ไม้เท้าสามขา 152 อัน และวอกเกอร์ 60 อัน ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่งเรียบร้อยแล้ว 
ส านักการจราจรและขนส่งได้ก่อสร้างและติดตั้งลิฟท์ส าหรับคนพิการในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ  จ านวน  
19 สถานี ติดตั้งลิฟท์ 55 ตัวพร้อมให้บริการ และการติดตั้งเพ่ิมเติมอีก 56 ตัว ยังอยู่ระหว่าง ด าเนินการ  
เนื่องจากติดขัดเรื่องการเคลื่อนย้ายสาธารณูปโภค และมีเรื่องร้องเรียนกรณีพ้ืนที่ก่อสร้างบดบังอาคารข้างเคียง 
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ตามเปูาหมายที่ก าหนด และส านักการโยธาสร้างทางลาดส าหรับผู้พิการ
เป็นทางลาดบน ทางเท้าที่มีจุดประสงคเ์พ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ ค่าเปูาหมาย 350 แห่ง ขณะนี้
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 497 แห่ง  

ผลการด าเนินการ  ยังไม่บรรลุตามเปูาประสงค์ที่ก าหนดไว้  ถึงแม้ว่าจะมีการด าเนินโครงการ  
แต่เป็นการด าเนินงานตามตัวชี้วัดสนับสนุน เนื่องจากตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 
พ.ศ.2558 วัดสัดส่วนของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวย
ความสะดวกพ้ืนฐาน แต่ตัวชี้วัดของหน่วยงานวัดสัดส่วนสาธารณูปโภคส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับ 
การปรับปรุง  
 

เป้าประสงค์ ๓.๑.๒  จัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาสอย่างท่ัวถึง   
มีตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 1 ตัวชี้วัด คือ สัดส่วนของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่เข้าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน  
ค่าเปูาหมายร้อยละ 100   
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หน่วยงานมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  คือ การจัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและ  
คนพิการ ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ จ านวน 626,772 คน ผลการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได
ส าหรับผู้สูงอายุประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 626,772 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และคนพิการได้รับ
การสงเคราะห์เบี้ยความพิการในปีงบประมาณ 2558 จ านวน 53,365 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 418,983,000 บาท 
ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 ในส่วนของการเข้าถึงสวัสดิการด้านอื่นๆ เช่น โครงการพัฒนารูปแบบ 
การพยาบาลผู้ปุวยและผู้สูงอายุที่บ้าน ส านักอนามัยไดจ้ัดท าหลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนและคู่มือ 
การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จ 20 เมษายน 2558 และพัฒนาพยาบาลเยี่ยมบ้านให้เป็น
วิทยากรในการอบรมดูแลผู้สูงอายุในชุมชน มีผู้เข้ารับการอบรม 68 คน โครงการสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2  
ให้บริการผู้สูงอายุจ านวน 122 คน และโครงการศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง สามารถช่วยเหลือด้าน
ที่อยู่อาศัย การฝึกอาชีพ และกิจกรรมต่างๆ  แก่ผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อนเข้าอยู่ในบ้านพักฉุกเฉิน  
จ านวน 14 คน เข้าเป็นสมาชิกของศูนยฯ์ จ านวน 1,186 คน ซึ่งได้รับความช่วยเหลือทุกราย คิดเป็นร้อยละ 100  

ผลการด าเนินการของการเข้าถึงสวัสดิการ  ยังไม่บรรลุตามเปูาประสงค์ที่ก าหนดไว้ เนื่องจากการเข้าถึง
สวัสดิการมีตัวชี้วัดในหลายด้าน เช่น ด้านสาธารณูปโภค เงินสงเคราะห์ ที่อยู่อาศัย สุขภาพ และนันทนาการ
ต่างๆ แต่มีเพียงการจ่ายเบี้ยยังชีพและการจัดบริการที่อยู่อาศัยที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน
ทุกคนให้เข้าถึงสวัสดิการดังกล่าว  
 

เป้าประสงค์ ๓.๑.๓  จัดสวัสดิการเด็ก  มีตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 1 ตัวชี้วัด คือ จ านวนเด็กและเด็ก 
ด้อยโอกาสที่เข้าถึงสวัสดิการเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในรอบด้าน  ค่าเปูาหมายร้อยละ 100  

กรุงเทพมหานครโดยส านักพัฒนาสังคมได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
กรุงเทพมหานคร โดยพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ซึ่งท า
ให้สามารถดูแลและจัดกิจกรรมให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนได้และตอบสนองต่อความต้องการและท่ังถึง ปัจจุบันมีศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจ านวน 312 ศูนย์ (ข้อมูล ณ  เดือนกันยายน  2558) กระจายในพื้นที่เขต 46 เขต  
มีอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก  จ านวน 2,068 คน มีเด็กก่อนวัยเรียนอายุระหว่าง 2-6 ปี จ านวน 25,718 คน  
ได้รับความช่วยเหลือทุกราย คิดเป็นร้อยละ 100  
 

สรุปผลการด าเนินงานยังไม่ส่งผลถึงตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยแต่สามารถตอบตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ได้บางตัว  
หน่วยงานด าเนินการ 2 ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ คือ 
1. สัดส่วนของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่เข้าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน   
   ผู้สูงอายุมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ 626,772 คน จ่ายแล้ว 626,772 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

และคนพิการได้รับเบี้ยความพิการ 53,365 คน เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100  
2. จ านวนเด็กและเด็กด้อยโอกาสที่เข้าถึงสวัสดิการเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในรอบด้าน  

         ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 312 ศูนย์ มีเด็ก 2-6 ปี 25,718 คน ได้รับบริการเข้าถึงสวัสดิการ
เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในรอบด้านทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100  

หน่วยงานต้องปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดให้ตรงตาม (แผน 20 ปี) 1 ตัวชี้วัด คือ สัดส่วนสาธารณูปโภคท่ีได้รับ
การปรับปรุงให้มีคุณภาพดีข้ึน เป็น “สัดส่วนของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภค
และสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ” (ตามแผน 20 ป)ี 
เพ่ือจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย   
 ปัญหาและอุปสรรค  

1. งบประมาณการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ในส่วนของเงินอุดหนุนรัฐบาลต้องรอรับเงินโอน 
ซึ่งอาจท าให้การด าเนินงานล่าช้า 

2. ส านักพัฒนาสังคมขาดการน าตัวชี้วัดบางตัวในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี มาบรรจุ
ในแผนของหน่วยงาน และ ขาดการจัด เก็บฐานข้อมูลด้าน สวัสดิการสังคมในกลุ่มเปูาหมายต่างๆตามตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี จึงท าให้ไม่สามารถวัดผลตามเปูาหมายได้ เช่น 
จ านวนเด็ก เด็กด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นฐาน
วัดผลกับจ านวนเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีหน่วยงานจัดขึ้น/ ได้รับการจัดสวัสดิการด้านโภชนาการ /
ได้รับการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากการใช้ความรุนแรงและการค้ามนุษย์ จ านวนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
ที่ได้รับความช่วยเหลือเรื่องท่ีอยู่อาศัย/ได้รับสวัสดิการชุมชน/ได้รับการอบรมพัฒนาทักษะและอาชีพ/ได้รับ
สวัสดิการกองทุนเพ่ือประกอบอาชีพ  
          3. ส านักการโยธายังขาดการน าตัวชี้วัดบางตัวในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี มาบรรจุ 
ในแผนของหน่วยงาน และขาดการจัดเก็บข้อมูลจ านวนอาคารในกรุงเทพมหานคร และอาคารที่มี สิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ท าให้ไม่สามารถวัดผลตามเปูาหมายในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปีได้ 
          4. ส านักการแพทย์ยังขาดการน าตัวชี้วัดบางตัวในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี มาบรรจุ
ในแผนของหน่วยงาน และขาดการจัดเก็บข้อมูลขีดความสามารถของโรงพยาบาลที่สร้างใหม่ที่จะรองรับจ านวน
ผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึน 
          5. ศูนย์บริการผู้สูงอายุยังมีจ านวนจ ากัดไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เขต 
          6. การก่อสร้างและติดตั้งลิฟต์ในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ติดขัดเรื่องการเคลื่อนย้ายสาธารณูปโภค 
และพ้ืนที่ก่อสร้างบดบังอาคารข้างเคียง ท าให้ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ตามเปูาหมายที่ก าหนด  

 

      ข้อเสนอแนะ คาดการณ์และแนวโน้มการพัฒนาในระยะต่อไป  
          1. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
          2. ประชาสัมพันธ์การให้บริการของหน่วยงานแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
          3. การด าเนินงานของศูนย์บริการผู้สูงอายุควรบูรณาการการท างานร่วมกับส านัก วัฒนธรรม กีฬา  
และการท่องเที่ยว โดยปรับการให้บริการของศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานครในช่วงเช้า  
ให้รองรับผู้สูงอายุได้มากข้ึน และใช้เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุในชุมชนที่มีอยู่เป็นเครือข่ายในการด าเนินกิจกรรม
กับผู้สูงอายุ 
         4. ศูนย์ผู้สูงอายุควรกระจายอยู่ในทุกพ้ืนที่ 50 เขต ให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชน  
ในแต่ละพ้ืนที่ 
          5. ส านักการโยธาควรน าตัวชี้วัดในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี มาบรรจุในแผน 
ของหน่วยงาน และจัดเก็บข้อมูลอาคารในกรุงเทพมหานคร เพื่อน ามาใช้เป็นฐานในการค านวณตัวชี้วัด  
         6. ส านักพัฒนาสังคมควรจัดท าระบบฐานข้อมูลด้านสวัสดิการสังคมในกลุ่มเปูาหมายต่าง ๆ ตามตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และควรน าตัวชี้วัดในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปี มาบรรจุในแผนของหน่วยงานและด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้มากขึ้น เช่น จ านวนเด็กที่ได้เข้า 
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ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีจัดขึ้น เด็กด้อยโอกาสที่ได้รับการจัดสวัสดิการด้านโภชนาการ เด็กด้อยโอกาสที่ได้รับ
การช่วยเหลือให้รอดพ้นจากการใช้ความรุนแรงและการค้ามนุษย์ และผู้มีรายได้น้อยท่ีได้รับการช่วยเหลือด้าน 
ที่อยู่อาศัย   
         7 . น าระบบ IT มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและการประเมินผลให้มากขึ้น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๓.2 เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ 
ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยและค่าเป้าหมาย 5 ปีแรก (2556-2560)  

๑. สัดส่วนของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานครมีรายได้ท่ีมั่นคง   
เปูาหมาย ร้อยละ 30 

๒. สัดส่วนของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานครมีอาชีพที่มั่นคง  
เปูาหมาย  ร้อยละ 30 

 

สรุปผลการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 
การด าเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๓.2  เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ  มีจุดมุ่งหมายส าคัญ 

คือการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร  
เพ่ือน าไปสู่การมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง ภาพรวมการด าเนินการของกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ 2558 
ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมายซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด ที่ปัจจุบันมีจ านวน  
กว่า 1.2 ล้านคน ประกอบกับการด าเนินงานเรื่องแรงงานนอกระบบในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครก็ยังกระจายอยู่
ในหน่วยงานต่างๆ ขาดการบูรณาการร่วมกัน และยังไม่มีระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานนอกสังกัด
กรุงเทพมหานคร จึงท าให้ไม่สามารถประเมินได้ว่าในปี 2558 ประชาชนซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ
และแรงงานนอกระบบมี “รายได้ที่ม่ันคง” (มีรายได้ท่ีแน่นอน เพียงพอต่อการด ารงชีวิต) และมี “อาชีพที่มั่นคง” 
(การมีหลักประกันจากการจ้างงาน  มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม มีสัญญาการจ้างงาน มีค่าตอบแทน
ที่เป็นธรรม ได้รับค่าแรงขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนด สามารถเข้าถึงการคุ้มครองและสวัสดิการจากการท างาน 
มีการประกันตน มีกฎหมายแรงงานคุ้มครอง ฯลฯ) อยู่ในสัดส่วนเท่าใด และท่ีส าคัญกรุงเทพมหานครยังขาด
ข้อมูล/เครื่องชี้วัดการมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงของประชาชนเป็นการเฉพาะ และไม่มีระบบข้อมูลที่จะเชื่อมโยง
การด าเนินงานในภาพรวมด้านแรงงานนอกระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงไม่สามารถประเมินผลส าเร็จ
ของตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยได้ 

อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครโดยส านักพัฒนาสังคมและส านักงานเขตได้มีความพยายามที่จะส่งเสริม
ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง และแรงงานนอกระบบ ได้มีโอกาส 
ทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ เพื่อให้
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ เสริมรายได้ เพิ่มความมั่นคงให้ชีวิต  และการสร้างโอกาส  
ในการ เข้าถึงทรัพยากรต่างๆ เช่น สถานที่ จ าหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตทางการเกษตร  ฯลฯ  โดย 
มีการด าเนินงานที่ส าคัญทั้งภารกิจตามแผน และโครงการ/กิจกรรมเสริมแผน ได้แก่  

1)  พัฒนาคุณภาพ/สร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครให้มีจุดเด่น และมีเอกลักษณ์   
โดยการน าเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ “Bangkok Brand” มาใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรผลิตภัณฑ์
กรุงเทพมหานคร ซึ่งการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) กรุงเทพมหานครได้ปรับปรุง
หลักเกณฑ์การคัดสรรให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค รองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีผู้ผลิต/ผู้ประกอบการจาก 50 เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งผลิตภัณฑ์ 

 
      49  



 

 

เข้าคัดสรรฯ รวม 5 ประเภทผลิตภัณฑ์ จ านวน 268 ราย ผลการคัดสรรมีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานภายใต้  
ตราผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร ( Bangkok Brand) จ านวน 185 ผลิตภัณฑ์  นอกจากนี้กรุงเทพมหานคร  
ยังได้ส่งเสริมให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร มีสถานที่จ าหน่ายและจัดแสดงสินค้า 
ด้วยการจัดงานมหกรรมจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  
โดยยอดจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนในงานมหกรรมฯ ปีงบประมาณ 2558 เป็นเงิน 46,267,709.- บาท  
และไดน้ าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ไปจัดแสดงและจัดจ าหน่ายในงานต่างๆ เช่น โครงการ
ตลาดนัดคนเมือง โครงการถนนคนเดินใน 6 กลุ่มเขต งานเทศกาลของดีกลุ่มเขต ตลาดชานกรุง 4 มุมเมือง ฯลฯ 
และท่ีส าคัญกรุงเทพมหานคร ยังได้ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
กรุงเทพมหานครให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการในรูปแบบธุรกิจเพ่ือให้สามารถวางแผนการผลิตและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสามารถแข่งขันทางการตลาดได้ รวมทั้งมีความรู้เรื่องกฎหมายข้อบังคับเก่ียวกับ 
การจ าหน่ายสินค้าในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเข้าสู่การเปิดเสรีการค้า สินค้า บริการเมื่อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

2)  สร้างเสริมผู้ประกอบการ รายใหม่ โดยการสร้างองค์ความรู้ ให้กับผู้ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งและ
ขยายธุรกิจใหม ่และประชาชนทั่วไปที่มีความรู้ทางด้านวิชาชีพอยู่แล้วแต่ยังไม่มีประสบการณ์และความช านาญ
ในการประกอบกิจการให้สามารถประกอบกิจการในรูปแบบธุรกิจได้อย่างครบวงจร โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตร
พัฒนาธุรกิจ ณ ศูนย์พัฒนาธุรกิจ อาคารเศรษฐกิจชุมชน เขตบางพลัด  

3)  พัฒนาทักษะอาชีพและทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป ผู้ด้อยโอกาสทาง
เศรษฐกิจ และแรงงานนอกระบบเพ่ือรองรับโอกาสทางอาชีพหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการ เปิด
สอนหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้นและหลักสูตรฝึกอบรมวิชาภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ภาษาจีนเบื้องต้น ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารขั้นพ้ืนฐาน  ฯลฯ  ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร   
จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสัญจร ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  และจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  ณ ศูนย์ ฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักพัฒนาสังคม จ านวน 5  แห่ง และศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครสังกัด  
ส านักงานเขต จ านวน 10 แห่ง  

