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คํานํา 
  

สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลไดดําเนินการจัดทํารายงานผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 

ประจําป พ.ศ. 2562 รอบคร่ึงปงบประมาณ (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) โดยรวบรวม 

ตรวจสอบ วิเคราะห สรุป และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 

ประจําป พ.ศ. 2563 ของหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ในระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 

31 มีนาคม 2563) เพื่อใชเปนเคร่ืองมือสําหรับผูบริหารในการพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงาน 

ตลอดจนผลักดันการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาในความรับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ 

 

 
        สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 
 

          



 
 

สารบัญ 
 

           
                                       หนา 

  
คํานํา 

บทนํา              

สรุปภาพรวมผลการดําเนินงาน           ก 

ผลการดําเนินงาน วิเคราะห ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ  

และคาดการณแนวโนมแตละดาน        

ดานท่ี 1  มหานครปลอดภัย        1 

ดานท่ี 2  มหานครสีเขียว สะดวกสบาย      86 

ดานท่ี 3  มหานครสําหรับทุกคน             111 

ดานท่ี 4  มหานครกระชับ              143 

ดานท่ี 5  มหานครประชาธิปไตย             154 

ดานท่ี 6  มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู           174 

ดานท่ี 7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร            193 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          



 
 

บทนํา 
 

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2563 ไดกําหนดกรอบการดําเนินงาน 
โดยใชโครงสรางและเปาหมายตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561-
2565) เปนหลัก และไดพัฒนาเปาหมายและโครงการ/กิจกรรมใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ              
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-
2579) ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-
2564) รวมถึงการสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2556-2575) รวมถึงนโยบายผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร  ซึ่งกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว 7 ดาน คือ ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย  
ดานท่ี 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย  ดานท่ี 3 มหานครสําหรับทุกคน  ดานท่ี 4 มหานครกระชับ  
ดานท่ี 5 มหานครประชาธิปไตย ดานท่ี 6  มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู  และดานท่ี 7           
การบริหารจัดการเมืองมหานคร ซึ่งหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครไดแปลงไปสูการปฏิบัติ              
โดยการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงานเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนากรุงเทพมหานคร            
ใหสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมาย 
 

 สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลมีหนาท่ีรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562  โดยรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะหผลการดําเนินงาน
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา สรุป และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ซึ่งผลการดําเนิน
สวนใหญดําเนินการแลวเสร็จบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนด

          



   
 

สรุปภาพรวมผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2563 
(1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 

 

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2563 กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ไว 7 ดาน ประกอบดวย 28 มิติ 45 เปาหมาย 107 เปาประสงค 257 ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ดานท่ี 1  มหานครปลอดภัย  ประกอบดวย 6 มิติ 15 เปาหมาย 43 เปาประสงค   
126 ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 
  ดานท่ี 2  มหานครสีเขียว สะดวกสบาย  ประกอบดวย 4 มิติ 5 เปาหมาย 13 เปาประสงค  
26 ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 
  ดานท่ี 3  มหานครสําหรับทุกคน  ประกอบดวย 4 มิติ 9 เปาหมาย 17 เปาประสงค   
38 ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 
  ดานท่ี 4  มหานครกระชับ  ประกอบดวย 1 มิติ 2 เปาหมาย 2 เปาประสงค 9 ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงานหลัก 
  ดานท่ี 5  มหานครประชาธิปไตย  ประกอบดวย 5 มิติ 5 เปาหมาย 8 เปาประสงค   
10 ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก  
  ดานท่ี 6  มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู  ประกอบดวย 3 มิติ 3 เปาหมาย   
8 เปาประสงค 18 ตัวชีว้ัดผลการดําเนินงานหลัก 
  ดานท่ี 7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร  ประกอบดวย 5 มิติ 6 เปาหมาย 16 เปาประสงค  
30 ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 
ซ่ึงสัดสวนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครจําแนกรายดานสามารถแสดงได
ตามแผนภาพดานลางนี้ 

แผนภาพแสดงสัดสวนตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลักของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจําป พ.ศ. 2563 รอบครึ่งปงบประมาณ (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) จําแนกตามดาน 

 

 

126 ตัวช้ีวัด 
(49.03%) 

26 ตัวช้ีวัด 
(10.12%) 

38 ตัวช้ีวัด 
(14.79%) 

9 ตัวช้ีวัด 
(3.5%) 

