
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2563



แผนภาพแสดงสัดส่วนตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) จ าแนกตามด้าน
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แผนภูมิแสดงภาพรวมการบรรลุผลการด าเนินงาน
ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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แผนภาพเปรียบเทยีบการบรรลผุลการด าเนินงานตาตวัชีว้ัดหลัก
ของแผนปฏบิตัิราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าป ีพ.ศ. 2563 จ าแนกตามด้าน
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สัดส่วนงบประมาณที่ได้รับ ปีงบประมาณ 2561-2563

5

สรุปวงเงินงบประมาณยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
ด้านการบริหารจัดการเมืองมหานคร 5.23 5.34 7.81
ด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 2.40 0.76 0.61
ด้านมหานครประชาธิปไตย 0.65 0.56 1.46
ด้านมหานครกระชับ 0.33 1.19 2.16
ด้านมหานครส าหรับทุกคน 26.46 11.09 3.44
ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย 33.11 27.21 29.32
ด้านมหานครปลอดภัย 31.82 53.85 55.20
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สัดส่วนงบประมาณท่ีใช้ ปีงบประมาณ 2561-2563
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สรุปวงเงินงบประมาณยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
ด้านการบริหารจัดการเมืองมหานคร 7.20 6.57 9.28
ด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 0.26 0.39 1.10
ด้านมหานครประชาธิปไตย 0.27 0.42 0.43
ด้านมหานครกระชับ 0.29 0.93 0.14
ด้านมหานครส าหรับทุกคน 30.32 14.43 9.48
ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย 29.34 36.04 23.06
ด้านมหานครปลอดภัย 32.30 41.23 56.51
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งบประมาณที่ใช้และงบประมาณที่ได้รับในภาพรวมและรายด้าน ปีงบประมาณ 2563

7

สรุปวงเงินงบประมาณยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2563

191 ตัวช้ีวัด
74%

53 ตัวช้ีวัด
21%

13 ตัวชี้วัด
5%

ภาพรวมตัวชี้วัด 7 ด้าน

ตัวช้ีวัดที่บรรลุผล ตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุผล ตัวช้ีวัดที่ไม่ด าเนินการ

19,694.98 

10,460.75 

1,225.87 

772.41 

519.88 

219.23 

2,785.15 

35,678.27 

5,167.54 (26.24%)

2,109.04 (20.16%)

866.44 (70.68%)

12.83 (1.66%)

38.92 (7.49%)

100.69 (45.93%)

848.85 (30.48%)

9,144.31 (25.63%)

-  5,000  10,000  15,000  20,000  25,000  30,000  35,000  40,000

ด้านมหานครปลอดภัย

ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย

ด้านมหานครส าหรับทุกคน

ด้านมหานครกระชับ

ด้านมหานครประชาธิปไตย

ด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้

ด้านการบริหารจัดการเมืองมหานคร

ภาพรวมทุกด้าน

งบประมาณที่ใช้และงบประมาณท่ีได้รับในภาพรวมและรายด้าน ปีงบประมาณ 2563
(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณที่ใช้ งบประมาณที่ได้รับ 
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ด้านมหานครปลอดภัย

102 ตัวช้ีวัด
81%

18 ตัวช้ีวัด
14%

6 ตัวชี้วัด
5%

ตัวชี้วัดด้านมหานครปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563

ตัวช้ีวัดที่บรรลุผล ตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุผล ตัวช้ีวัดที่ไม่ด าเนินการ

งบประมาณทีใ่ช้และงบประมาณที่ได้รับรายมิติ ปีงบประมาณ 2563

8,602.56 

1,193.03 

743.55 

5,804.68 

2,037.17 

1,313.99 

19,694.98 

1,629.59 (18.94%)

814.12 (68.24%)

368.77 (49.60%)

1,524.93 (26.27%)

571.33 (28.05%)

258.80 (19.70%)

5,167.54 (26.24%)

-  5,000  10,000  15,000  20,000  25,000

มิติท่ี 1.1 ปลอดมลพิษ

มิติท่ี 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

มิติท่ี 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ

มิติท่ี 1.4 ปลอดภัยพิบัติ

มิติท่ี 1.5 สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

มิติท่ี 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

ภาพรวมด้านมหานครปลอดภัย

งบประมาณที่ใช้และงบประมาณที่ได้รับรายมิติ ปีงบประมาณ 2563 (หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณที่ใช้ งบประมาณที่ได้รับ 