ส่วนการด าเนินงานที่ยังไม่เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรมในปี 2558 ได้แก่ การจัดท า ฐานข้อมูล  
ของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบ 

 

เป้าประสงค์ (Objective)  
 เปูาประสงค ์๓.๒.๑ พัฒนาฐานข้อมูลของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบอย่างต่อเนื่อง 
 เปูาประสงค์ ๓.๒.๒ สนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร 
มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 
 เปูาประสงค์ ๓.๒.๓ จัดสวัสดิการแรงงานนอกระบบ 
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์    
1. ฐานข้อมูลของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบมีความครอบคลุม  
2. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานครมีรายได้ท่ีมั่นคง  
3. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานครมีอาชีพที่มั่นคง  
4. สัดส่วนผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและผู้อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบได้รับสวัสดิการจากการท างาน 

ระบุฐานข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับประเมินตัวชี้วัดเปูาประสงค์ ประกอบด้วย 
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   1)  ฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ (ทะเบียนแรงงาน) ด าเนินการโดยศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ  
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554) ผู้รับผิดชอบหลัก คือ ส านักเศรษฐกิจการแรงงาน  
กระทรวงแรงงาน 

    2)  ผลการส ารวจข้อมูลแรงงานนอกระบบประจ าปี ซึ่งจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายไตรมาส  
จัดท าโดย ส านักงานสถิติแห่งชาติ (กลุ่มสถิติแรงงาน ส านักสถิติเศรษฐกิจสังคม) 

    3)  ข้อมูลจ านวนแรงงานนอกระบบที่มีหลักประกันทางสังคม (ข้อมูลผู้ประกันตน ตาม พรบ .  
ประกันสังคม พ.ศ. 2533) รับผิดชอบโดยส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และส านักงานเศรษฐกิจ 
การคลัง กระทรวงการคลัง 

4)  ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 
5)  ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน/หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
6)  ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการจัดท าโดยส านักพัฒนาสังคม 
7)  สถิติการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 

 

สรุปผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 เป้าประสงค์ 3.2.1  พัฒนาฐานข้อมูลของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบอย่างต่อเนื่อง 
มีตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 1 ตัวชี้วัด คือ ฐานข้อมูลของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบมีความครอบคลุม  
ค่าเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คือ ร้อยละ 40  

ยังไม่มีการด าเนินงานจึงไม่สามารถวัดผลส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดได้  
 

 เป้าประสงค ์3.2.2  สนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร
มีอาชีพและรายได้ที่ม่ันคง  มีตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 2 ตัวชี้วัด คือ   

1)  ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานครมีรายได้ท่ีมั่นคง  
ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 25   

2)  ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร มีอาชีพที่มั่นคง  
ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 25 มีการด าเนินงานแต่ยังไม่สามารถวัดผลส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดได้  

 

 เป้าประสงค์ ๓.๒.๓  จัดสวัสดิการแรงงานนอกระบบ  มีตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 1 ตัวชี้วัด คือ สัดส่วน
ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบได้รับสวัสดิการจากการท างาน   
ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 100  

มีการด าเนินงานแต่ยังไม่สามารถวัดผลส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดได้ 
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย   
 ปัญหาและอุปสรรค   
 1. การด าเนินงานเรื่องแรงงานนอกระบบ  เป็นงานที่ต้องการความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ   
ที่เก่ียวข้อง  กรุงเทพมหานคร ไม่สามารถด าเนินงานเพียงหน่วยงานเดียว  เนื่องจากโครงสร้าง อัตราก าลัง  
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติราชการตามภารกิจที่ก าหนดไว้ในแผนได้ท้ังหมด  ปัจจุบัน  
การด าเนินงานเรื่องแรงงานนอกระบบกระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
และนอกสังกัด รวมทั้งองค์กรภาคเอกชน และยังขาดการบูรณาการการท างานกัน  
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 2. กรุงเทพมหานครยังไม่มีการวางระบบการบริหารจัดการ/ด าเนินงานเรื่องแรงงานนอกระบบของ
กรุงเทพมหานครอย่างชัดเจน ส่งผลต่อการด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบของกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งเป็นงานที่มีความจ าเป็นต้องบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวง
แรงงาน  (หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ) คณะกรรมการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบแห่งชาติ (เป็นองค์กรหลักท าหน้าที่บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ) และศูนย์ข้อมูลแรงงาน
แห่งชาติ (ส านักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน) 
 3. แรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานครมีกลุ่มอาชีพท่ีหลากหลาย  ส่งผลให้กรุงเทพมหานคร  
ไม่สามารถด าเนินการจัดบริการได้อย่างครอบคลุมในทุกกลุ่มอาชีพ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ  
และขาดก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญ  
 4. ภารกิจการคุ้มครองความปลอดภัยในการท างานของแรงงานนอกระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
เป็นภารกิจหลักโดยตรงของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน  (องค์การมหาชน ) ซึ่งมีหน้าที่ในการเป็นผู้ ให้ความรู้เรื่องกฎหมาย คุ้มครอง
แรงงาน  อาชีวอนามัย  และความปลอดภัยในการท างาน  กรุงเทพมหานครเป็นเพียงหน่วยงาน สนับสนุน/
ช่วยแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับความไม่ปลอดภัยในการท างานของแรงงานนอกระบบ และ ที่ส าคัญแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี 2558 ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในเรื่องนี้ไว้เพียง 1 หน่วยงาน ได้แก่ ส านัก
พัฒนาสังคม ซึ่งส านักพัฒนาสังคมไม่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการคุ้มครองความปลอดภัยในการท างานของ
แรงงานนอกระบบ ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงควรก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบให้มีความสอดคล้อง/ครอบคลุม
กับภารกิจ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักอนามัย และส านักงานเขต 
 5. โครงสร้าง ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครยังไม่พร้อมรองรับไม่การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี โดยเฉพาะงาน/กับภารกิจที่มุ่งสู่การแข่งขัน 
ในระดับสากล กรุงเทพมหานครต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด, 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์, เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต ฯลฯ) ซึ่งส านักพัฒนาสังคมไม่มีบุคลากรต าแหน่ง
ดังกล่าว 
 6. ภารกิจ การพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ ชุมชนของกรุงเทพมหานคร และการส่งเสริมการขาย              
เป็นงานทีจ่ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง หากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  
จากกรุงเทพมหานคร จะส่งผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลส าเร็จ 
 7. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครยังขาดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ท าให้ยากต่อการน ามาพัฒนา/
สร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า  

8. การฝึกทักษะวิชาชีพยังขาดการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
9. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครไม่มีที่ตั้งถาวร ขาดระบบการบริหารจัดการภายใน และไม่มีระบบ

ประเมินมาตรฐานทักษะความสามารถของวิทยากรฝึกอาชีพ รวมทั้งระเบียบทางงบประมาณไม่เอ้ือท าให้ยาก
ต่อการพัฒนางาน ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอน และความเชื่อมั่นของประชาชน  

 

 ข้อเสนอแนะ คาดการณ์และแนวโน้มการพัฒนาในระยะต่อไป   
 1. การด าเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจมีลักษณะ/รูปแบบการ
ด าเนินงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนงาน กรุงเทพมหานครจึงควรก าหนด
นโยบายที่มีความชัดเจน ในการสร้างกลไกความร่วมมือ ให้ทุกฝุายทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคชุมชน เข้ามา  
มีส่วนร่วมในการ ด าเนินการพัฒนา ผู้ด้อยโอกาสทา งเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบ  โดยเฉพาะภารกิจ  
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การจัดท าฐานข้อมูลของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบของกรุงเทพมหานคร จ าเป็นต้อง
สร้างกลไก การท างานร่วมกัน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเชื่อมโยง /แลกเปลี่ยนฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส  
ทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการจัดหางาน 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่  
ทั้ง 12 แห่ง ส านักงานสถิติแห่งชาติ  (กลุ่มสถิติแรงงาน ส านักสถิติเศรษฐกิจสังคม)  กรมการพัฒนาชุมชน  
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการเกษตร ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ฯลฯ 
 2. กรุงเทพมหานครควรมีการทบทวนภารกิจและปรับโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม 
สามารถขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. การด าเนินงานในระยะต่อไปควรมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล  
บริบทการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และความท้าทายต่างๆ ที่กรุงเทพมหานครต้องเผชิญ   โครงการ/กิจกรรม  
ที่ควรผลักดันให้มีการด าเนินการในปีต่อไปมีดังนี้  
     -  จัดท าฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบของกรุงเทพมหานคร   
พร้อมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลฯ การส ารวจสถานการณ์/จัดเก็บข้อมูลผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงาน
นอกระบบในระดับเขต  ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทั้ง 50 เขต พัฒนาฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพ เช่น ฐานข้อมูลผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของกรุงเทพมหานคร ฐานข้อมูล BMA SMEs ASEAN DATA BANK เพื่อให้มีข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
สร้างความร่วมมือ/บูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบกับภาคี
เครือข่าย/หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
     -  การประสานจัดหาแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ ให้แก่ ประชาชน (เช่น บริการสินเชื่อของ
ธนาคารต่าง ๆ) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับตลาดงานและแหล่งทุนต่างๆ ในการประกอบ
อาชีพ  
        -  พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครสู่ตลาดการค้าทั้งในระดับ
อาเซียน และระดับโลก ส่งเสริมการตลาด/การขายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) เข้าสู่ตลาด
ออนไลน์ (อี - คอมเมิร์ช)  ส่งเสริมทักษะการบริหารกิจการธุรกิจส าหรับผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน  
กรุงเทพมหานคร และ SMEs ส่งเสริมการสร้างอาชีพหรือธุรกิจใหม่ๆ โดยเน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจบนฐานความรู้ 
หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างจริงจัง และฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือความได้เปรียบทางการแข่งขัน และ
เกิดความยั่งยืนได้มากกว่าธุรกิจที่ลอกเลียนแบบ  
     -  พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพของ โรงเรียนและ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับ  
ความต้องการของตลาดในอนาคต โดยเฉพาะตลาดอาเซียน ซึ่งยังคงควรมุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน   
การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 
     -  การประสานข้อมูลตลาดแรงงานเพ่ือน าแรงงานนอกระบบเข้าสู่แรงงานในระบบ  
     -  เสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย
และชีวอนามัยในการท างาน พัฒนาอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานส าหรับแรงงานนอกระบบ         
ส่งเสริมสถานประกอบการให้ถูกสุขลักษณะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๓.๓  การศึกษาส าหรับทุกคน 
ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยและค่าเป้าหมาย 5 ปีแรก (2556-2560)  
 1. เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีกรุงเทพฯ ได้รับการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
๑๒ ปี และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยครอบคลุมในทุกเขตพ้ืนที่  เปูาหมาย ร้อยละ 35 
 2. โรงเรียนสังกัด กทม. จัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  เปูาหมาย ร้อยละ 40 
 3. โรงเรียนสังกัด กทม. มีผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  
ใน ๕ รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาอังกฤษ   
เปูาหมาย ร้อยละ 13 
 

สรุปผลการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 
 ส านักการศึกษาได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของหน่วยงานตามภารกิจ คือ  
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในระบบโรงเรียนให้แก่เด็กและเยาวชนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน ๔๓๘ โรงเรียน กระจายในพื้นที่ ๕๐ ส านักงานเขต มีนักเรียน ๓๐๐,๐๗๐ คน แบ่งเป็น
ระดับอนุบาลศึกษา จ านวน 5๑,๑๒๔ คน ระดับประถมศึกษา จ านวน 2๑๒,๔๖๒ คน มัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน ๓๒,๗๘๓ คน มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๓,๐๘๓ คน ครูจ านวน ๑4,๓๓๑ คน โรงเรียนที่เปิดสอน
ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีจ านวน ๔๓๒ โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 
๑๐๘ โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน ๙ โรงเรียน เปิดสอนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖   
จ านวน ๖ โรงเรียน ซึ่งในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฯ ก าหนด ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ไว้  
คือ เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีกรุงเทพฯ ได้รับการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๒ ปี 
และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยครอบคลุมในทุกเขตพ้ืนที ่เปูาหมาย ร้อยละ 35 และจากสถิตเิด็กและเยาวชน
วัยเรียนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีเด็กอายุ 6-18 ปี จ านวน 873,991 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.33 ส าหรับส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย  
ให้เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านห้องสมุดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร  
ซึ่งเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   เช่น กิจกรรม
เล่านิทาน กิจกรรมค่ายเยาวชนรักการอ่าน รวมทั้งกิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่างๆ เป็นต้น เพ่ือให้เด็กและเยาวชน 
มีนิสัยรักการอ่านรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ (มิติใหม)่  
20 แห่ง ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ 16 แห่ง รวมเป็น 36 แห่ง คลอบคลุมพ้ืนที่ 30 เขต และรถห้องสมุดเคลื่อนที่ 
จ านวน 7 คัน  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุดและนอกสถานที่  ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558  
จ านวน 1,045,578 คน คิดเป็นร้อยละ 18.36  (เทียบจากประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ตามหลักฐาน  
การทะเบียนราษฎร  จ านวน 5,686,252  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) และมี โรงเรียนที่จัด 
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) เปูาหมาย ร้อยละ 40 ซึ่งกรุงเทพมหานครด าเนินการได้ จ านวน ๑๑5 โรงเรียน 
(ข้อมูล ณ 15 กันยายน ๒๕๕8 ) คิดเป็นร้อยละ 26.25 ส าหรับโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครมีผล  
การทดสอบระดับชาติของนักเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศใน ๕ รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย  
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ  เปูาหมาย ร้อยละ 13  ซึ่งส านัก
การศึกษา ได้ประสานกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติในการจัดการสอบ O-Net และรวบรวม  
คะแนนจากส านักงานเขตที่ได้คะแนนจากตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดผ่านเกณฑ์  
ในปีการศึกษา ๒๕๕7 ตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไป โดยด าเนินการวัดใน 8 รายวิชา (ภาษาไทย คณิตศาสตร์   
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วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะและการงานอาชีพฯ) แต่ในแผนปฏิบัติ-  
ราชการกรุงเทพมหานครฯ ก าหนดไว้ ๕ รายวิชาหลัก ซึ่งมีจ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ 5 กลุ่มสาระฯ จ านวน 4,584 คน จากผู้เข้าสอบ 34,912 คน คิดเป็นร้อยละ 13.13 
จึงถือว่าด าเนินการตามแผน 
 

เป้าประสงค์ (Objective)  
  เปูาประสงค์ 3.3.1  เด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
  เปูาประสงค์ 3.3.2  เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษท่ีอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครได้รับโอกาสทางการศึกษา 
  เปูาประสงค์ 3.3.3  การศึกษาที่จัดโดย กทม. เป็นการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์    
 ๑. เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีกรุงเทพฯ ได้รับการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๒ ปี 
และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยครอบคลุมในทุกเขตพ้ืนที่   เปูาหมาย ร้อยละ 35 
  2. โรงเรียนสังกัด กทม. จัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  เปูาหมาย ร้อยละ 40 
 3. โรงเรียนสังกัด กทม. มีผลทดสอบระดับชาติของนักเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  
ใน ๕ รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษาฯ และวิชาภาษาอังกฤษ   
เปูาหมาย ร้อยละ 13 
 

สรุปผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
  เป้าประสงค์ 3.3.1  เด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
(หน่วยงานรับผิดชอบ สนศ. สวท.)   มีตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 1 ตัวชี้วัด  คือ เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีกรุงเทพฯ  
ได้รับการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๒ ปี และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยครอบคลุม
ในทุกเขตพ้ืนที่  ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 35  
 -  ส านักการศึกษาไม่ได้น าตัวชี้วัดมาบรรจุในแผนของหน่วยงาน แต่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓  ก าหนดให้ทุกคนต้องได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี “หมวด ๒ สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษา 
ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้  
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” แต่มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมสนับสนุน คือ โครงการ
เรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในระบบโรงเรียน
ให้แก่เด็กและเยาวชนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน ๔๓๘ โรงเรียน  
กระจายในพื้นที่ครอบคลุมทั้ง ๕๐ ส านักงานเขต มีนักเรียน ๓๐๐,๐๗๐ คน แบ่งเป็นระดับอนุบาลศึกษา จ านวน 
5๑,๑๒๔ คน ระดับประถมศึกษา จ านวน 2๑๒,๔๖๒ คน มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๓๒,๗๘๓ คน  
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๓ ,๐๘๓ คน ครูจ านวน ๑4 ,๓๓๑ คน โรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล  
จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  จ านวน ๔๓๒ โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๑๐๘ โรงเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน ๙ โรงเรียน เปิดสอนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จ านวน ๖ โรงเรียน และจากสถิติเด็ก
และเยาวชนวัยเรียนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เด็กอายุ 6-18 ปี) มีจ านวน 
873,991 คน  คิดเป็นร้อยละ 34.33   
 - ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้เด็กและเยาวชน รวมทั้ง
ประชาชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านห้องสมุดการเรียนรู้กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นแหล่ง  
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ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และจัดกิจกรรมส่งเสริม การอ่านและ การเรียนรู้ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งใน ห้องสมุด  
เพ่ือการเรียนรู้ รถห้องสมุดเคลื่อนที่  ชุมชน และสถานที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมเล่านิทาน งานศิลปะ 
นิทรรศการหนังสือ เป็นต้น ร วมทั้งกิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  
มีนิสัยรักการอ่านรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557-
กันยายน  2558  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  ที่ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จัดทั้ง  
ในห้องสมุดและ ตามสถานที่ต่างๆ จ านวน 1,045,578  คน คิดเป็นร้อยละ 18.36  (เทียบจากประชาชน  
ชาวกรุงเทพมหานคร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร จ านวน 5,686,252 คน ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556) ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ (มิติใหม)่ 20 แห่ง ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ 16 แห่ง 
รวมเป็น 36 แห่ง คลอบคลุมพ้ืนที่ 30 เขต คิดเป็นร้อยละ 60 (เทียบจากพ้ืนที่เขต 50 เขต) และมีรถห้องสมุด
เคลื่อนที่ จ านวน 7 คัน โดยในปีงบประมาณ 2558 ได้ปรับปรุงห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 
ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้มีนบุรี ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ลาดกระบัง และห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้รมณีย์ทุ่งสีกัน  
หมายเหตุ ยอดผู้ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยมิได้มีเฉพาะเด็กและเยาวชนเท่านั้น  
 

 เป้าประสงค์ 3.3.2  เด็กที่มีความต้องการพิเศษท่ีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับโอกาสทางการศึกษา 
มีตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 1 ตัวชี้วัด คือ โรงเรียนสังกัด กทม. จัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  
ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 40  

หน่วยงานมีการด าเนินการ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้ทุกคนต้องได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่า
สิบสองปี “หมวด ๒ สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอกันในการรับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์  สังคม  
การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้หรือไม่มี
ผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นพิเศษ  การศึกษา
ส าหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าว  
มีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา โดยเรียนร่วมกับเด็กปกติ 
ซึ่งส านักการศึกษาด าเนินการโครงการ/กิจกรรมสนับสนุน คือ กิจกรรมเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) 
จ านวน ๑๑5 โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑5 กันยายน 2558) คิดเป็นร้อยละ 26.25 (115*100/438) 
 

 เป้าประสงค์ 3.3.3  การศึกษาที่จัดโดย กทม. เป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ   
มีตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 1 ตัวชี้วัด คือ โรงเรียนสังกัด กทม. มีผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศใน ๕ รายวิชา ได้แก่  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ  
ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 13  
 ส านักการศึกษาด าเนินการประสานกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติในการจัดสอบ O-Net  
ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ ใน 5 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 13.13 โดยมีโครงการ/กิจกรรมรองรับจ านวน 2 โครงการ/
กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมประสานกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติในการจัดสอบ O-Net ไม่ใช้
งบประมาณ และโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ได้รับงบประมาณ 31,093,000 บาท 
 
       56  



 

 

 สรุปในภาพรวมของการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3  การศึกษาส าหรับ ทุกคน  สามารถ
ด าเนินการได้ 2 ตัวชี้วัด คือ 1) เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีกรุงเทพฯ ได้รับการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๒ ปี และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยครอบคลุมในทุกเขตพ้ืนที ่ ส าหรับการศึกษาระดับ 
ปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๒ ปี ด าเนินการได้ครอบคลุมในทุกเขตพ้ืนที่ หมายถึง มีโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 438 โรงเรียนตั้ง กระจายครบ ในพ้ืนที่ 50 ส านักงานเขต  ส่วนของการศึกษาตามอัธยาศัย  
กรุงเทพมหานครมีห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ (มิติใหม)่ 20 แห่ง ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ 16 แห่ง รวมเป็น 36 แห่ง 
คลอบคลุมพ้ืนที่ 30 เขต (เทียบจากพ้ืนที่เขต 50 เขต ) และมีรถห้องสมุดเคลื่อนที่ จ านวน 7 คัน  ให้บริการ  
ในพ้ืนที่เขตท่ีไม่มีห้องสมุด  2) โรงเรียนสังกัด กทม. มี ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศใน ๕ รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ  
ซึ่งมีจ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 5 กลุ่มสาระฯ จ านวน 4,584 คน  
จากผู้เข้าสอบ 34,912 คน คิดเป็นร้อยละ 13.13  จึงถือว่าด าเนินการได้ตามแผน  ส่วนตัวชี้วัด “โรงเรียน
สังกัด กทม. จัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ”  สามารถด าเนินการได้  115 โรงเรียน คิดเป็น  
ร้อยละ 26.25  ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเปูาหมาย (ร้อยละ 40) 

 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 
 ปัญหาและอุปสรรค  
 1. ขาดการบูรณาการการท างานด้านการศึกษาร่วมกันระหว่าง ส านักการศึกษา ส านักงานเขต 
โรงเรียน ผู้ปกครอง การท างานแยกเป็นส่วนๆ ตามภาระหน้าที่ 
 2. หน่วยงานมีแนวคิดการน าตัวชี้วัดตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 (พ.ศ. 2556-2575)  มาบรรจ ุ
ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานว่าจะส่งผลต่อคะแนนการตรวจประเมินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
 3. ขาดการจัดท านิยามกลุ่มเปูาหมายร่วมกันกรณีตัวชี้วัดที่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วย 
  4. ผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษา o-net ไม่ใช่สิ่งที่บ่งชี้ว่าระบบการศึกษามีคุณภาพจริง 
  5. การเพ่ิมแหล่งเรียนรู้ (บ้านหนังสือ/ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้) ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เขต ซึ่งการด าเนินการ 
หาสถานที่จัดตั้งค่อนข้างยากอาจเนื่องจากสถานที่ไม่เหมาะสมหรือที่ดินในกรุงเทพมหานครมีราคาสูง 
 6. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครยังขาดทักษะด้านภาษาท่ีหลากหลายในการพัฒนาสู่พลเมืองโลก 
 7. การพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษายังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์สู่นักเรียนเท่าที่ควร  
 
ข้อเสนอแนะ คาดการณ์และแนวโน้มการพัฒนาในระยะต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ส านักการศึกษาควรเร่งจัดท าฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนด้านการศึกษา  
 2. ควรยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา พัฒนาหลักสูตรให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ- 
มหานครให้มีความรู้ความสามารถสู่พลเมืองโลก เสริมสร้างทักษะชีวิตส่งเสริมคุณธรรม และปรับภูมิทัศน์
สถานศึกษา 
 3. เพ่ิมแหล่งเรียนรู้ (บ้านหนังสือ/ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้) ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เขต   
 4. ควรมีการประกันคุณภาพภายในที่สมบูรณ์โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม (ร่วมคิด ร่วมท า  
ร่วมตัดสินใจ) ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
 5. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครถือเป็นโรงเรียนในระดับเมืองส าคัญ ควรจัดท าหลักสูตรของ
ตนเองเป็นหลักสูตรเฉพาะท้องถิ่น 
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  6. ควรพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพ ในการสอนให้เด็กเกิดความคิดวิเคราะห์เป็น โดยวิธี Coaching  
7. ควรใช้กลไกคลัสเตอร์ (Cluster) ในการพัฒนากลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 
 

 คาดการณ์และแนวโน้มการพัฒนาในระยะต่อไป  
 กรุงเทพมหานครควรพัฒนาใน 4 ด้าน ดังนี้  
 1. ด้านผู้บริหารโรงเรียน กรุงเทพมหานครควรจัดหลักสูตรให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาเน้นการบริหาร 
จัดการสู่สากลให้สถานศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพและขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ พัฒนา  
ทางวิชาการสู่ความยั่งยืน Coaching จัดพี่เลี้ยงทางวิชาการในทุกด้าน สร้างการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน 
สร้างเครือข่ายให้โรงเรียนเป็นหน่วยบริการทางการศึกษาในมิติที่กว้างข้ึนเพื่อการรับรองจากองค์กรมาตรฐานสากล 
และเปิดเสรีทางการศึกษา 
 2. ด้านนักเรียน กรุงเทพมหานครควรปรับปรุงหลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะขบวนการคิดแก้ปัญหา 
ทักษะทางด้านภาษา ทักษะด้านวิชาชีพ จัดค่ายนักเรียนเพื่อการเรียนรู้สู่สากล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
โรงเรียนในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีวินัย  
มีความรับผิดชอบ 

3. ด้านครู อาจารย์ กรุงเทพมหานครควรพัฒนาวิธีการถ่ายทอดการเรียนการสอนที่ท าให้เด็กสนใจ  
ที่จะเรียนรู้ ฝึกทักษะการสอนใหม่ๆ  สร้างเครือข่ายครูในแต่ละกลุ่มสาระ และจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างครูปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เสียสละ 
 4. ด้านอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้ ร่วมจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดบริการเครือข่าย
ทางการศึกษา ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามเพ่ือกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจใฝุเรียนรู้ และปรับปรุงอาคารสถานที่
เรียนให้เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 3.4  สังคมพหุวัฒนธรรม  
ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยและค่าเป้าหมาย 5 ปีแรก (2556-2560)  

 1. จ านวนชาวกรุงเทพฯ ที่เรียนรู้และร่วมสืบทอดวัฒนธรรมของกลุ่ม  เปูาหมาย  ร้อยละ 40 
 2. จ านวนชาวกรุงเทพฯ ที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของกลุ่มอื่น ๆ อีกทั้ง 

มีทัศนคติที่ดี ให้ความเคารพและยอมรับความเป็นพหุวัฒนธรรมของเมืองกรุงเทพฯ  เปูาหมาย ร้อยละ 30 
 

สรุปผลการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 
 ภาพรวมของการด าเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
ด าเนินการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนกรุงเทพฯ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมเมืองกรุงเทพฯ โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
และจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมเมืองกรุงเทพฯ มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเพ่ือรวบรวมความรู้พ้ืนบ้าน ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะการดนตรี เพื่อสืบทอด อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะการดนตรีในหลากหลาย
รูปแบบต่างๆ ทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากลให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพฯ รวมทั้งด าเนินการส ารวจรวบรวม
ข้อมูลกลุ่ม/ชุมชนวัฒนธรรมเพื่อเตรียมจัดท าระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมสนับสนุนแนวทางการพัฒนางาน       
ด้านวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรเพื่อเสริมสร้างให้กรุงเทพมหานครเป็น  
มหานครส าหรับทุกคน ซึ่งกรุงเทพมหานครโดยส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวได้ด าเนินงานที่ส่งผล  
ต่อผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม ทั้ง 2 ตัวชี้วัด  
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 ตัวช้ีวัด : จ านวนชาวกรุงเทพฯ ที่เรียนรู้และร่วมสืบทอดวัฒนธรรมของกลุ่ม  
   1. จัดหาพื้นที่ส าหรับจัดแสดงวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ จ านวน 7 พ้ืนที่ คือ    

(1) ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุุน)  (2) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  (3) สวนสันติภาพ  
(4) สวนเบญจศิริ  (5) สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)  (6) พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร) 
และ (7) พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)  

   2. จัดกิจกรรมส าหรับการเรียนรู้วัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีโครงการสนับสนุน  
การด าเนินงานจ านวน 3 โครงการ ดังนี้  1) โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ศิลปะการดนตรีเพื่อประชาชน
กรุงเทพมหานคร   2) โครงการเทศกาลดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีไทย  และ 3) โครงการเทศกาลดนตรี  
ในสวนสมัยกาลดนตรีสากล  ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นตามโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม  
ด้านวัฒนธรรมและศิลปะการดนตรีโดยด าเนินการร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนตามพ้ืนที่
ที่จัดหาข้างต้น รวมกิจกรรมตามโครงการฯ ที่จัดไปแล้ว 106 กิจกรรม อาทิเช่น เช่น การแสดงดนตรีร่วมสมัย
ร่วมกับคณะป๋อม บอยไทย การแสดงโปงลางโดยวงร่วมสมัย (ไทย-โปงลาง) การแสดงปี่พาทย์ไม้แข็งโดยวงปี่พาทย์
ไม้แข็ง การแสดงโขนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับคณะศิษย์ศิลปากร 
การแสดงเดี่ยวแปดรางและประกอบการแสดง 4 ภาคร่วมกับคณะพงษ-์กัญญาการ เป็นต้น 

   3. จัดเก็บสถิติผู้รับบริการแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม สถิติผู้เข้ารับบริการแหล่งเรียนรู้ของ
กรุงเทพมหานคร ดังนี้ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร) จ านวน 369,563 คน  พิพิธภัณฑ์
เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) จ านวน 293,353 คน  หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร จ านวน  
964,754 คน  และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 24 แห่ง  จ านวน 62,381 คน  รวมทั้งสิ้น 1,690,051 คน 
       ตัวช้ีวัด : จ านวนชาวกรุงเทพฯ ที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของกลุ่มอื่น ๆ 
อีกท้ังมีทัศนคติที่ดี ให้ความเคารพและยอมรับความเป็นพหุวัฒนธรรมของเมืองกรุงเทพฯ  
   1. ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงแหล่งข้อมูลของกลุ่ม/ชุมชนวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร 
คือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครแหล่งหนึ่ง  
จ านวน 7 แหล่ง ได้แก่  ๑) ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร  “พิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์ ”  
๒) ปรับปรุงอาคารโบราณสมัยรัชกาลที่ 3 เพ่ือใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน    
๓) ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก  ๔) ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
เขตลาดกระบัง  ๕) ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี   6) ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง  7) ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ  
   2. สนับสนุนแผนด้านวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครโดยการประสานกลุ่มเครือข่าย
วัฒนธรรมระดับเขตกรุงเทพมหานครในปี 2558 จ านวน 15 กลุ่มเครือข่าย ได้แก่  ๑) มูลนิธิกระปุกบุญ  
เขตวังทองหลาง  ๒) มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันส านึกรักบ้านเกิด  เขตวังทองหลาง  ๓) สมาคมสภาองค์กร
พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย   ๔) วิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร  เขตดินแดง  ๕) สมาคม 
ศิลปินแห่งประเทศไทย  เขตลาดพร้าว  ๖) คณะกรรมการอ านวยการจัดงานใต้ร่มพระบารมี 233 ปี  
กรุงรัตนโกสินทร์ เขตบางพลัด  ๗) สภาวัฒนธรรมเขตดุสิต เขตดุสิต  8) คณะกรรมการมูลนิธิหม่อมงามจิตต์ 
บุรฉัตร เขตปทุมวัน  9) สภาวัฒนธรรมเขตลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  10) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง  
11) ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เขตห้วยขวาง  12) วัดมหาธาตุ เขตพระนคร  13) วัดบางแวก เขตภาษีเจริญ  
14) กระทรวงวัฒนธรรม เขตบางพลัด  15) ส านักงานทรัพย์สินในส่วนของพระมหากษัตริย์ เขตดุสิต 