10 ตัวช้ีวัด 
(3.89%) 

18 ตัวช้ีวัด 
(7%) 

30 ตัวช้ีวัด 
(11.67%) มหานครปลอดภัย 

มหานครสีเขียว 

มหานครสําหรับทุกคน 

มหานครกระชับ 

มหานครประชาธิปไตย 

มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู 

การบริหารจัดการเมืองมหานคร 

จ 

 



   
 

จากโครงสรางของแผนดังกลาวขางตนเม่ือพิจารณาถึงการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติในรอบครึ่งปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)  พบวา มีการนําตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจําป พ.ศ. 2563 ไปดําเนินการท้ังสิ้น 247 ตัวชี้วัด (จาก 257 ตัวชี้วัดตามแผนฯ) คิดเปนรอยละ 96.11 
บรรลุผล 25 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 9.73 อยูระหวางดําเนินการ 219 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 85.21 ซ่ึงมีตัวชี้วัด              
ท่ีไมบรรลุผล 3 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 1.17 และไมไดดําเนินการ 10 ตัวชี้วัด  คิดเปนรอยละ 3.89 สามารถ
สรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้ 
 

ดาน 
ตัวชี้วัดผล 

การดําเนินงาน
หลัก 

ผลการดําเนินการตัวชี้วัด 
ดําเนินการ 

ไมไดดําเนินการ 
บรรลุผล อยูระหวาง ไมบรรลุผล 

มหานครปลอดภัย 126 19 
(รอยละ 15.08) 

102 
(รอยละ 80.95) 

- 5 

(รอยละ 3.97) 

มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 26 2 
(รอยละ 7.69) 

21 
(รอยละ 80.77) 

2 
(รอยละ 7.69) 

1 
(รอยละ 3.85) 

มหานครสําหรับทุกคน 38 2 
(รอยละ 5.26) 

36 
(รอยละ 94.74) 

- - 

มหานครกระชับ 9 - 8 
(รอยละ 88.89) 

- 1 
(รอยละ 11.11) 

มหานครประชาธิปไตย 10 - 10 
(รอยละ 100) 

- - 

มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู 18 - 17 
(รอยละ 94.44) 

- 1 
(รอยละ 5.56) 

การบริหารจัดการเมืองมหานคร 30 2 
(รอยละ 6.67) 

25 
(รอยละ 83.33) 

1 
(รอยละ 3.33) 

2 
(รอยละ 6.67) 

                     รวม 257 25 219 3 10 
คิดเปนรอยละ 100 9.73 85.21 1.17 3.89 

 
ท้ังนี้ จากตารางดังกลาวขางตนจะพบวา ตัวชี้วัดท่ีดําเนินการท้ังหมดจํานวน 247 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดท่ีบรรลุ 

ผลการดําเนินงานแลวในชวงระยะเวลาครึ่งปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 จํานวน 25 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 10.12 
ของตัวชี้วัดที่มีการดําเนินการท้ังหมด และคิดเปนรอยละ 9.73 ของตัวชี้วัดตามแผนท้ังหมด และอยูระหวาง
ดําเนินการ 219 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 88.66 และคิดเปนรอยละ 85.21 ของตัวชี้วัดตามแผนท้ังหมด             
ท่ีเหลือเปนตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุผลจํานวน 3 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 1.17 ของตัวชี้วัดตามแผนท้ังหมด โดยภาพรวม
ของการบรรลุผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป 
พ.ศ. 2563 สามารถแสดงไดตามแผนภาพดานลางนี้ 

 
 
 
 
 

 
 

ฉ 

 



   
 
 
 

 
 

นอกจากตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2563 แลว 
หนวยงานของกรุงเทพมหานครยังไดกําหนดตัวชี้วัดสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครตามภารกิจ 
ของหนวยงาน/นโยบายผูบรหิารกรุงเทพมหานครอีก จํานวน 19 ตัวชีว้ัด ใน 4 ดาน 
 

 
ดาน 

ตัวชี้วัด 
สนับสนุน 

(เพ่ิมตามภารกิจ 
ของหนวยงาน/ 

นโยบาย ผว.กทม.) 