ด้านมหานครปลอดภัย

ติดตั้งกล้อง CCTV
เป้าหมาย : 3,000 กล้อง

ผลการด าเนินการ : 3,342 กล้อง

ก าจัดมูลฝอยของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้องการ
เป้าหมาย : ร้อยละ 100

ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 100

ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค
เป้าหมาย : ร้อยละ 95.00

ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 98.43

ชุมชนมีความสามารถในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป้าหมาย : 1,200 ชุมชน

ผลการด าเนินการ : 1,611 ชุมชน

ความสามารถในการป้องกันน้ าท่วม
เป้าหมาย : ร้อยละ 90 ของพ้ืนที่ท่ีมีแนวป้องกันน้ าท่วม

ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดส าคัญที่ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย

จ านวนยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานลดลง
เป้าหมาย : ลดลงร้อยละ 3.00 

ผลการด าเนินการ : ลดลงร้อยละ 7.41 9



ด้านมหานครปลอดภัย
ตัวชี้วัดส าคัญที่ด าเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย

ปริมาณน้ าเสียเพิ่มข้ึนในอัตราที่ลดลง
เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 2.72

ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 3.90

ฝุ่นละออง PM 10 และPM 2.5 ผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย : PM 10 ร้อยละ 99.00 /PM 2.5 ร้อยละ 98.00 

ผลการด าเนินการ : PM 10 ร้อยละ 98.26/PM 2.5 ร้อยละ 92.23

การกระท าผิดกฎจราจรลดลง
เป้าหมาย : ร้อยละ 4

ผลการด าเนินการ : หน่วยงานไม่ได้จัดเก็บข้อมูล
การกระท าผิดกฎจราจร

การปรับปรุงถนน/ทางเท้า/คันหิน/สะพาน
/อุโมงค์ข้ามท่อระบายน้ า
เป้าหมาย : ร้อยละ 80

ผลการด าเนินการ : กระบวนการจัดจ้างยังไม่เรียบร้อย

ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับ
บริการทางการแพทย์ภายใน ๑๐ นาที

เป้าหมาย :ร้อยละ 30 
ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 20.66

ชาว กทม. มีดัชนีมวลกาย (BMI) 
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
เป้าหมาย : ร้อยละ 55

ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 40.18

ก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬา
และนันทนาการ

เป้าหมาย : ร้อยละ 100
ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 85.31

จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
เป้าหมาย : ไม่เกิน 567 ราย
ผลการด าเนินการ : 619 ราย
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ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย

11

17 ตัวชี้วัด
65%

7 ตัวชี้วัด
27%

2 ตัวชี้วัด
8%

ตัวชี้วัดด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
ปีงบประมาณ 2563

ตัวชี้วัดที่บรรลุผล ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผล ตัวชี้วัดที่ไม่ด าเนินการ

261.76 

481.80 

9,715.09 

2.10 

10,460.75 

25.30 (9.66%)

180.89 (37.55%)

1,901.90 (19.58%)

0.95 (45.18%)

2,109.04 (20.16%)

-  2,000  4,000  6,000  8,000  10,000  12,000

มิติท่ี 2.1 ภูมิทัศน์สวยงาม

มิติท่ี 2.2 มีพื้นที่สาธารณะ พ้ืนที่สีเขียวกระจายท่ัวพ้ืนที่

มิติท่ี 2.3 ระบบขนส่งมวลชนสะดวกทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจร
คล่องตัว มีทางเลือก

มิติท่ี 2.4 การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก

ภาพรวมด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย

งบประมาณที่ใช้และงบประมาณที่ได้รับรายมิติ ปีงบประมาณ 2563 (หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณที่ใช้ งบประมาณที่ได้รับ 

งบประมาณทีใ่ช้และงบประมาณที่ได้รับรายมิติ ปีงบประมาณ 2563



ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย

ความยาวของระยะทางที่ด าเนินการน าสายสาธารณูปโภคต่าง ๆ ลงใต้ดิน
เป้าหมาย : 5 กิโลเมตร