   3. ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่อยู่  
ในความดูแลของส านักวัฒนธรรม กีฬา  และการท่องเที่ยว โดยใช้แบบสอบถามในการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่ม  
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ตัวอย่างในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 4 82 ชุด ผลการส ารวจผู้เข้ารับบริการฯ มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 84.52  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 24 แห่ง 2,735 ชุด  ผลการส ารวจผู้เข้ารับบริการฯ  
มีความพึงพอใจร้อยละ 82.96  พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร 2 แห่ง 5 40 ชุด ผลการส ารวจผู้เข้ารับ
บริการฯ มีความพึงพอใจร้อยละ 81.12  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ในความดูแลของส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
คิดเป็นร้อยละ 82.87  
  

เป้าประสงค ์(Objective) 
เปูาประสงค์ 3.4.1  สร้างโอกาส/พ้ืนที่ให้เกิดการแสดงตัวของกลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ สู่สังคมสาธารณะ 

ในหลากหลายรูปแบบและช่องทาง 
เปูาประสงค์ ๓.๔.๒  มีกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้วัฒนธรรมเมืองกรุงเทพฯในรูปแบบต่าง ๆ 

 เปูาประสงค์ ๓.๔.๓  พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม 
เปูาประสงค์ ๓.๔.๔  วางแนวทางสนับสนุนและแผนด้านวัฒนธรรม 
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 1. จ านวนการแสดงตัวของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ สู่สังคมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ  เปูาหมายเพ่ิมข้ึน
จากเดิมอย่างน้อย ร้อยละ ๑๐ ต่อปี 

2. ชาวกรุงเทพฯ มีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมเมืองกรุงเทพในรูปแบบต่าง ๆ  เปูาหมาย ร้อยละ ๒๕ 
3. จ านวนข้อมูลกลุ่ม /ชุมชนวัฒนธรรมที่ได้รับการรวบรวมเพ่ือการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการด าเนินงาน

ด้านวัฒนธรรม  เปูาหมาย ร้อยละ 25 
           4. ความพึงพอใจต่อแนวทางการสนับสนุนงานและแผนด้านวัฒนธรรม  เปูาหมาย ร้อยละ 25   
 

ระบุฐานข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับประเมินตัวชี้วัด 3.4.1  
1)  จ านวนพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

กรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร) พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)  
 2)  นับจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่กองวัฒนธรรม และกองการสังคีตจัดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 

ระบุฐานข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับประเมินตัวชี้วัด 3.4.2  ใช้แบบสอบถามในการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ที่เข้าชมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่อยู่ในความดูแลของส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ดังนี้   
 1)  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จ านวน 482 ชุด 

2)  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 24 แห่ง  จ านวน 2,735 ชุด 
3)  พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร 2 แห่ง จ านวน 540 ชุด  
 

ระบุฐานข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับประเมินตัวชี้วัด 3.4.3  ข้อมูลของกลุ่ม/ชุมชนในพ้ืนที่ 50 เขต สภาวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครที่มีการจัดเก็บข้อมูล
ทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 

ระบุฐานข้อมูล ที่จ าเป็นส าหรับประเมินตัวชี้วัด 3.4.4   เครือข่ายของหน่วยงานในกรุงเทพมหานครและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม เช่น ส านักงานเขตทั้ง 50 เขต, สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
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สรุปผลการด าเนินการ   
 เป้าประสงค์ 3.4.1  สร้างโอกาส/พื้นที่ให้เกิดการแสดงตัวของกลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ  มีตัวชี้วัด
เปูาประสงค์ 1 ตัวชี้วัด คือ จ านวนการแสดงตัวของกลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ สู่สังคมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ   
เปูาหมาย  เพ่ิมข้ึนจากเดิมอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ต่อปี 

กรุงเทพมหานครได้จัดหาพื้นที่ส าหรับจัดแสดงวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ จ านวน 7 พ้ืนที่ คือ   
(1) ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุุน)  (2) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  (3) สวนสันติภาพ  
(4) สวนเบญจศิริ  (5) สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)  (6) พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร)  
และ (7) พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)   

หมายเหต ุ ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 3.4.1 ก าหนดเปูาหมาย เพ่ิมข้ึนจากเดิมอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ต่อปี   
สวท. ก าหนดให้ปี 2558 เป็นฐาน (เพ่ือใช้เปรียบเทียบในปีต่อไป) 
 

 เป้าประสงค์ ๓.๔.๒  มีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมเมืองกรุงเทพฯในรูปแบบต่าง ๆ   
มีตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 1 ตัวชี้วัด  ชาวกรุงเทพฯ มีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมเมืองกรุงเทพในรูปแบบต่าง ๆ  
เปูาหมาย ร้อยละ ๒๕ 

กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมเปิดพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ และการเรียนรู้วัฒนธรรมในรูปแบบ
ต่าง ๆ ซึ่งมีโครงการสนับสนุนการด าเนินงานจ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่
ศิลปะการดนตรีเพื่อประชาชนกรุงเทพมหานคร  2) โครงการเทศกาลดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีไทย  และ 3) โครงการ
เทศกาลดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีสากล  และกิจกรรมที่จัดขึ้นตามโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นกิจกรรม  
เพ่ือส่งเสริมด้านวัฒนธรรมและศิลปะการดนตรีโดยด าเนินการร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ตามพ้ืนที่ที่จัดหาข้างต้น รวมกิจกรรมตามโครงการฯ ที่จัดในปี2558 จ านวน 106 กิจกรรม อาทิเช่น การแสดง
ดนตรีร่วมสมัยร่วมกับคณะป๋อม บอยไทย การแสดงโปงลางโดยวงร่วมสมัย (ไทย-โปงลาง) การแสดงปี่พาทย์ไม้แข็ง
โดยวงปี่พาทย์ไม้แข็ง การแสดงโขนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับ  
คณะศิษย์ศิลปากร การแสดงเดี่ยวแปดรางและประกอบการแสดง 4 ภาคร่วมกับคณะพงษ-์กัญญาการ  
 

เป้าประสงค์ ๓.๔.๓  พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม  มีตัวชี้วัดเปูาประสงค์  
1 ตัวชี้วัด  คือ จ านวนข้อมูลกลุ่ม/ชุมชนวัฒนธรรมที่ได้รับการรวบรวมเพ่ือการจัดท าฐานข้อมูล  
เพ่ือการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม   เปูาหมาย ร้อยละ25    

ส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวได้ด าเนินการ รวบรวมข้อมูลของกลุ่ม/ชุมชนในพ้ืนที่ 50 
เขต และสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของกรุงเทพ-
มหานครที่มีการจัดเก็บข้อมูลทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพ่ือจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบและ  
ใช้ประโยชน์อ้างอิงได้ในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้ง ใช้เป็นฐานข้อมูลการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม  ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักวัฒนธรรมฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงแหล่งข้อมูลด้านวัฒนธรรมของชุมชน  
ในพ้ืนที่เขตต่าง ๆ จ านวน 7 แห่ง  ได้แก่  1) ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร “พิพิธภัณฑ์บ้าน  
จิรายุ-พูนทรัพย์” เขตบางรัก  2) ปรับปรุงอาคารโบราณสมัยรัชกาลที่ 3 เพ่ือใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพ-
มหานคร เขตคลองสาน   3) ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก   4) ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง  5) ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี  6) ปรับปรุง
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง  และ 7) ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร   
เขตราษฎร์บูรณะ  
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 เป้าประสงค์ ๓.๔.๔  วางแนวทางสนับสนุนและแผนด้านวัฒนธรรม  มีตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 1 ตัวชี้วัด  
คือ ความพึงพอใจต่อแนวทางการสนับสนุนงานและแผนด้านวัฒนธรรม   เปูาหมาย ร้อยละ 25  

ส านักวัฒนธรรมฯ ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
ที่อยู่ในความดูแลของส านักวัฒนธรรม  กีฬา และการท่องเที่ยว โดยใช้แบบสอบถามในการจัดเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 482 ชุด  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 24 แห่ง 
2,735 ชุด  พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร 2 แห่ง 540 ชุด ผลการส ารวจผู้เข้ารับบริการฯ มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 81.12  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ในความดูแล
ของส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  คิดเป็นร้อยละ 82.87  

 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย   

 ปัญหาและอุปสรรค (อาจระบุเป็นรายกลยุทธ์) 
 1. ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ไม่ได้น าตัวชี้วัดกลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 3.4 

สังคมพหุวัฒนธรรม มาบรรจุไว้ในแผน ปฏิบัติราชการประจ าปี ของหน่วยงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 
จ านวน 2 เปูาประสงค์ 3 กลยุทธ์ 3 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ดังนี ้

 เปูาประสงค์ 3.4.1 : สร้างโอกาส/พ้ืนที่ให้เกิดการแสดงตัวของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ สู่สังคมสาธารณะ 
ในหลากหลายรูปแบบและช่องทาง  

 กลยุทธ์ที่ ๓ .๔.๑.๒  สร้างพ้ืนที่เพ่ือน าเสนอกิจกรรมทางวัฒนธรรมในพื้นท่ีสาธารณะ  
 ตัวชี้วัด : จ านวนลานวัฒนธรรมในสวนสาธารณะและกิจกรรมวัฒนธรรมที่จัดแสดง  
 เปูาหมาย : กลุ่มเขตละ ๑ ลาน โดยมีการแสดงอย่างน้อย ๔๕ รายการ/ปี/ลาน  
 มีปัญหาในการจัดตั้งลานวัฒนธรรมในสวนสาธารณะที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดส านักวัฒนธรรม กีฬา 

และการท่องเที่ยว  
 กลยุทธ์ที่ ๓ .๔.๑.๓  สร้างพ้ืนที่รูปแบบใหม่ในการน าเสนอกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ชาวกรุงเทพฯ 

สามารถเข้าถึงง่ายและสอดคล้องกับวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบัน  
 ตัวชี้วัด : ช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมทางวัฒนธรรมทาง multimedia  
 เปูาหมาย : เกิดช่อง Bangkok Cultural Channel บนช่องทางเคเบิลทีวีที่มีอยู่ของกรุงเทพฯ  
 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 เปูาประสงค์  ๓.๔.๔  วางแนวทางสนับสนุนและแผนด้านวัฒนธรรม  
 กลยุทธ์ที่ ๓.๔.๔.๑  สนับสนุนแนวทางการพัฒนางานด้านวัฒนธรรม  
 ตัวชี้วัด : อัตราการตอบรับและความพึงพอใจต่อแนวทางการสนับสนุนของคณะผู้เชี่ยวชาญ   
 เปูาหมาย : ร้อยละ 25  
 ส านักวัฒนธรรมฯ ยังไม่มีคณะผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร  
 

ข้อเสนอแนะ คาดการณ์และแนวโน้มการพัฒนาในระยะต่อไป (อาจระบุเป็นรายกลยุทธ์) 
 1. ส านักวัฒนธรรมฯ ควรใช้กรอบความคิดในการเชื่อมโยงภารกิจของหน่วยงานเข้ากับภารกิจ
ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี และภารกิจ  
ตามนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ือก าหนดกิจกรรม/โครงการหรืองานที่จะต้องท าให้สอดรับ  
ไปด้วยกัน 
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2. การจัดตั้งลานวัฒนธรรมในสวนสาธารณะ ส านักวัฒนธรรมฯ ควรด าเนินงานแบบบูรณาการระหว่าง
ส านักสิ่งแวดล้อมหรือปรับเปูาหมายเป็นพ้ืนที่สวนสาธารณะของกลุ่มเขตแทน 

3. การเผยแพร่กิจกรรมด้านวัฒนธรรมทาง multimedia บนช่องทางเคเบิลทีวีที่มีอยู่ของกรุงเทพฯ 
(Bangkok Cultural Channel) หากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณด าเนินการ ส านักวัฒนธรรมฯ ควรเพิ่ม  
การประชาสัมพันธ์การท างานด้านวัฒนธรรม โดยการเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนรับรู้โดยตรง เช่น ประชาสัมพันธ์
ผ่านเครือข่ายออนไลน์ Face book และ Application Line เป็นต้น 

4. ในส่วนของกลยุทธ์สนับสนุนแนวทางการพัฒนางานด้านวัฒนธรรม ตัวชี้วัด อัตราการตอบรับ 
และความพึงพอใจต่อแนวทางการสนับสนุนของคณะผู้เชี่ยวชาญงานด้านวัฒนธรรม ส านักวัฒนธรรมฯ  
ควรด าเนินการแบบบูรณาการทั้งองค์กรภายในและภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม 
สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร สภาวัฒนาธรรมเขต เป็นต้น ซึ่งองค์กรเหล่านี้มีผู้เชี่ยวชาญงานด้านวัฒนธรรม
ที่พร้อมให้การสนับสนุนงานวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครอยู่แล้ว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   มหานครกะทัดรัด 
 

ความเป็นมา 
การสร้างกรุงเทพให้เป็น “มหานครกะทัดรัด” เป็นแนวคิดท่ีปรากฏอยู่ในผังแนวความคิดโครงสร้างเพ่ือการ

พัฒนาผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งวางภาพอนาคตของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองหลักของภาคและท า
หน้าที่เป็นศูนย์กลางหลักระดับประเทศ  เชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างเมืองศูนย์กลางหลักระหว่างภาคและระหว่าง
ประเทศ ส่วนการพัฒนาพื้นที่เมืองกรุงเทพมหานคร มีการแบ่งกลุ่มชุมชนระดับเขตเพ่ือพัฒนาตามบทบาทหน้าที่  โดย 
“บริเวณพ้ืนที่พัฒนาเมืองภายในถนนวงแหวนรอบนอก ควรมีการใช้พื้นที่แบบเข้มข้นเต็มประสิทธิภาพ เน้นการพัฒนา
เมืองในแนวดิ่ง (compact city) ส่งเสริมการพัฒนาที่หนาแน่นในแนวถนนวงแหวนรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นบริเวณท่ีอยู่ใน
รัศมีการให้บริการของขนส่งมวลชนระบบราง นอกจากนี้ต้องจ ากัดการพัฒนาในพ้ืนที่นอกแนวถนนวงแหวนรอบนอก 
เนื่องจากเป็นบริเวณท่ียังไม่มีความพร้อมด้านการให้บริการพ้ืนฐาน และบางบริเวณเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ า
ท่วม โดยก าหนดให้มีย่านพาณิชยกรรมระดับต่าง  ๆเพ่ือกระจายแหล่งงาน ย่านการค้าและบริการพื้นฐานไปยังพ้ืนที่
จังหวัดปริมณฑลโดยรอบ เพ่ือให้เป็นไปตามแนวคิดหลักของภาค คือ การลดความแออัดจากพ้ืนที่ศูนย์กลางเมือง โดย
การกระจายการพัฒนา นอกจากนี้อนาคตของภาคกรุงเทพฯและปริมณฑลต้องมีการพัฒนาในส่วนส าคัญในด้าน
การจราจรและการขนส่ง การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่” 
 โดยแนวคิดส าคัญในการพัฒนากรุงเทพมหานครและภาคมหานครประกอบด้วย  

 การพัฒนาเป็นไปตามแนวนโยบายและวิสัยทัศน์ของแต่ละจังหวัด 
 กระจายการพัฒนาจากกรุงเทพมหานครออกสู่จังหวัดปริมณฑลซึ่งมีบทบาทรองรับการขยายตัวของเมือง 
 สร้างความเชื่อมโยงระหว่างศูนย์กลางชุมชนต่าง ๆ ด้วยโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว 

และประหยัดพลังงาน 
 รูปแบบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable Urban From) 
 การสร้างความสมบูรณ์ในตัวเอง (Self Contained Communities) 
 มุ่งเน้นมิติในด้านการบริหารจัดการพื้นที่เมือง (Urban Management) 
 สนับสนุนให้มีการใช้พื้นที่ในแนวดิ่งอย่างเต็มประสิทธิภาพในเขตพ้ืนที่เมืองชั้นใน 
 ควบคุมประชากรให้เกิดความสมดุลกับความสามารถในการรองรับ (Capacity) ของพ้ืนที ่
 สร้างความสมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยและแหล่งงาน (Job & Housing Balance) 
 การสร้างขนาดเมือง (size) ความหนาแน่นในเมือง (urban density) การใช้ที่ดินในเมือง (urban land 

use) และการเชื่อมโยงในเมือง (urban linkage) ให้เกิดสัดส่วนที่เหมาะสม (well-roportioned) 
 สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ว่างในแต่ละย่านให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยใช้มาตรการ

ส่งเสริมและมาตรการควบคุมทางผังเมือง 
 สร้างความเป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการพัฒนาเมืองให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีเศรษฐกิจที่ดี และประชาชนมี

คุณภาพ เพื่อเปูาหมายประชาชนที่มีคุณภาพ (Quality of Life)   
  

แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการของภาคประชาชนที่สะท้อนจากการจัดท าแผนวิสัยทัศน์ของประชาชนเพื่อ
การพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี หรือ “วิสัยทัศน์ กรุงเทพฯ 2575” ที่อยากเห็นกรุงเทพมหานครเป็น “มหา
นครกะทัดรัด” เนื่องจากมีความเห็นร่วมกันว่ากรุงเทพมหานครยังมีการพัฒนาไม่ทั่วถึงเต็มพ้ืนที่ ท าให้ขาดความสะดวก 
และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการจัดสาธารณูปโภค การเดินทาง  กรุงเทพมหานครควรมีการเติบโตแบบกระชับ ด้วยการ
พัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพฯ ให้มีศูนย์กลางการให้บริการและพัฒนาเมืองในลักษณะเมืองเครือข่าย  โดยคาดหวังว่า  
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ในช่วง ๕ ปีแรก เมืองกรุงเทพฯ จะเป็นมหานครที่ปลอดภัย และมหานครแห่งประชาธิปไตย ในช่วง ๑๐ ปีหลังจากนี ้ 
เมืองกรุงเทพฯ จะก้าวขึ้นสู่การเป็นมหานครที่มีความสะดวกสบาย ประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นมหา
นครส าหรับทุกคน  ไม่ว่าจะเป็นชาวกรุงเทพฯ  หรือผู้มาเยือน  และไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีหรือคนยากคนจน  
ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ เป็นต้น ในช่วง ๑๕ ปีหลังจากนี ้เมืองกรุงเทพฯ จะปรับตัวในเชิงโครงสร้างทางกายภาพของเมือง 
จากเมืองที่มีศูนย์กลางเดี่ยว ไปเป็นกลุ่มเมืองหลาย  ๆเมือง กระจายตัวออกไป ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน 
และเมืองรอบ  ๆกรุงเทพมหานคร เชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายเมือง โดยระบบขนส่งมวลชนที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
ในขณะที่พ้ืนที่ใจกลางเมืองจะถูกจ ากัดการขยายตัว และในช่วง ๒๐ ปีข้างหน้านี ้เมืองกรุงเทพฯ จะเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ การศึกษาเรียนรู ้การลงทุน การขนส่ง การค้า และวัฒนธรรม ฯลฯ ของภูมิภาคอาเซียน และของทวีปเอเชีย 
ส าหรับรายละเอียดของวิสัยทัศน์ จะได้น าเสนอโดยล าดับต่อไป 

 

เมืองกรุงเทพฯ ในระยะ ๕-๑๐ ปีข้างหน้า จะเป็นมหานครที่แวดล้อมด้วยสีเขียวกระจายอยู่ทั่วทุกพ้ืนที่ โดยมี
พ้ืนที่สาธารณะเพ่ิมข้ึนส าหรับการพักผ่อน และรองรับการท ากิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว และกิจกรรมภายใน
ชุมชน และในอนาคตอันใกล้ ชาวกรุงเทพฯ จะต้องเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากข้ึน  โดย
ตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อม และมีจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม (Green Public Consciousness) 
ส าหรับอาคารสิ่งปลูกสร้าง และระบบขนส่งมวลชนต่าง  ๆ จะต้องมุ่งสนองแนวคิดเรื่องการใช้พลังงานที่สะอาดและ
ประหยัด ชาวกรุงเทพฯ ต้องมีโอกาสที่หลากหลายในการเดินทางและเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะที่ทั้งสะดวก และ
คล่องตัว ในขณะเดียวกัน กรุงเทพฯ ต้องเป็นมหานครสวยงามที่ใคร  ๆก็สามารถชื่นชมภูมิสถาปัตย์ต่าง  ๆรายรอบ
กรุงเทพฯ ได ้โดยปราศจากสายไฟฟูาและสายโทรศัพท์รกรุงรังท่ีเคยบดบังทัศนียภาพ เพ่ือให้เกิดเมืองที่มีความน่าอยู่
อย่างยั่งยืนส าหรับทุกชีวิต 

 

และในระยะ ๑๕-๒๐ ปีข้างหน้า กรุงเทพฯ จะไม่ใช่เมืองที่ผูกขาดความเจริญแต่เพียงแห่งเดียว จะต้อง
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างผังเมือง  จากเมืองโตเดี่ยว  รวมศูนย์ ไปเป็น “มหานครกะทัดรัด  และกระจายตัว” เมือง
กรุงเทพฯ ในอนาคต ควรจะบริหารจัดการในรูปแบบเมืองมหานคร ในที่นี้จะเรียกพ้ืนที่กลุ่มเมืองมหานคร ที่ใหญ่
กว่าเมืองกรุงเทพฯ  ในปัจจุบันว่า  “มหานครกรุงเทพฯ” (Greater Bangkok Region) ซึ่งประกอบไปด้วยเมือง
ขนาดเล็ก กะทัดรัด จ านวนหลายเมืองทั้งในกรุงเทพฯ และในจังหวัดใกล้เคียงกัน เชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
เชื่อมต่อกันโดยรถไฟฟูาทันสมัย เดินทางไม่เกิน ๑ ชั่วโมง ในขณะที่แต่ละเมืองมีฐานเศรษฐกิจ การจ้างงาน ที่พัก
อาศัย โรงเรียน โรงพยาบาล ย่านการค้าอย่างครบครันในตัวเอง และมีระบบการบริหารจัดการของตนเอง 
 

แนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
 จากแนวคิดการและความต้องการของประชาชนที่กล่าวมาแล้วข้างต้น กรุงเทพมหานครได้น ามาก าหนดเป็น
แนวทางการพัฒนาเมืองในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) โดยในประเด็นยุทธศาสตร์ 
“มหานครกะทัดรัด” นั้นได้ให้นิยามว่า “เมืองกะทัดรัด คือ  การออกแบบเมือง 4 มิติ โดยใช้พื้นที่ทางดิ่งเป็นมิติที่ 3 
และเวลาเป็นมิติที่ 4 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การใช้ประโยชน์จากที่ว่างในอากาศผสมกับการใช้บริการสาธารณูปการ
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอด 24 ชั่วโมง” โดยกรอบทฤษฎีเมืองกะทัดรัด (Compact city) จะค านึงถึง 

1. การปรับปรุงการขนส่งภายในเมืองที่สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการใช้การขนส่งมวลชน 
2. การสร้างความสมดุลระหว่างที่พักอาศัยและแหล่งงาน (Job & Housing Balance) 
3. การก าหนดขนาดเมือง (size) ความหนาแน่นในเมือง (urban density) การใช้ที่ดินในเมือง (urban land 

use) และการเชื่อมโยงในเมือง (urban linkage) ให้เกิดสัดส่วนที่เหมาะสม (well-proportioned) 
 

ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาเมืองนั้น แผนพัฒนาฯ ระยะ 20 ปี ได้ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบไว้  
2 หน่วยงาน คือ ส านักผังเมืองและส านักงานเขต  โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยและตัวชี้วัดความส าเร็จ คือ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 4.1   เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

ประกอบด้วยตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย ดังนี้  1) ความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากรในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน 
ไม่เกิน 40,000 คน/ตร.กม.  2)  ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ยระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัยกับแหล่งงานลดลงจาก 60 นาที  
เป็น 30 นาที  และ  3)  ระยะทางเฉลี่ยระหว่างแหล่งชุมชนกับแหล่งสาธารณูปการหลักต่างๆ ของเมืองสามารถเข้าถึง
ได้ภายในระยะทาง 5 กม.  โดยมีเปูาประสงค์ในการด าเนินงานจ านวน 6 เปูาประสงค์ และ 8 กลยุทธ์หลัก  
ที่สนับสนุนการบรรลุตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.1  

 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ 

1. สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการ
ขยายตัวของการใช้ที่ดินและความ
หนาแน่นประชากรในเขตกรุงเทพฯ 
ชั้นใน และเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง  

- ความหนาแน่นเฉลี่ยของ
ประชากรในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน 
25,000 คน/ตร.กม.  

- ก าหนดมาตรการเชิงบวก
และเชิงลบเพ่ือสนับสนุน
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามผังเมืองรวม 
- เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเรื่องผังเมืองและการ
ปฏิบัติตามผังเมืองรวม 
- ปรับปรุงกฎกระทรวงที่ใช้
บังคับให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม
ที่เปลี่ยนไป  

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในเขต
กรุงเทพมหานครชั้นใน และเขต
กรุงเทพมหานครชั้นกลาง  

- ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ยระหว่าง
แหล่งที่อยู่อาศัยกับแหล่งงาน 60 
นาที  

- ปรับปรุงพื้นท่ีเฉพาะแห่ง 
(project plan) และแผน
ฟ้ืนฟูเมือง (urban 
regeneration) ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครชั้นใน และ
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครชั้น
กลาง 

3. รักษาสัดส่วนการใช้ที่ดินแบบ
ผสมผสานทั้งแนวราบและแนวตั้งให้มี
สภาพแวดล้อมที่ดี  

- ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ยระหว่าง
แหล่งที่อยู่อาศัยกับแหล่งงาน  
60 นาที  
  - ระยะทางเฉลี่ยระหว่างแหล่ง 
ชุมชนกับแหล่งสาธารณูปการ  
หลักต่างๆ ของเมืองสามารถ    
เข้าถึงได้ภายในระยะทาง 20 กม.  

- สร้างแผนพัฒนาพื้นท่ีแบบ
ผสมผสาน (mix-used 
development) 

4. ส่งเสริมการใช้พ้ืนที่ที่มีศักยภาพรอบ
สถานีขนส่งมวลชน  

- ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ที่มี
ศักยภาพรอบสถานีขนส่ง
มวลชน (TOD) 

5. พัฒนาพื้นที่ถูกปิดล้อมให้เกิดการ
เชื่อมต่อกับพ้ืนที่โดยรอบ  

- พัฒนาพื้นที่เฉพาะแห่ง 
(Project Plan) บริเวณพ้ืนที่
ปิดล้อมในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯ 
ชั้นใน และกรุงเทพฯ ชั้นกลาง 
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เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ 

6. ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติการ
พัฒนาเมืองให้เป็นไปตามผังเมืองรวม  

- อัตราการลดลงของการละเมิด
กฎหมายและมาตรการทางผัง
เมือง ร้อยละ 40   

- พัฒนากฎหมายและ
มาตรการทางผังเมืองเพ่ือให้
มีประสิทธิภาพในการบังคับ
ใช้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 4.2   กรุงเทพมหานครมีศูนย์ชุมชนย่อย ( Sub center) เป็นระบบตามล าดับ
ความส าคัญ และศักยภาพพื้นที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ  

ประกอบด้วยตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย ดังนี้  1) จ านวนเมืองเครือข่าย (ศูนย์ชุมชนย่อย) ที่มีศักยภาพ
และองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาอย่างครบครัน  2) สัดส่วนประชากรต่อโครงสร้าง
พ้ืนฐานหลักและสาธารณูปการของเมืองที่สามารถรองรับการเพ่ิมข้ึนของประชากรในอนาคต   โดยมี
เปูาประสงค์ในการด าเนินงานจ านวน 5 เปูาประสงค์ และ 6 กลยุทธ์หลักที่สนับสนุนการบรรลุตัวชี้วัดตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 4.2  

 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

1. ให้มีการจัดตั้ง BRA (Bangkok 
Regional Authority) เพ่ือท าหน้าที่
พัฒนาเมืองเครือข่าย (สถาบันพัฒนา
เมือง)  

จ านวนเมืองเครือข่าย  
(ศูนย์ชุมชนย่อย) ที่มี
ศักยภาพและองค์ประกอบ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และการศึกษาอย่างครบครัน 
(5 เมือง)  

- พัฒนาศูนย์ชุมชน (Sub center) 
ให้กระจายทั่วถึงพ้ืนที่ กทม. 
อย่างเป็นระบบตามล าดับ
ความส าคัญของศูนย์ฯ  

2. ยกระดับ และปรับปรุงชุมชนระดับ
ย่านและพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางด้านการ
เชื่อมโยงที่มีองค์ประกอบครบครับให้
เป็นเมืองเครือข่าย  

- ปรับปรุงชุมชนระดับย่าน และ
พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพทางด้าน
การเชื่อมโยงที่มีองค์ประกอบครบ
ครันให้เป็นเมืองเครือข่าย  

3. จัดตั้งเมืองเครือข่ายที่มีการใช้ที่ดิน
อย่างหนาแน่นและผสมผสาน  

-ก าหนดมาตรฐานการจัดตั้งเมือง
เครือข่ายที่จะเกิดข้ึน 
-ก าหนดมาตรการการใช้ที่ดิน 
อย่างหนาแน่นผสมผสานของเมือง
เครือข่ายที่จะเกิดข้ึน 

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
ประชากรที่เพ่ิมข้ึน  

สัดส่วนประชากรต่อ
โครงสร้างพื้นฐานหลักและ
สาธารณูปการของเมืองที่
สามารถรองรับการเพิ่มขึ้น
ของประชากรในอนาคต  
(ร้อยละ 70 )  

- ก าหนดมาตรการทางโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่อรองรับปริมาณประชากร
ที่เพ่ิมข้ึนของเมือง  

5. ส่งเสริมการเชื่อมโยงเมืองเครือข่าย
กับเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง และ
กรุงเทพฯ ชั้นใน  