ผลการด าเนินการ : 51.776 กิโลเมตร

ร้อยละความส าเร็จของการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
เพื่อสนับสนุนการเดินทางทางน้ า

เป้าหมาย : ร้อยละ 100
ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 100

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร
เป้าหมาย : 7 ตร.ม./คน

ผลการด าเนินการ : 7.03 ตร.ม./คน

ตัวชี้วัดส าคัญที่ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย

ถนน ทางยกระดับ ทางลอดใต้ทางแยก ฯลฯ ที่มีการเชื่อมโยงโครงข่ายถนน 
แก้ไขปัญหาคอขวด จุดตัด ทางแยก

เป้าหมาย : 3 เส้นทาง
ผลการด าเนินการ : 3 เส้นทาง

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้เพิ่มข้ึน
จากโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน

เป้าหมาย : ร้อยละ 4.72
ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 5.92

การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย
เป้าหมาย : ร้อยละ 100

ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 100 12



ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย
ตัวชี้วัดส าคัญที่ด าเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย

เรื่องร้องเรียนผู้กระท าผิดในการจอดรถยนต์รถจักรยานยนต์
หรือขับข่ีรถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง
เป้าหมาย : ลดลงร้อยละ 5 เทียบกับปี 2562
ผลการด าเนินการ : เพ่ิมข้ึนร้อยละ 68.61

ประชาชนใช้ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย : เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 เทียบกับปี 2562

ผลการด าเนินการ : ลดลงร้อยละ 58.56

ผู้สัญจรด้วยจักรยานเพิ่มข้ึน
เป้าหมาย : เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 เทียบกับปี 2562

ผลการด าเนินการ : ลดลงร้อยละ 22.42

ผู้สัญจรทางน้ าเพิ่มข้ึน
เป้าหมาย : เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 เทียบกับปี 2562

ผลการด าเนินการ : ลดลงร้อยละ 38.29

พื้นที่ (ทางแยก) ที่น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบจราจร
เป้าหมาย : ร้อยละ 2

ผลการด าเนินการ : โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท าแผนพัฒนาระบบ
การจัดการจราจรเป็นพื้นที่อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างโดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 2

สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มข้ึน
เป้าหมาย : เพ่ิมข้ึน

ผลการด าเนินการ : โครงการติดตั้งโซลารร์ูฟทอ็ปไม่ได้รับงบประมาณ
13



ด้านมหานครส าหรับทุกคน

32 ตัวช้ีวัด
84%

6 ตัวชี้วัด
16%

ตัวชี้วัดด้านมหานครส าหรับทุกคน ปีงบประมาณ 2563

ตัวช้ีวัดที่บรรลุผล ตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุผล

งบประมาณทีใ่ช้และงบประมาณที่ได้รับรายมิติ ปีงบประมาณ 2563

902.89 

3.40 

319.39 

0.19 

1,225.87 

723.81 (80.17%)

1.14 (33.52%)

142.32 (44.56%)

0.19 (100.00%)

867.47 (70.76%)

-  200  400  600  800  1,000  1,200  1,400

มิติ 3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบ
วงจร

มิติ 3.2 เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

มิติ 3.3 การศึกษาส าหรับทุกคน

มิติ 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม

ภาพรวมด้านมหานครส าหรับทุกคน

งบประมาณที่ใช้และงบประมาณที่ได้รับรายมิติ ปีงบประมาณ 2563 (หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณที่ใช้ งบประมาณที่ได้รับ



ด้านมหานครส าหรับทุกคน

การจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย
ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

เป้าหมาย : ร้อยละ 100
ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดส าคัญที่ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย

ผู้สูงอายุได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ
เป้าหมาย : ร้อยละ 75

ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 81.34

ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับการช่วยเหลือ
ได้รับอุปกรณ์ช่วยในการด ารงชีวิตประจ าวัน

เป้าหมาย : ร้อยละ 85
ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 100

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ กทม. ระดับดีขึ้นไป

เป้าหมาย : ร้อยละ 90.00 
ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 91.75

แรงงานนอกระบบ/ผู้มีรายได้น้อย
ที่ได้รับความรู้เรื่องการบริหารการเงิน

เป้าหมาย : ร้อยละ 5
ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 12.17

การอบรมวิชาชีพสามารถน าความรู้
ใช้ประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม

เป้าหมาย : ร้อยละ 75
ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 84.21

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ทุกระดับช้ันผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 60

เป้าหมาย : ร้อยละ 90
ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 100

ความพึงพอใจของผู้สูงอายุและคนพิการที่ใช้บริการรถรับ-ส่ง
เป้าหมาย : ร้อยละ 80

ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 83.36

15



ด้านมหานครส าหรับทุกคน
ตัวชี้วัดส าคัญที่ด าเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย

ติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
เป้าหมาย : ร้อยละ 100

ผลการด าเนินการ : อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนราคากลางโครงการก่อสร้าง

สัญญาณไฟจราจรที่มีทางข้าม 
มีการติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามส าหรับคนพิการ

เป้าหมาย : ร้อยละ 100
ผลการด าเนินการ : ปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุมัติเงินงวด

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์
ได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจ าปี

เป้าหมาย : ร้อยละ 100
ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 82.61

ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับความรู้
และฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุตามที่ต้องการ

เป้าหมาย : ร้อยละ 100
ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 97.66 16



ด้านมหานครกระชับ

17

4 ตัวช้ีวัด
45%

4 ตัวชี้วัด
44%

1 ตัวช้ีวัด
11%

ตัวชี้วัดด้านมหานครกระชับ ปีงบประมาณ 2563

ตัวชี้วัดที่บรรลุผล ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผล ตัวชี้วัดที่ไม่ด าเนินการ

772.41 

12.83 (1.66%)

-  100  200  300  400  500  600  700  800  900

มิติท่ี 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

งบประมาณที่ใช้และงบประมาณที่ได้รับรายมิติ ปีงบประมาณ 2563 (หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณที่ใช้ งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณทีใ่ช้และงบประมาณที่ได้รับรายมิติ ปีงบประมาณ 2563



ด้านมหานครกระชับ

ความหนาแน่นของประชากรในเขตเมืองช้ันนอกเพิ่มข้ึน 
บริเวณย่านชุมชนส าคัญ (คน/ตร.กม.)

เป้าหมาย : 1,450 คน/ตร.กม.
ผลการด าเนินการ : 3,391 คน/ตร.กม.

การละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมไม่เพิ่มขึ้น
เป้าหมาย : 9 ราย (เท่ากับปี 2562 ซึ่งเป็นปีฐาน)

ผลการด าเนินการ : 9 ราย

ถนน ตรอก ซอย เป้าหมายซึ่งด าเนินการตรวจสอบ
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการทางผังเมือง

เป้าหมาย : ร้อยละ 100
ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดส าคัญที่ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย

จ านวนบ้านในเขตเมืองช้ันในและช้ันกลางเพิ่มข้ึน
เป้าหมาย : ร้อยละ 2

ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 2.96 18



ด้านมหานครกระชับ
ตัวชี้วัดส าคัญที่ด าเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย

พื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ในการจัดรูปท่ีดิน
เป้าหมาย : 1 พ้ืนที่

ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 15.79 ของข้ันตอนทั้งหมด

การปรับปรุงแผนที่เชิงเลขและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
และอาคารให้เป็นปัจจุบัน
เป้าหมาย : ร้อยละ 100

ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 92.72

ย่านชุมชนส าคัญในเขตเมืองช้ันนอกที่มีศักยภาพ
และองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาอย่างครบครัน

เป้าหมาย : 2 แห่ง
ผลการด าเนินการ : การพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพ้ืนที่ต่อเนื่องโครงการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 19



ด้านมหานครประชาธิปไตย

20

7 ตัวช้ีวัด
70%

3 ตัวช้ีวัด
30%

ตัวชี้วัดด้านมหานครประชาธิปไตย 
ปีงบประมาณ 2563

ตัวชี้วัดที่บรรลุผล ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผล

0.32 

73.42 

276.18 

136.63 

33.33 

519.88 

-

25.63 (34.90%)

2.48 (0.90%)

10.81 (7.92%)

-

38.92 (7.49%)