- ส่งเสริมการเชื่อมโยงเมือง
เครือข่ายกับเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง 
และกรุงเทพฯ ชั้นใน  
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ผลการด าเนินการ 
ข้อมูลของส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ระบุว่าประชากรของกรุงเทพมหานคร ณ เดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีจ านวน 5,692,284 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากรต่อพ้ืนที่เท่ากับ 
3,628.58 คน/ตร.กม. โดยพื้นที่ท่ีมีความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากรต่อพ้ืนที่สูงสุด 5 อันดับแรก
ประกอบด้วย 1) เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย มีความหนาแน่นเฉลี่ย  25,520.46 คน/ตร.กม. 2) เขตสัมพันธวงศ์  
18,615.11 คน/ตร.กม. 3) เขตดินแดง 15,233.42 คน/ตร.กม. 4) เขตธนบุรี 13,487.31 คน/ตร.กม. 
และ 5) เขตคลองสาน มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ 12,431.66 คน/ตร.กม. ส่วนเขตหนองจอกมีความ
หนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพ้ืนที่น้อยท่ีสุด คือ 688.21 คน/ตร.กม. 
 หากเทียบข้อมูลดังกล่าวกับเปูาหมายของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี จะพบว่ายังมี
ระยะห่างระหว่างเปูาหมายที่ต้องการบรรลุกับข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ คือ แผนพัฒนากรุงเทพมหานครก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 4.1 ไว้ที่การสนับสนุนให้กรุงเทพมหานคร
เขตชั้นใน มีความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากรเท่ากับ 40,000 คน/ตร.กม. โดยในระยะ 5 แรกปีของแผน 
(พ.ศ. 2560) ก าหนดความหนาแน่นไวที่ 25,000 คน/ตร.กม. ขณะที่พ้ืนที่เขตชั้นในมีความหนาแน่นเฉลี่ย
ของประชากร (ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์) อยู่ที่ 8,440 คน/ตร.กม. ซึ่งหมายความว่าต้องท าให้ความ
หนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึนถึง 16,560 คน/ตร.กม.ในปี พ.ศ. 2560 และเพ่ิมข้ึนอีก 31,560 
คน/ตร.กม. เมื่อเทียบกับเปูาหมายของการพัฒนาในปี พ.ศ. 2575  
 และจากข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่รวบรวมโดยฝุายภูมิสารสนเทศทางผังเมือง ส านักผังเมือง  
ตามโครงการบูรณาการการก าหนดจุดแสดงต าแหน่งการให้อนุญาตก่อสร้างอาคารจากส านักการโยธาและฝุายโยธา
ส านักงานเขต 50 เขต (1 เมษายน 2557-30 เมษายน 2558) พบว่าบริเวณท่ีมีการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
กระจายตัวอยู่พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ไม่เป็นไปตามเปูาหมายของแผนพัฒนา และยังไม่สอดคล้องกับแนวทาง 
การใช้ที่ดินตามผังเมืองรวมเท่าใดนัก  ดังนั้นโดยภาพรวมสถานการณ์ของพ้ืนที่เมืองกรุงเทพมหานครยังคง
เป็นไปในทิศทางเดิม เช่น  ๑) การขาดความสมดุลระหว่างแหล่งงานกับที่อยู่อาศัย  ๒) มีการกระจายตัวของเมือง
อย่างไร้ทิศทาง (Urban Sprawl) ๓) การกระจายมาตรการควบคุมความหนาแน่นของการพัฒนาเมืองไม่ทั่วถึง  
และ ๔) การจัดบริการระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะไม่สมบูรณ์ในทุกส่วนของเมือง  
 จากการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2558 ของหน่วยงานพบว่าประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อยที่มีการโครงการ/กิจกรรมสนับสนุน คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.1  ขณะที่ประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อยท่ี 4.2 ไม่มีโครงกร/กิจกรรมสนับสนุน  และส านักผังเมืองเป็นหน่วยงานเดียวที่มีการด าเนินโครงการกิจกรรม
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยดังกล่าว  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการรวม 26 
โครงการ  (โดยเป็นโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 10 โครงการ) ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนโครงการรวม 282,009,900 บาท แสดงจ านวนการเบิกจ่ายผ่านโปรแกรมติดตามประเมินผล 
จ านวน 947,889.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.34 ของงบประมาณท่ีได้รับ โดยสามารถด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 16 
โครงการ และยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาโครงการอีกจ านวน 10 โครงการ ซึ่งจากท้ัง 6 เปูาประสงค์ 86 
กลยุทธ์นั้น มีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเพียง 4 เปูาประสงค์ และ 5 กลยุทธ์เท่านั้น และหากพิจารณาจากเปูาหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการแล้วจะเห็นได้ว่า โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดยังไม่สามารถผลักดันให้การพัฒนาเมืองบรรลุ
ตัวชี้วัดการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ทั้งนี้เนื่องจากเปูาหมายของการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ระยะ 20 ปี 
เน้นที่ภาพการเปลี่ยนแปลงในระดับเมือง ขณะที่โครงการ/กิจกรรมด าเนินการอยู่บนกรอบภารกิจของหน่วยงาน (ส านัก
ผังเมือง)  อีกท้ังลักษณะของโครงการ/กิจกรรมเป็นการศึกษาวิจัยมากกว่างานพัฒนา ดังนั้นผลของการด าเนินงานจึงได้
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเมือง ไม่ใช่การลงมือด าเนินการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามที่คาดหวัง ซึ่งหากไม่มี 
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หน่วยงานน าผลการศึกษาไปปฏิบัติ ความหวังที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเมืองให้เป็นไปตามเปูาหมายคงจะยาก 
ที่จะเป็นไปได้  และโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไม่ได้จ าเพาะเจาะจงไปที่พ้ืนที่เปูาหมาย
ของแผนพัฒนาฯ (พ้ืนที่เขตชั้นในและชั้นกลาง) โดยเนื้อของงานเน้นการด าเนินการเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน 
ซึ่งอาจมีผลของการด าเนินการบางส่วนส่งผลกระทบต่อความส าเร็จตามเปูาหมายในภาพของยุทธศาสตร์
กรุงเทพมหานคร 
 
ปัญหา/ข้อจ ากัดในการด าเนินงาน 
 1. โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ยังไม่สอดคล้องเชื่อมโยงกับโครงสร้างของ
แผนพัฒนาฯ ระยะ 20 ปี ในระดับต่าง ๆ เช่น ผลส าเร็จของโครงการ ไม่สามารถตอบสนองหรือส่งผลต่อการบรรลุ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ได้โดยตรง  และแผนพัฒนาฯ ระยะ 20 ปี ได้ก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน คือ
ส านักผังเมืองและส านักงานเขต ซึ่งมีภารกิจที่ไม่ครอบคลุมเปูาประสงค์การพัฒนาตามแผน  ซึ่งหากพิจารณา
เฉพาะหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครแล้ว จะพบว่ามีหน่วยงานอื่นที่มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ เช่น ส านักการจราจรและขนส่ง ส านักการโยธา 

2. การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.1 และ 4.2 นั้น ไม่สามารถ
ด าเนินการให้ส าเร็จได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงล าพัง  และภารกิจบางส่วนอยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานคร    
 3. ฐานข้อมูลที่ใช้ประเมินหรือเปรียบเทียบผลการด าเนินโครงการกับเปูาหมายของการพัฒนาตามแผน 
พัฒนาฯ ระยะ 20 ปี ยังมีอยู่น้อยและไม่เพียงพอในการประเมินผล การติดตามผลการด าเนินโครงการจึงเป็นการ
ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานตามข้ันตอนการด าเนินงานมากกว่าการติดตามผลที่ได้จากการด าเนินงานตาม
ขั้นตอน 
 4. โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นโครงการต่อเนื่อง  มีระยะเวลาในการด าเนินงานมากกว่า 1 ปี  
หรือเมื่อด าเนินการไปแล้วก็มักจะติดปัญหาท าให้ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
 5. โครงการมีลักษณะซ้ าซ้อน และหลายโครงการใช้งบประมาณในการด าเนินการสูง  
 
ข้อเสนอแนะต่อการผลักดัน “มหานครกะทัดรัด” 
 1. ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน ควรมีการคัดกรองโครงการให้มีความสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ระยะ 20 ปี และภารกิจเร่งด่วนของหน่วยงาน 
 2.  โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานผลักดันยุทธศาสตร์ ควรเพิ่มงานพัฒนาในสัดส่วนที่มากกว่างาน
ศึกษาวิจัย หรืออาจก าหนดแนวทางในการผลักดันผลการศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 3. ต้องมีการจัดท าแผนในลักษณะการบูรณาการ ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในสังกัดกรุงเทพมหานครและ
หน่วยงานภายนอก เพื่อให้ภารกิจงานสามารถหนุนเสริมและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 5  มหานครประชาธิปไตย 
 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะท่ี 1  ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 มหานครประชาธิปไตย 

ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย และ 9 ตัวขี้วัด  ผลการด าเนินการในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 
สรุปได้ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 5.1  มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ 
แผนฯ ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยไว้ 1 ตัวชี้วัด คือ มหานครกรุงเทพฯ     

มีองค์การบริหารจัดระบบสาธารณูปโภคมหานคร (ให้เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ ลักษณะ  
Functional Decentralization) โดยก าหนดให้ออกกฎหมายจัดตั้งเป็นเปูาหมายใน 5 ปีแรก (พ.ศ. 2556-2560)  
ซึ่งตัวชี้วัดนี้มิได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558   

ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยนี้มีความประสงค์ที่จะแก้ไขจุดอ่อนในการบริหารและการจัดท า
บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและชุมชนที่เพ่ิมขยายขึ้น มีความซับซ้อนของปัญหามากขึ้น      
และเก่ียวข้องกับหน่วยงานรับผิดชอบและวิทยาการที่หลากหลาย รวมถึงปัญหาการให้บริการสาธารณะในพ้ืนที่
รอยต่อของกรุงเทพฯ กับองค์กรปกครองท้องถิ่นอ่ืน ที่การขาดการลงทุนพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาร่วมกัน และ
การลงทุนพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการของกรุงเทพมหานครยังขาดการลงทุนพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน     
ท าให้การบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครขาดประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินการ 
 ในการที่กรุงเทพมหานครจะสามารถด าเนินการได้ตามตัวชี้วัดนี้ กรุงเทพมหานครได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ-
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ ซึ่งจะมีมาตราที่ก าหนดให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดตั้ง
องค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคได้ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนเสนอกระทรวงมหาดไทย
พิจารณา และกระทรวงมหาดไทยขอให้กรุงเทพมหานครปรับข้อมูลในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวบางส่วน  
และปรับรูปแบบการเสนอร่าง พระราชบัญญัติดังกล่าวใหม่  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 5.2  เมืองธรรมาภิบาล 
 แผนฯ ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยไว้ 3 ตัวชี้วัด  1.จัดเวทีสภาประชาชน
กรุงเทพฯ ปีละ 10 ครั้ง ในช่วง 5 ปีแรก พ.ศ.2556-2560  2. จัดเวทีสภาประชาชนระดับเขตปีละ 12 ครั้ง/เขต 
50 เขต ในช่วง 5 ปีแรก พ.ศ. 2556-2560  3. ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม ซึ่งตัวชี้วัดตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อยนี้มิได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558  

ผลการด าเนินการ 
 กรุงเทพมหานครได้เสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ ซึ่งจะมี
มาตราที่ก าหนดให้กรุงเทพมหานครสามารถด าเนินการจัดตั้งสภาประชาชนในระดับเขต และระดับกรุงเทพมหานคร
ได้ รวมถึงการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระบบงบประมาณ  และร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนเสนอ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณา และกระทรวงมหาดไทยขอให้กรุงเทพมหานครปรับข้อมูลในร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวบางส่วน และปรับรูปแบบการเสนอร่าง พระราชบัญญัติดังกล่าวใหม่ 
     
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 5.3  การกระจายอ านาจสู่ประชาชน 
 แผนฯ ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยนี้ไว้ 2 ตัวชี้วัด  1. แก้ไขกฎหมายระเบียบ-
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร จัดตั้งเทศบาลนครในกรุงเทพฯ (ร้อยละของเทศบาลนครตามท่ีกฎหมายก าหนด)  
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ภายในช่วง 5 ปีแรก พ.ศ.2556-2560  2. เพ่ิมอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในเรื่องอ านาจสอบสวน
คดีอาญาบางประเภทเช่นเดียวกับนายอ าเภอ ด้านการจราจร และด้านขนส่งมวลชน ในช่วง 5 ปีแรก พ.ศ. 2556-2560  
ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธ์ฯ นี้มิได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 
  ผลการด าเนินการ 
 กรุงเทพมหานครด าเนินการในการรับการกระจายอ านาจจากราชการส่วนกลาง ซึ่งแนวความคิด        
ในการจัดตั้งเทศบาลนครในกรุงเทพฯ นั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนหาความเหมาะสม โดยเมื่อเดือน
กันยายน 2558 คณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดประชุมเพ่ือระดมความเห็น
การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานกรุงเทพมหานคร และรวบรวมข้อมูลเสนอรัฐบาลพิจารณาต่อไปแล้ว  
ซึ่งการเพิ่มอ านาจหน้าที่กรุงเทพมหานครเรื่องอ านาจสอบสวนคดีอาญาบางประเภทเช่นเดียวกับนายอ าเภอ 
ด้านจราจรและด้านขนส่งมวลชน ซึ่งแนวคิดนี้ ในการประชุมคณะกรรมาธิการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม 
และกิจการต ารวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้โอนภารกิจการจัดระบบการจราจร  
ในเขตกรุงเทพมหานครให้กรุงเทพมหานครด าเนินการ และกรุงเทพมหานครได้ยกร่างกฎกระทรวงเพ่ือให้มี
อ านาจสอบสวนความผิดทางอาญาบางประเภทตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวม 21 ฉบับ และกฎหมายอื่น  
ที่ให้เป็นอ านาจหน้าที่กรุงเทพมหานคร 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 5.4  การเมืองสีขาว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยนี้ไว้ 2 ตัวชี้วัด  1. ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความซื่อสัตย์สุจริต  

ของหน่วยงานและข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 60 ของประชาชนที่เชื่อมั่น) ในช่วง 5 ปีแรก  
พ.ศ. 2556-2560   2. ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
ในตัวชี้วัดที่ 2 นี้มิได้ก าหนดเปูาหมายในช่วง 5 ปีแรก พ.ศ.2556-2560 และตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์
ทั้งสองตัวชี้วัดนี้มิได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 

ผลการด าเนินการ 
 ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยไว้ 2 ตัวชี้วัด  1. ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความซื่อสัตย์สุจริต
ของหน่วยงานและข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 60 ของประชาชนที่เชื่อมั่น) ในช่วง 5 ปีแรก   
พ.ศ. 2556-2560  2. ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
ทั้งสองตัวชี้วัดนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่ได้ด าเนินการ แต่ได้ด าเนินการจัดท าโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัดนี้
รวม 3 โครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีส่วนดีในการเตรียมความพร้อมในการวัดและประเมินผลตามตัวชี้วัดต่อไป 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 5.5  พลเมืองกรุงเทพมหานคร ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 
 แผนฯ ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยนี้ไว้ 1 ตัวชี้วัด คือ เครือข่ายพลเมือง
กรุงเทพมหานครติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าวิสัยทัศน์ ปีละ 2 ครั้ง โดยก าหนดให้จัดตั้งและรายงานผล 
10 ครั้ง เป็นเปูาหมายในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2556-2560) ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธ์ฯ นี้มิได้ก าหนดเป็น
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 

ผลการด าเนินการ 
 ตัวชี้วัดนี้จะสามารถด าเนินการได้หากได้มีการด าเนินการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
ที่อยู่ระหว่างการน าเสนอ แต่ทั้งนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบควรด าเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนงาน 
โครงการหรือมาตรการที่สนับสนุนและสอดคล้องกับตัวชี้วัดนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม  
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สรุปการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2558 ในประเด็นยุทธศาสตร์ 5      
มหานครประชาธิปไตย ได้ดังนี้  

 

ล าดับ ตัวช้ีวัดของประเด็นยุทธศาสตร ์5 
เปูาหมายใน 

5 ปีแรก (2556-2560) 

ไม่มีตัวช้ีวัดที่
ก าหนดในแผน 
กทม. 2558 

หมายเหต ุ

KPI 1. มหานครกรุงเทพฯ มีองค์การบริหารจัดระบบ
สาธารณูปโภคมหานคร (ให้เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น
แบบพิเศษ ลักษณะ Function Decentralization) 

ออกกฎหมายจัดตั้ง √ ร่าง พรบ.กทม.อยู่ใน
การพิจารณาของ
มหาดไทย 

KPI 2.  
KPI 3. 