-  100  200  300  400  500  600

มิติท่ี 5.1 มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ

มิติท่ี 5.2 เมืองธรรมภิบาล

มิติท่ี 5.3 กระจายอ านาจสู่ประชาชน

มิติท่ี 5.4 การเมืองสีขาว

มิติท่ี 5.5 พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์

ภาพรวมด้านมหานครประชาธิปไตย

งบประมาณที่ใช้และงบประมาณที่ได้รับรายมิติ (หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณที่ใช้ งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณทีใ่ช้และงบประมาณที่ได้รับรายมิติ ปีงบประมาณ 2563



ด้านมหานครประชาธิปไตย

ความส าเร็จของการด าเนินการตามภารกิจ
ที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอ านาจ

เป้าหมาย : ร้อยละ 100
ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 100

การจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทาง
ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อก าหนดนโยบายการพัฒนาเขต

เป้าหมาย : ร้อยละ 100 (6 เล่ม)
ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 100 (6 เล่ม)

การเร่งรัด ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ข้อบัญญัติ
หรือระเบียบท่ีไม่เอื้อต่อการพัฒนา/การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร

เป้าหมาย : ร้อยละ 50 ของหน่วยงานที่ต้องด าเนินการภายใต้กฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับระบบสาธารณูปโภค

ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย

การจัดท าแผนพัฒนาชุมชน
เป้าหมาย : ร้อยละ 100

ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดส าคัญที่ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย

การรับรู้และการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ
และผลักดันวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕ ของภาคประชาชน

เป้าหมาย : ร้อยละ 20
ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 70.99

21



ด้านมหานครประชาธิปไตย
ตัวชี้วัดส าคัญที่ด าเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย

กทม. มีแผนงานเชิงบูรณาการด้านบริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

เป้าหมาย : 1 แผนงาน
ผลการด าเนินการ : ยกเลิกโครงการฯ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19

กทม. มีรายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดท างบประมาณ

ตามแผนพัฒนาชุมชนระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานคร
เป้าหมาย : รายงานผล 1 ฉบับ

ผลการด าเนินการ : ขอยกเลิกตัวชี้วัดและยกเลิกการด าเนินการในปี 2563 เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19

การจัดบริการสาธารณะท่ีมีส านักงานเขตเป็นหน่วยงานหลัก
เป้าหมาย : ร้อยละ 50

ผลการด าเนินการ : ส านักงาน ก.ก. อยู่ระหว่างการด าเนินการทบทวนและจัดท าข้อมูลในส่วนของแนวทางการปรับปรุงการแบ่งภารกิจ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานระหว่างส านักและส านักงานเขต ตามข้อสังเกตและข้อพิจารณาของ ก.ก. และ อ.ก.ก. วิสามัญที่เก่ียวข้อง 22



ด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้

23

9 ตัวช้ีวัด
50%

8 ตัวชี้วัด
44%

1 ตัวชี้วัด
6%

ตัวชี้วัดด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 
ปีงบประมาณ 2563

ตัวชี้วัดที่บรรลุผล ตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุผล ตัวช้ีวัดที่ไม่ด าเนินการ 51.45 

159.50 

8.28 

219.23 

12.49 (24.27%)

84.54 (53.00%)

3.66 (44.25%)

100.69 (45.93%)

-  50  100  150  200  250

มิติท่ี 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

มิติท่ี 6.2 เมืองแห่งนักท่องเท่ียวระดับโลก

มิติท่ี 6.3 เมืองแห่งการประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ

ภาพรวมด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้

งบประมาณที่ใช้และงบประมาณที่ได้รับรายมิติ (หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณที่ใช้ งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณทีใ่ช้และงบประมาณที่ได้รับรายมิติ ปีงบประมาณ 2563



ด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้

ยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย : ร้อยละ 10

ผลการด าเนินการ : เพ่ิมข้ึนร้อยละ 31.92

เกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร
ผ่านการฝึกอบรม และสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้

เป้าหมาย : ร้อยละ 80
ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 93.75

จ านวนสินค้าเกษตรที่สามารถพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มข้ึน
เป้าหมาย : ร้อยละ 35

ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 44

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวความปลอดภัย
เป้าหมาย : ร้อยละ 80

ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 84.96

ตัวชี้วัดส าคัญที่ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย

24



ด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้

การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของตลาด
เป้าหมาย : 12 แห่ง

ผลการด าเนินการ : 2 แห่ง

ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการค้าระดับนานาชาติ
เป้าหมาย : 5 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2562

ผลการด าเนินการ : ยกเลิกโครงการเนื่องจากไม่สามารถเข้าร่วมประชุม/กิจกรรมนานาชาติได้
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรม
และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ

เป้าหมาย : ร้อยละ 80
ผลการด าเนินการ : ยกเลิกการจัดอบรมเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19

สินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัยจาก กทม.
เป้าหมาย : ร้อยละ 80

ผลการด าเนินการ : ไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการได้เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยว
เป้าหมาย : ร้อยละ 90

ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 86.88 25

ตัวชี้วัดส าคัญที่ด าเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย



การบริหารจัดการเมืองมหานคร 

26

20 ตัวชี้วัด
67%

7 ตัวชี้วัด
23%

3 ตัวชี้วัด
10%

ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการเมืองมหานคร 
ปีงบประมาณ 2563

ตัวชี้วัดที่บรรลุผล ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผล ตัวชี้วัดที่ไม่ด าเนินการ

140.88 

1,142.53 

331.59 

459.28 

710.87 

2,785.15 

96.04 (68.17%)

309.09 (27.05%)

128.37 (38.71%)

288.64 (62.85%)

26.71 (3.76%)

848.85 (30.48%)

-  500  1,000  1,500  2,000  2,500  3,000

มิติ 7.1 กฎหมาย

มิติ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล

มิติ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล

มิติ 7.4 การคลังและงบประมาณ

มิติ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพรวมด้านการบริหารจัดการเมืองมหานคร

งบประมาณที่ใช้และงบประมาณที่ได้รับรายมิติ (หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณที่ใช้ งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณทีใ่ช้และงบประมาณที่ได้รับรายมิติ ปีงบประมาณ 2563



การบริหารจัดการเมืองมหานคร 

การพัฒนากฎหมาย ข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบและค าสั่งต่าง ๆ 
ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย : ร้อยละ 10
ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 31.13

การส่งเสริมคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต
เป้าหมาย : 1 หลักสูตร

ผลการด าเนินการ : ด าเนินจัดท าหลักสูตรฯ เรียบร้อยแล้ว

ตัวช้ีวัดระดับเมืองท่ีได้รับ
การจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ

เป้าหมาย : ร้อยละ 100
ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดส าคัญที่ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบุคคลและระบบราชการ

ของกรุงเทพมหานคร
เป้าหมาย : ร้อยละ 100

ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 100

การด าเนินการตามแผนการบริหารทรัพย์สิน
และแผนการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมาย : ร้อยละ 100
ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 100

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมกับภารกิจ

ของการบริหารจัดการเมือง
เป้าหมาย : ร้อยละ 80

ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 81.20

บุคลากรมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่มีคุณภาพและเหมาะสม กับการปฏิบัติราชการ

เป้าหมาย : ร้อยละ 90
ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 90 27



การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
ตัวชี้วัดส าคัญที่ด าเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย

ความส าเร็จของการจัดเก็บรายได้
เป้าหมาย : ร้อยละ 100

ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 15.65

พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
เป้าหมาย : มีระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชื่อมโยงกับระบบ MIS

ผลการด าเนินการ : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2563
อยู่ระหว่างเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564

เงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้
เป้าหมาย : ทุกหน่วยงานมีการกันเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้

ไม่เกินร้อยละ ๔ ของเงินงบประมาณ
ผลการด าเนินการ : ร้อยละ 20.93

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการประชาชนหรือเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน

เป้าหมาย : 5 ระบบ
ผลการด าเนินการ : 1 ระบบ 28
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ปัญหาอุปสรรคในการติดตามประเมินผล

หน่วยงานไม่น าแผนฯ
ไปสู่การปฏิบัติ

หน่วยงานเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายจากแผนฯ

หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณด าเนินการ

ข้อมูลส าหรับการประเมินมีการเคลื่อนไหว
อย่างรวดเร็วท าให้ผลการประเมินอ้างอิง        
ได้เฉพาะช่วงเวลาและล้าสมัยอย่างรวดเร็ว