การประชุม “สภาประชาชนกรุงเทมหานคร” 
การประชุม “สภาประชาชนระดับเขต” 50 เขต 

จัดประชุม 10  ครั้ง/ปีจัด 
ประชุม 12  ครั้ง/ปี 

ก าหนดในแผน 
กทม.2558 

ร่าง พรบ.กทม.อยู่ใน
การพิจารณาของ
มหาดไทย 

KPI 4. ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม ไม่ก าหนดเปูาฯ 5 ปีแรก √ ร่าง พรบ.กทม.อยู่ใน
การพิจารณาของ
มหาดไทย 

KPI 5. จัดตั้งเทศบาลนครในกรุงเทพมหานคร (ร้อยละของ
เทศบาลนครตามที่กฎหมายก าหนด)    

แก้ไขกฎหมายใน 5 ปีแรก √  ศึกษาทบทวนใหม่ 

KPI 6. เพิ่มอ านาจหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร เพิ่มอ านาจการสอบสวน √ ร่าง พรบ.กทม.อยู่ใน
การพิจารณาของ
มหาดไทย 

KPI 7. 
 
 

KPI 8. 

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความซื่อสัตย์สุจริตของ
หน่วยงานและข้าราชการ กทม. (ร้อยละของประชาชนท่ี
เชื่อมั่น) 
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความซื่อสัตย์สุจริตผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง  (ร้อยละของประชาชนท่ีเชื่อมั่น) 

 60 % ของประชาชนท่ี
เชื่อมั่น 
 
- ไม่ก าหนดเปูาฯ 5 ปีแรก 

√ 
 
√ 

-จัดท าโครงการไม่ตรง
กับตัวช้ีวัด    แต่
สนับสนุนตัวช้ีวัด 

KPI 9. เครือข่ายพลเมืองกรุงเทพมหานครติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าวิสัยทัศน์ฯ ปีละ 2  ครั้ง 

จัดตั้งเครือข่ายและรายงาน
ผล 10 ครั้ง 

√ ร่าง พรบ.กทม.อยู่ใน
การพิจารณาของ
มหาดไทย 

 
√  หมายถึง  ตัวช้ีวัดที่ไม่ก าหนดตามไว้ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 
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ข้อเสนอแนะในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มหานครประชาธิปไตย มีดังนี้ 
 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ในประเด็นยุทธ์ฯ นี้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครและการออกร่างพระราชบัญญัติบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  
เพ่ือให้สามารถมีอ านาจหน้าที่ในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยกรุงเทพมหานคร 
ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ผ่านกระทรวงมหาดไทยพิจารณา และกระทรวงมหาดไทยขอให้กรุงเทพมหานคร
ปรับข้อมูลในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวบางส่วน และปรับรูปแบบการเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวใหม่  
ซึ่งหากร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวผ่านการพิจารณาของสภาฯ และมีผลการบังคับใช้ ก็จะท าให้กรุงเทพมหานคร 
มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
ข้อเสนอแนะสามารถก าหนดได้ดังนี้ 
 1. ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลควรก าหนดเป็นตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร  
ในปีต่อไปเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ 
  2. กรุงเทพมหานครควรทบทวนความเหมาะสมของตัวชี้วัดที่  5 การจัดตั้งเทศบาลใน
กรุงเทพมหานคร  
  3. ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลควรเพิ่มการสนับสนุนส านักกฎหมายและคดีในการผลักดันร่าง
พระราชบัญญัตินี้ 
  4. ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลควรให้ความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ในการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์นี้ 
          5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเมื่อร่าง
พระราชบัญญัติฯ ที่จะประกาศใช้ รวมถึงภารกิจที่จะได้รับการถ่ายโอนจากรัฐบาล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 6   มหานครเศรษฐกิจและการเรียนรู ้
 

ความเป็นมา 
 กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของประเทศ การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น  
อย่างต่อเนื่อง แนวคิดของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันต้องการให้กรุงเทพมหานคร  
เข้าสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีความส าคัญในระดับภูมิภาคและนานาชาติ โดยกรุงเทพมหานครจะต้องเป็น
ศูนย์กลางการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของเอเชีย รวมถึงเป็นศูนย์การการเรียนรู้ วิทยาการ  
ด้านต่าง ๆ ของภูมิภาค 
 กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบในการสร้างกรุงเทพมหานครให้ได้ตามวิสัยทัศน์
ของประชาชนโดยมองถึงความสามารถในการแข่งขัน จะต้องมีระบบบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการเป็นเมืองเศรษฐกิจ
ที่มีความส าคัญในระดับภูมิภาคและนานาชาติ โดยกรุงเทพฯ จะเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การคมนาคมขนส่ง 
การแพทย์  การท่องเที่ยว  และวัฒนธรรมของเอเชีย  รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิทยาการด้านต่างๆ  
ของภูมิภาคได้ตามวิสัยทัศน์ของประชาชนในระยะเวลา 20 ปี นั้น กรุงเทพมหานครจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์
ในด้านต่าง ๆ เพ่ือรองรับใน 20 ปีข้างหน้าในการที่กรุงเทพมหานครก้าวสู่มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 
ซึ่งจะต้องเร่งด าเนินการในเรื่องที่เก่ียวข้องภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่กรุงเทพมหานคร 
  
แนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
 การน าแนวคิดประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมีส่วนร่วมจัดท าแผนวิสัยทัศน์ของประชาชนเพื่อการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี กรุงเทพมหานครต้องด าเนินกิจการเพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์ของประชาชนภายใต้
เงื่อนไขที่ข้าราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานครต้องให้ความส าคัญ จะต้องมีการปรับระบบและวิธีการ
ด าเนินกิจการโดยค านึงถึงความต้องการของประชาชน แผนพัฒนากรุงเทพมหานครได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์
เพ่ือก้าวสู่การเป็น มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้  และมีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส านักพัฒนาสังคม  
ส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง และส านักงานเขต โดยมี 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อย คือ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 6.1  ศูนย์กลางด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสีเขียว 
 กรุงเทพมหานครจะต้องมีระบบฐานข้อมูลการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า ระบบขนส่งโลจิสติกส์ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการขนส่งและการกระจายสินค้า มีระบบการจัดการทาง  
ด้านการเงินการตลาด และการบรรจุภัณฑ์ มีเครือข่ายในภาคเอกชนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาประเทศ 
เกี่ยวกับการเป็นตัวกลางทางการเกษตร ( Broker) สร้างความสัมพันธ์ทางเครือข่าย ( Network) และการสร้าง
ระดับการติดต่อ (Connection) มีการจัดงานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารในระดับภูมิภาค และมีสถาบันอบรม
ทางด้านการประกอบอาหาร และผู้ประกอบการด้านอาหารให้ได้มาตรฐานในการผลิตอาหาร โดยมีเปูาประสงค์
ในการด าเนินงานจ านวน 2 เปูาประสงค์ และ 4 กลยุทธ์  ดังนี้ 
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 เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
6.1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับ 
การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร  
สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร อาหารแปรรูป
และบริการสีเขียว 

1. ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร 
สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร 
อาหารแปรรูป และบริการ 
สีเขียวมีความครอบคลุม  
(ร้อยละ 50) 

1. พัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม
เกษตร อาหารแปรรูป และบริการสีเขียวโดย 
ให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีส่วนร่วม 
2. สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ 
การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร สินค้า
อุตสาหกรรมเกษตร อาหารแปรรูปและ 
บริการสีเขียวกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

6.1.2 พัฒนาระบบการจัดการทาง 
ด้านการผลิต การเงิน การตลาด  และ 
การบรรจุภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับสินค้าเกษตร 
สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และบริการ 
สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับ
สินค้าเกษตร สินค้า
อุตสาหกรรมเกษตร และบริการ
สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีความเข้าใจรวมทั้งมี
ความสามารถในการปรับใช้
เครื่องมือทางการผลิต การเงิน 
การตลาด และการบรรจุภัณฑ์ 
(30) 

1. สนับสนุนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปรับใช้เครื่องมือทางการผลิต การเงิน 
การตลาด และการบรรจุภัณฑ์ในสินค้า
เกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และ
บริการสีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
กรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน และหน่วยงาน
รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 6.2  ศูนย์กลางการค้า การเงินและการลงทุน 
 กรุงเทพมหานครจะต้องมีพ้ืนที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ตลอดจนการจัดหาพื้นที่ส าหรับการจัดตั้ง
ส านักงานระดับภูมิภาคขององค์การระหว่างประเทศและธุรกิจนานาชาติ  ระบบขนส่งสาธารณะและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประสานงานเพื่อปรับปรุงกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการท าธุรกรรม
ทางการเงินและการลงทุนให้มีความชัดเจน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ 
 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานขั้นสูงในกรุงเทพมหานคร การจัดให้มีหลักสูตร/ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
ให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนทักษะทางด้านภาษาเพ่ือรองรับการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 การปรับปรุงข้อบังคับการขออนุญาตเกี่ยวกับสถานที่จัดท าธุรกิจให้มีความสะดวกและภายใต้เกณฑ์   
ที่มีความเหมาะสมส าหรับการจัดตั้งส านักงานระดับภูมิภาคขององค์การระหว่างประเทศและธุรกิจนานาชาติ  
ตลอดจนหน่วยงานภายในก ากับของกรุงเทพมหานคร พัฒนากลยุทธ์ใหม ่ๆ เพ่ือการพัฒนาเมืองให้มีความเหมาะสม
กับการจัดตั้งส านักงานขององค์การระหว่างประเทศและบริษัทนานาชาติ  
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
6.2.1 สนับสนุนให้เกิดพ้ืนที่และ 
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการท า
ธุรกรรมทางการเงินและการลงทุน 
อย่างเป็นระบบ 

1. ผู้ประกอบการหรือบริษัทไทย
และบริษัทต่างชาติขอจด
ทะเบียนส าหรับการท าธุรกรรม
ทางการเงินและการลงทุนเพ่ิมข้ึน 
(ร้อยละ10) 

1. ดูแล พัฒนา และสนับสนุนทางด้านพื้นท่ี
และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการท า
ธุรกรรมทางการเงินและการลงทุน 
อย่างเป็นระบบ 
2. สนับสนุน ประสานงาน ให้เกิดการใช้ 
พัฒนาพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
  ส าหรับการท าธุรกรรมทางการเงินและ 

การลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม 
3. ประสานงานและสนับสนุนให้มี 
การปรับปรุงกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการท าธุรกรรมทางการเงิน 
และการลงทุนให้มีความชัดเจนเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงิน
ระหว่างประเทศ 

6.2.2 สนับสนุนและพัฒนาสถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงานขั้นสูงในกรุงเทพมหานคร 

1. ผู้ประกอบการที่เข้าอบรม 
มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนทักษะทางด้านภาษา
เพ่ือรองรับการรวมเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ร้อยละ 70) 
2. แรงงานฝีมือ แรงงานขั้นสูง
ในกรุงเทพมหานครที่เข้าอบรม
มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนทักษะ
ทางด้านภาษาเพ่ือรองรับการ
รวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  (ร้อยละ 70) 

1. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชนและ
ประชาชนตลอดจนชุมชนที่เก่ียวข้อง 

6.2.3 สนับสนุนให้เกิดการจัดหาพ้ืนที่ 
และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ 
การจัดตั้งส านักงานระดับภูมิภาค 
ขององค์การระหว่างประเทศและธุรกิจ
นานาชาติได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 

1. พ้ืนที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับจัดตั้งส านักงาน
ระดับภูมิภาคขององค์การ
ระหว่างประเทศและธุรกิจ
นานาชาติได้รับการจัดการอย่าง
เหมาะสม (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5) 

1. ประสานงานและสนับสนุนให้มี 
การปรับปรุงกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับจัดตั้งส านักงานและจัดประชุม
โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลาง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 6.3  ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก 
 เมืองกรุงเทพฯ  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากท่ัวโลกมาสู่เมืองกรุงเทพฯ   
สู่จังหวัดต่าง ๆ ของไทย และสู่เมืองอ่ืน ๆ ในภูมิภาคอาเซียนและในเอเชีย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถ
ท ารายได้ให้กับชาวกรุงเทพฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมของกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
       76 



 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
6.3.1 ด ารงรักษาการเป็นเมือง 
จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว 
อันดับต้นๆ ของโลกไว้ให้ได้ตลอดไป 

1. เป็นจุดหมายปลายทาง 
ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก  
(อันดับที่ 1-3) 

1. พัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเมืองกรุงเทพฯ 
2. ยกระดับคุณภาพบริการด้านการท่องเที่ยว
เมืองกรุงเทพฯ สู่ระดับโลก 
3. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยวใหม่ๆ 
4. เพ่ิมช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร 
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนานาชาติ 
5. เพ่ิมศักยภาพของการท่องเที่ยว กทม. 
 
 
 
 

6.3.2 จ านวนนักท่องเที่ยว (คน-วัน/ 
ปี) สูงเป็นอันดับที่ 1-3 ของเมือง 
ท่องเที่ยวในเอเชีย 

1. จ านวนนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศของเมือง
กรุงเทพมหานคร  
(21.3 ล้านคน-วัน/ปี) 

6.3.3 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
สามารถท ารายได้ให้กับ 
ชาวกรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์รวม 
ของกรุงเทพมหานคร 

1. รายได้จากอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวของชาว
กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ5.86 
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของกรุงเทพมหานคร) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 6.4  ศูนย์กลางธุรกิจตามฐานนวัตกรรม-วัฒนธรรม 
 กรุงเทพมหานครมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการจัดงาน  แสดงผลงานกลุ่มธุรกิจตามฐาน
วัฒนธรรมนวัตกรรม นวัตกรรมวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหลักท่ีประสานงานในการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทย  ตลอดจนให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและสร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ รวมถึงการจัดหาช่องทางการตลาดส าหรับอุตสาหกรรม พัฒนาตลาดแฟชั่น
และเครื่องประดับนานาชาติ  และจัดหาช่องทางการตลาดเพื่อให้ผลงานของแรงงานฝีมือคนไทยเป็นที่รู้จัก  
ในระดับนานาชาติ 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
6.4.1 สนับสนุนให้เกิดสิ่งอ านวย 
ความสะดวกเพ่ือรองรับการจัดงาน  
แสดงผลงานกลุ่มธุรกิจตามฐาน 
นวัตกรรม-วัฒนธรรม 

1. ผู้ประกอบการไทยและ
ต่างชาติเข้าร่วมงานแสดง 
ผลงานกลุ่มธุรกิจตามฐาน
นวัตกรรม-วัฒนธรรม  
(ร้อยละ 10) 
2. ผู้ประกอบการไทยและ
ต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับตลาด
แฟชั่นและเครื่องประดับ
นานาชาติเข้าร่วมการจัด
แสดงผลงาน (ร้อยละ 10) 

1. สนับสนุน ประสานงานให้เกิดการใช้ และ
พัฒนาสินค้าและบริการในกลุ่มธุรกิจตามฐาน
นวัตกรรม-วัฒนธรรมที่จัดแสดง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 6.5  ศูนย์กลางการจัดประชุมนิทรรศการฯ 
 กรุงเทพมหานครจัดหาพ้ืนที่และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับจัดประชุม  นิทรรศการ และการแสดง
สินค้า ให้มีความเหมาะสม ทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคระบบขนส่งสาธารณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
6.5.1 สนับสนุนให้เกิดการจัดหาพ้ืนที่และ
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับจัดประชุม 
นิทรรศการ และการแสดงสินค้า 

1. พ้ืนที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับจัดตั้งส านักงาน
ระดับภูมิภาคขององค์การ
ระหว่างประเทศและธุรกิจ
นานาชาติได้รับการจัดการ 
อย่างความเหมาะสม  
(เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5) 
2. พ้ืนที่และสิ่งอ านวย 
ความสะดวกส าหรับจัดประชุม 
นิทรรศการและการแสดงสินค้า  
(เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5) 

1. ประสานงานและสนับสนุนให้มีปรับปรุง
กฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดประชุมโดยมีกรุงเทพมหานคร 
เป็นศูนย์กลาง 
2. ประสานงานและสนับสนุนให้กรุงเทพ-
มหานครเป็นศูนย์กลางของเมืองในการจัด
ประชุมในระดับภูมิภาค 
3. ประสานงานและสนับสนุนให้กรุงเทพ-
มหานครเป็นศูนย์กลางของเมืองในการจัด
ประชุมในระดับโลก 

 
ผลการด าเนินการ  

1. ศูนย์กลางด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการสีเขียว 
     หน่วยงานของกรุงเทพมหานครไม่มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร อาหารแปรรูปและบริการสีเขียว รวมทั้งไม่มีการจัดท าโครงการ/
กิจกรรมที่สนับสนุนผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และบริการสีเขียว 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งมีความสามารถในการปรับใช้เครื่องมือทางการผลิต การเงิน การตลาด  
และการบรรจุภัณฑ์  
     2. ศูนย์กลางการค้า การเงินและการลงทุน 

    หน่วยงานของกรุงเทพมหานครไม่ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการสนับสนุนให้เกิดพ้ืนที่  
และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการท าธุรกรรมทางการเงินและการลงทุนอย่างเป็นระบบ การสนับสนุน  
และพัฒนาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานขั้นสูงในกรุงเทพมหานคร ตลอดจนการสนับสนุนให้เกิดการจัดหาพ้ืนที่  
และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการจัดตั้งส านักงานระดับภูมิภาคขององค์การระหว่างประเทศและธุรกิจ
นานาชาติ    
     3. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก  

    ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบว่า กรุงเทพมหานครมีนักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวในพื้นที่ 34,761,852 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 1,049,617.80 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 10.505 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมปี 2558 รวมทั้งได้รับการจัดอันดับเมืองน่าเที่ยวอยู่ในอันดับที่ 6 
ของโลก และอันดับที่ 3 ในเอเชีย รวมทั้งผลจากการส ารวจพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย  
มีความประทับใจพึงพอใจในบริการของแหล่งท่องเที่ยวในระดับสูง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าว  
ข้างต้น จะเห็นได้ว่าผลการด าเนินงานสามารถบรรลุตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ได้ แต่อย่างไรก็ตามข้อมูล  
ที่น ามาแสดงหรือบ่งชี้ผลการด าเนินงานนั้น เป็นข้อมูลที่จัดเก็บโดยหน่วยงานอื่นและเป็นการจัดเก็บ  
ข้อมูลในภาพรวม ซึ่งไม่สามารถสะท้อนหรืออ้างอิงได้ว่าผลการด าเนินงานดังกล่าวมาจากการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมของกรุงเทพมหานครเพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดการบรรลุผลการด าเนินงานตามเปูาหมาย  
โดยตรง โครงการ/กิจกรรมของกรุงเทพมหานครขาดข้อมูลที่เป็นเหตุชี้ชัดถึงผลการด ารงรักษาการเป็น  
เมืองจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกไว้ให้ได้ตลอดไป ผลความพึงพอใจในระดับสูง  
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ไม่สามารถสรุปได้ว่ากรุงเทพมหานครด าเนินการได้ตามเปูาประสงค์ เพราะส่วนหนึ่งผลมาจากการบริการ  
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนร่วม โครงการ/กิจกรรมของกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบ  
เป็นเพียงการสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยว (คน-วัน/ปี) สูงเป็นอันดับที่ 1-3 ของเมืองท่องเที่ยว
ในเอเชีย และเมื่อน าผลของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของกรุงเทพมหานครที่เก่ียวข้องยังขาดข้อมูล  
ที่สามารถระบุได้ว่าการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมเป็นเหตุท าให้เกิดผลการเพ่ิมจ านวนของนักท่องเที่ยว
โดยตรง ในท านองเดียวกันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถท ารายได้ให้กับชาวกรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมของกรุงเทพมหานครนั้นเกิดจากโครงการ/กิจกรรมที่กรุงเทพมหานครด าเนินการ 
เช่น การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเมืองกรุงเทพฯ การยกระดับคุณภาพบริการด้านการท่องเที่ยวเมืองกรุงเทพฯ 
สู่ระดับโลก  การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ ๆ  การเพ่ิมช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร  
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนานาชาติ หรือการเพิ่มศักยภาพของการท่องเที่ยว กทม. ก็ตาม เนื่องจากยังขาด
ข้อมูลที่สนับสนุนเช่นเดียวกัน   ดังนั้นกรุงเทพมหานครมีการจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานด้วยตนเอง   
โดยน าเอาการวิจัยเชิงส ารวจเข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเพ่ือให้ได้ทราบถึงข้อมูล  
ผลการด าเนินงานที่สะท้อนถึงผลที่เกิดจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริง 

4. ศูนย์กลางธุรกิจตามฐานนวัตกรรม-วัฒนธรรม 
      หน่วยงานของกรุงเทพมหานครไม่มีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน ประสานงานให้เกิดการใช้  
และพัฒนาสินค้าและบริการในกลุ่มธุรกิจตามฐานนวัตกรรม-วัฒนธรรมที่จัดแสดง ขาดข้อมูลของผู้ประกอบการไทย
และต่างชาติเข้าร่วมงานแสดงผลงานกลุ่มธุรกิจตามฐานนวัตกรรม-วัฒนธรรม และข้อมูลผู้ประกอบการไทย
และต่างชาติที่เก่ียวข้องกับตลาดแฟชั่นและเครื่องประดับนานาชาติเข้าร่วมการจัดแสดงผลงาน   

5. ศูนย์กลางการจัดประชุมนิทรรศการฯ 
     หน่วยงานของกรุงเทพมหานครไม่มีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับประสานงานและสนับสนุน  
ให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของเมืองในการจัดประชุมในระดับภูมิภาคและระดับโลก  ภารกิจในการจัด
พ้ืนที่และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับจัดตั้งส านักงานระดับภูมิภาคขององค์การระหว่างประเทศและธุรกิจ
นานาชาติได้รับการจัดการอย่างความเหมาะสม  และส าหรับจัดประชุม นิทรรศการ และการแสดงสินค้า  
ในส่วนของกรุงเทพมหานครยังขาดความชัดเจน 
   
ปัญหา/ข้อจ ากัดในการด าเนินงาน 

1. โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขาดความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ผลส าเร็จไม่สามารถตอบตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผนฯ ได้ 
 2. กรุงเทพมหานครขาดการศึกษาข้อมูลที่จ าเป็นต่อการวิเคราะห์และระบบจัดเก็บฐานข้อมูล  
ที่เก่ียวข้องเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลสนับสนุนในการก าหนดโครงการ/กิจกรรมได้อย่างเหมาะสม  
 3. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี การก าหนดเปูาประสงค์กรุงเทพมหานครไม่สามารถ
ด าเนินการได้เพียงหน่วยงานเดียว เช่น งานด้านการท่องเที่ยว 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. การจัดท าพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (ระยะ 2 พ.ศ. 2561-2565)  จะต้องพิจารณา 
ถึงเปูาประสงค์ที่ตรงตามภารกิจของหน่วยงานและสามารถกระท าได้จริง  

2. กรุงเทพมหานครควรมีการศึกษาระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลหรือใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบได้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7   การบริหารจัดการ 

 
 การน าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติ 
ได้มีการจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี โดยยกภารกิจของหน่วยงานระดับส านัก  
ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย กลยุทธ์ มาตรการ  
โครงการ/กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุเปูาหมายของตัวชี้วัดและงบประมาณ ซึ่งในแผนปฏิบัติราชการ-
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จะประกอบด้วยภารกิจส าคัญของกรุงเทพมหานคร 2 ส่วน 
ได้แก่ ภารกิจซึ่งต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี และ
นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากโครงสร้างของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558  ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ส านัก
ปลัดกรุงเทพมหานคร ส านักการคลัง ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร  มี 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย คือ กฎหมาย  
การบริหารแผนและประเมินผล การบริหารทรัพยากรบุคคล การคลังและงบประมาณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ่งในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยจะมีตัวชี้วัด เปูาประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้หน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบน าไปด าเนินการ โดยคาดหวังว่าหากมีการด าเนินการโครงการทั้งหมดย่อมส่งผลต่อตัวชี้วัดและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายของแผนพัฒนาฯ  
  

 เมื่อได้ติดตามผลการน าประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยท้ัง 5 ไปสู่การปฏิบัติแล้ว พบว่า  
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 7.1  กฎหมาย   
 ประกอบด้วย  2 ตัวชี้วัด  2 เปูาประสงค์  3 ตัวชี้วัดหลัก จ านวน 8 โครงการ  ส านักงานกฎหมาย-
และคดีไม่น าโครงการที่บรรจุในแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ แต่มีการด าเนินการซึ่งไม่ตอบตัวชี้วัดส่งผลให้การขับเคลื่อน
ประเด็นยุทธศาสตร์นี้มีความล่าช้า เหตุเพราะการตรากฎหมายการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัว จ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ ต้องใช้เวลาและมีข้ันตอนมากมายจึงเห็นว่า
การแก้ไข พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครบางส่วนบางมาตราจะรวดเร็วกว่าเช่นเดียวกันกับ
การถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้กรุงเทพมหานครตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 127 ภารกิจ ไม่ต้องถ่ายโอนให้ กทม. 40 ภารกิจ ต้องถ่ายโอน 
87 ภารกิจ ถ่ายโอนแล้ว 39 ภารกิจ อีก 48 ยังไม่ถ่ายโอนโดยในปี 2558 ถ่ายโอน 2 ภารกิจ คือ การอนุญาต
ประกอบกิจการและตรวจตราสถานบริการน้ ามันเชื้อเพลิง และการอนุญาตให้ควบคุมหอพักเอกชนตาม พ.ร.บ. 
หอพัก พ.ศ. 2558 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 7.2  การบริหารแผนและประเมินผล   
 ประกอบด้วย  2 ตัวชี้วัด  5 เปูาประสงค์  12 กลยุทธ์  จ านวน 24 โครงการ ส านักยุทธศาสตร์-  
และประเมินผลไม่ได้น าโครงการที่บรรจุในแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติทั้งหมด โดยน าไปปฏิบัติเพียง 2 โครงการ  
1 กิจกรรม คือ โครงการประเมินโครงการขนาดใหญ่และโครงการจัดท าแผนบูรณาการที่เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี และการปรับปรุงโครงสร้างส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ซึ่งทั้ง  
3 รายการไม่ตอบตัวชี้วัด ส่งผลให้การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์นี้มีความล่าช้า คือการบริหารจัดการแผน
และการประเมินผลแผนยังไม่มีความคืบหน้า โดยยังไม่สามารถท าให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสมาชิก  
สภากรุงเทพมหานครเห็นความส าคัญในการน าแผนฯ 20 ปี ไปใช้ในการขับเคลื่อนและพัฒนากรุงเทพมหานคร  
 
    80 



 

 

ไม่สามารถผลักดันโครงการในแผนพัฒนากรุงเทพฯ ให้หน่วยงานน าไปสู่การปฏิบัติและได้รับการจัดสรร
งบประมาณในการด าเนินโครงการและยังไม่มีการประเมินผลแผนพัฒนาฯ ออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ในส่วน
นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเรื่องการให้บริการ Wi Fi ฟรี สยป. ได้ประสานหน่วยงานและ  
ส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ติดตั้ง Wi Fi แล้ว 690 หน่วยงาน โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรี 
602 หน่วยงาน ไม่เปิดให้บริการ 88 หน่วยงาน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว
ข้างต้น 
      

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล  
 ประกอบด้วย  3 ตัวชี้วัด  4 เปูาประสงค์  18 กลยุทธ์  จ านวน 30 โครงการ  ส านักงานคณะกรรมการ-
ข้าราชการกรุงเทพมหานครและสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครไม่ได้น าโครงการที่บรรจุในแผนฯ 
ไปสู่การปฏิบัติซึ่งส่งผลให้ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนแต่หน่วยงานทั้งสองได้ด าเนินโครงการ ซึ่ง  
ไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและเปูาประสงค์  อย่างไรก็ตามหน่วยงานได้มีการด าเนินโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด
บางตัวของเปูาประสงค์และลักษณะโครงการส่วนใหญ่เป็นงานประจ าตามภารกิจของหน่วยงาน โดย สกก.   
ได้จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2557-2560 จึงมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับแผนดังกล่าว 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 7.4 การคลังและงบประมาณ 
 ประกอบด้วย  8 ตัวชี้วัด  4 เปูาประสงค์  5 กลยุทธ์  จ านวน 31 โครงการ  ส านักการคลัง ส านัก
งบประมาณกรุงเทพมหานคร ส านักงานตรวจสอบภายในไม่ได้น าโครงการที่บรรจุในแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ  
ซึ่งส่งผลให้ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อน แต่ได้มีการด าเนินงานตามภารกิจประจ าและตามท่ีกฎหมาย
หรือระเบียบก าหนดไว้ โดยสามารถน าข้อมูลผลการด าเนินงานมาศึกษาเปรียบเทียบเชิงสถิติซึ่งตอบสนอง  
แผนฯ ได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเช่นเดียวกับส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครและส านักงานตรวจสอบภายใน  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ประกบด้วย  2 ตัวชี้วัด  3 เปูาประสงค์  6 กลยุทธ์  จ านวน 8 โครงการ  ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ไม่ได้น าโครงการที่บรรจุในแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งส่งผลให้ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อน ในภาพรวม
ของประเด็นยุทธ์นี้กรุงเทพมหานครมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อให้บริการประชาชนเพียง 
3 โครงการ และมีการบริการข้อมูลบนเว็บไซต์ของทุกหน่วยงาน ซึ่งทั้งหมดเป็นเพียงการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารและรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ยังไม่มีการพัฒนาไปสู่การให้บริการอื่น ๆ ของกรุงเทพมหานคร  
นอกจากนี้กรุงเทพมหานครมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ที่หลากหลาย กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ก่อให้เกิดข้อมูลซึ่งสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน/  
การตัดสินใจของผู้บริหาร แต่ยังขาดการพัฒนาระบบคลังข้อมูลกลางเพื่อรวบรวมข้อมูลจากระบบต่าง ๆ 
และระบบสารสนเทศที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนผู้บริหาร ( EIS)  ในส่วนผลการด าเนินการ  
ตามตัวชี้วัดเปูาประสงค์นั้น พบว่ามีโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 169 โครงการ/กิจกรรม  
และเก่ียวข้องในประเด็นยุทธศาสตร์อื่นๆ 35 โครงการ/กิจกรรม โดยมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐ 3 โครงการ และมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงเว็บไซต์ทั้ง 77 หน่วยงาน 
ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ส่วนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการบริหารงานไม่สามารถ
สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเปูาประสงค์ได้ เนื่องจากไม่มีกลยุทธ์ใดตอบเปูาประสงค์ และมีหน่วยงานเดียว 
คือส านักการระบายน้ า ที่มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้บริหารของหน่วยงาน โดยในปี 2558  
 
 
     81  



 

 

โครงการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม/สัมมนา มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมโครงการ 253 คน 
แต่ไม่สามารถตอบเปูาหมายตัวชี้วัดเปูาประสงค์ได้เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมโครงการซ้ ากันหลายโครงการและไม่มี
การเก็บรวบรวมฐานข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมไว้อย่างเป็นระบบ 
 
ปัญหา อุปสรรค  
 1. หน่วยงานไม่ได้น าโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2558  
ไปก าหนดลงในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานแต่มีการน าโครงการที่ไม่สอดคล้องกับเปูาประสงค์  
ของประเด็นยุทธศาสตร์มาด าเนินการ โดยให้ความส าคัญกับภารกิจงานประจ าที่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ กฎหมาย 
หรือระเบียบ ส่งผลให้ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ไม่มีการขับเคลื่อน การประเมินผลแผนฯ จึงไม่มีประสิทธิภาพ  
เพราะขาดข้อมูลผลการด าเนินการ  
 2. การก าหนดตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดของเปูาประสงค์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ที่ก าหนดในแผนฯ 
บางตัวชี้วัดไม่สามารถวัดได้และโครงการที่ระบุในแผนฯ ไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
 3. ขาดฐานข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิงเปรียบเทียบความส าเร็จของตัวชี้วัดในระดับต่าง ๆ  
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