การจัดเก็บข้อมูลและสรุปผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานขาดความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด

บุคลากรด้านการประเมินเปลี่ยนบ่อยครั้ง
ท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์
ผลการประเมินและไม่ให้ความส าคัญ

30



สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีส่งผลกระทบระยะเวลา 
รูปแบบ และงบประมาณในการด าเนินงานตามแผนท าให้ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้

กฏหมายท่ีเกี่ยวข้องไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และไม่ได้ให้อ านาจบริหารจัดการ
และบังคับใช้กฎหมายกับกรุงเทพมหานครท าให้ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเข้มงวด

ขาดกลไกการสร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและ
หน่วยงานภายนอก รวมท้ังภาคประชาชนท่ีเป็นระบบและได้รับการยอมรับ

ยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ ส่งผลให้ขาดน้ าหนัก
ในการผลักดันยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย

ขาดการจัดท าแผนการเผชิญเหตุการณ์และการฟื้นฟูภาวะวิกฤติ รวมท้ังแผนความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจส่งผลให้การด าเนินงานตามแผนบางส่วนหยุดชะงักเมื่อต้องเผชิญเหตุการณ์

ความล้าสมัยของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานท าให้ไม่สามารถตอบสนอง
และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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คาดการณ์แนวโนม้ในอนาคต

-ยังไม่มีการพัฒนากฎหมายสิ่งแวดล้อม                    
ที่ทันสถานการณ์และให้อ านาจกับท้องถ่ิน 
-การเร่งพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมือง
ส่งผลกระทบกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม
-การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังไม่ครอบคลุม

- คุณภาพสิ่งแวดล้อมยังคงไม่ได้มาตรฐาน
-ภัยพิบัติรูปแบบใหม่ยังคงส่งผลกระทบกับเมือง                         
เนื่องจากยังคงไม่มีแผนรองรับ
-โรคอุบัติใหม่ท าให้ประชาชนตระหนักและระวังสุขภาพมาก
ขึ้น และส่งผลให้ระบบสาธราณสุขของเมืองมีคุณภาพดีขึน้

- พัฒนากฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุม
และเป็นไปตามหลักผู้สร้างมลพิษเป็นผู้จ่าย
รวมทั้งให้อ านาจกับท้องถิ่นในการบังคับใช้
-จัดท าแผนการเผชิญเหตุการณ์และการฟื้นฟู               
ภาวะวิกฤติ

-การสร้างขนส่งมวลชนระบบรางสายหลักจะ            
แล้วเสร็จตามแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายถนน
-การเพิ่มพื้นที่สีเขียวมีสัดส่วนเพิม่ขึน้

- ระบบการขนส่งทางรางจะเป็นระบบการขนส่งที่ส าคัญ                    
และมีความคลอบคลุมพื้นที่มากข้ึน
- มีจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนเพิม่ขึ้น
-พื้นที่สีเขียวมีแนวโน้มจะเพิม่จ านวนและกระจายตัว                       
เพิ่มมากขึ้น

-จัดท าแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพือ่
บูรณาและรองรับการขยายตัวของระบบราง
-แสวงหาความร่วมมือเพื่อบูรณาการลงทุน             
ด้านการสร้างพื้นที่สีเขียว
-สร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางด้วย
ระบบขนส่งมวลชน

-ผู้ได้รับสวัสดิการสังคมมีเพียงประมาณ ร้อยละ 80 และ
ได้รับสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยเพียงร้อยละ 5.34
-แนวโน้มประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น มีประชากรสูงอายุ 
ร้อยละ 19.46 ของประชากรท้ังหมด
-ผลกระทบจากไวรัสโคโรน่าท าให้ต้องรักษาระยะห่าง

-วิถีการด ารงชีวิตของคนในสังคมเมืองเปลี่ยนเนื่องจาก
การรักษาระยะห่างทางสังคม
-ผู้การจัดสวัสดิการให้กับผู้ด้อยโอกาสยังไม่ทั่วถึง                        
ท าให้ยังมีผู้ด้อยโอกาส ที่พึ่งพิงตัวเองไม่ได้

-ผลักดันการจัดสวัสดิการชุมชนภายใต้การ
สนับสนุนของรัฐ และขยายการจ้างงานในผู้สูงอายุ
-สร้างการเรียนรู้และปรับตัวให้ประชาชนพร้อมรับ
ชีวิตวิถีใหม่ รวมทั้งสร้างการรับรู้วัฒนธรรมผ่าน 
สื่อสังคมออนไลน์เพิม่ขึ้น 33



คาดการณ์แนวโนม้ในอนาคต

-ความหนาแน่นของประชากรในเขตเมืองชั้นนอกเพิ่มขึ้น 
จาก 3,387 คน/ตรม. เป็น 3,391 คน / ตรม. 
-มีการพัฒนาที่ดินแบบผสมผสาน บริเวณโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้า

-การเจริญเติบโตของเมืองจะเป็นไปตามแนวเส้นทางของ
ระบบรางและมีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานมาก
ขึ้น ส่งผลให้การใช้ประโยชน์ที่ดินมีความคุ้มค่ามากข้ึน

-พัฒนาศูนย์ชุมชนย่อยตามแนวรถไฟฟ้า
-บังคับใช้กฎหมายและมาตรการทางผังเมือง               
เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างจริงจัง
-จัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง

-ภาครัฐยังคงให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-กฎหมายยังไม่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมลงทุนมากนัก

- ประชาชนมีความพร้อมและให้ความส าคัญกับการ         
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานและการตรวจสอบมากขึ้น    
แต่ภาครัฐยังไม่มีระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพรองรับ
-ส านักงานเขตมีบทบาทกับการพัฒนาพื้นที่มากข้ึน

-กลไกการสร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่าง กทม. และหน่วยงานภายนอก รวมทั้งภาค
ประชาชนที่เป็นระบบและไดร้ับการยอมรับ
-เร่งรัดกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นและส านักงานเขต

-การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้
นักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ 
-เศรษฐกิจของเมืองยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัส โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ
และผู้ประกอบการรายย่อย

-กลุ่มนักท่องเที่ยวและรูปแบบการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลง
ไป 
-วัยแรงงานลดลงท าให้ต้องขยายการจ้างงานในผู้สูงอายุ 
-การฟื้นฟูเศรษฐกิจยังคงพึ่งการลงทุนภาครัฐ และ
ผู้ประกอบการรายใหญ่

-การปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้
สอดคล้องความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่
-การสร้างงานและขยายการจ้างงานผู้สูงอายุ
-การเปิดพื้นที่ความร่วมมือกับผู้ประกอบการราย
ใหญ่ควบคู่กับการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย

-รายได้ของกรุงเทพมหานครลดลง เนื่องจากผลกระทบ
จากโควิด 19

-กรุงเทพมหานครมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ
-ประชาชนต้องการรับบริการผ่านระบบเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

-มุ่งเน้นการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการตาม
ยุทธศาสตร์ และงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธ์
- การพัฒนาการบริการประชาชนผ่าน Platform 
online 34



พลเมืองตื่นตัว
และมีความพร้อม
กับการมีส่วนร่วม

ระบบขนส่งทางรางครอบคลมุ
พื้นที่สีเขียวเพ่ิมขึ้นและกระจายตัว

นักท่องเที่ยวเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย
แรงงานนอกระบบและผู้ประกอบการ

รายย่อยยังคงได้รับผลกระทบ
วัยแรงงานลดลงต้องขยาย
การจ้างงานในผู้สูงอายุ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมยังคงไม่ไดม้าตรฐาน
-ภัยพิบัติรูปแบบใหม่ยังคงส่งผลกระทบกบัเมอืง
-โรคอุบัติใหม่ท าให้ประชาชนตระหนักและระวังสุขภาพมากขึ้น 
และส่งผลให้ระบบสาธารณสุขของเมืองมีคุณภาพดีขึ้น

กรุงเทพเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาสยังคงไม่สามารถ
เข้าถึงสวัสดิการโดยรัฐไดอ้ย่าง
ครอบคลุม 

กรุงเทพมหานครยังคงขาดดลุงบประมาณ
การให้บริการผ่าน Platform
Online มีบทบาทมากขึ้น
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