ผลการดําเนินการตัวชี้วัด 
ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

บรรลุผล อยูระหวาง ไมบรรลุผล 

มหานครปลอดภัย 6 4 
(รอยละ 66.67) 

2 
(รอยละ 33.33) 

- - 

มหานครสําหรับทุกคน 6 4 
(รอยละ 66.67) 

2 
(รอยละ 33.33) 

- - 

มหานครแหงเศรษฐกิจ 
และการเรียนรู 

1 - 
 

1 
(รอยละ 100) 

- - 

การบริหารจัดการเมืองมหานคร 6 - 
 

6 
(รอยละ 100) 

- - 
 

                     รวม 19 8 11 0 0 
คิดเปนรอยละ 100 42.11 57.89 0 0 

 
สรุปภาพรวมการดําเนินการพัฒนากรุงเทพมหานครในชวงระยะเวลาครึ่งปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประกอบดวย การดําเนินตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2563 
และตัวชีว้ัดสนับสนุน (ตัวชี้วัดเพ่ิมตามภารกิจของหนวยงาน/ตวัชี้วดัสนับสนุนตามนโยบายผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) 
มีจํานวนท้ังสิ้น 276 ตัวชี้วัด บรรลุผลการดําเนินงาน 33 ตัวชี้วัด อยูระหวางดําเนินการ 230 ตัวชี้วัด ไมบรรลุผล 
3 ตัวชี้วัด และไมไดดําเนินการ 10 ตัวชี้วัด  

แผนภูมิแสดงภาพรวมการบรรลุผลการดาํเนินงานของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2563 

ช 

 



   
 

ท้ังนี้ จากภาพรวมของผลการดําเนินงานดังกลาวขางตนเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีการนํา
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครแปลงไปสูการปฏิบัติมากท่ีสุด ไดแก ดานมหานคร
สําหรับทุกคน และดานมหานครประชาธิปไตย โดยมีสัดสวนการนําตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําป พ.ศ. 2563 ไปดําเนินการรอยละ 100 รองลงมาคือ ดานมหานครสีเขียว สะดวกสบาย มีสัดสวนการนํา
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2563 ไปดําเนินการรอยละ 96.15 สวนดานท่ีมี
การนําตัวชี้วัดฯ ไปสูการปฏิบัตินอยท่ีสุด ไดแก ดานมหานครกระชับ โดยมีสัดสวนอยูท่ีรอยละ 88.89 และเม่ือ
พิจารณาถึงการบรรลุผลการดําเนินงานพบวา ในรอบครึ่งปงบประมาณดานท่ีมีสัดสวนการบรรลุผลการดําเนินงาน
มากท่ีสุด ไดแก ดานมหานครปลอดภัย โดยมีจํานวนตัวชี้วัดท่ีบรรลุผลการดําเนินงาน 19 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัด          
ผลการดําเนินงานหลักท่ีนํามาดําเนินการท้ังหมด 121 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 15.70 และคิดเปนรอยละ 15.08 
ของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก ท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2563               
จํานวน 126 ตัวชี้วัด ซ่ึงสามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกเปนรายดานพอสังเขปได ดังนี้ 

ดานมหานครปลอดภัย กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 126 ตัวชี้วัด หนวยงานนําไป
ดําเนินการท้ังสิ้น 121 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 96.03 ซ่ึงในชวงครึ่งปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีตัวชี้วัดท่ีบรรลุผล 
19 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 15.08 อยูระหวางดําเนินการ 102 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 80.95 และหนวยงานไมได
นาํไปดําเนินการ 5 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 3.97 ตัวชี้วัด โดยใหความสําคัญกับการดําเนินการในมิติท่ี 1.6 ปลอดโรค
คนเมือง อาหารปลอดภัย ไดกําหนดตัวชี้วัดไว 55 ตัวชี้วัด ดําเนินการบรรลุผล 14 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานสําคัญ
ของดานมหานครปลอดภัย คือ การสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ซ่ึงในป 2563 กรุงเทพมหานคร
มีแผนกําหนดติดตั้งกลอง CCTV จํานวน 3,000 ตัว แตปจจุบันไดดําเนินการเกินคาเปาหมายแลว โดยติดตั้งจํานวน
ท้ังสิ้น 3,342 ตัว 2) มูลฝอยของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อไดรับการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 3) การดูแล
ความปลอดภัยของการบริโภคอาหารและลดความสูญเสียจากโรคคนเมืองท้ังโรคติดตอและโรคไมติดตอท่ีสําคัญ  

อยางไรก็ตามดานมหานครปลอดภัยมีตัวชี้วัดท่ีตองไดรับการผลักดันใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ. ศ.2563 เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ คือ 1) คุณภาพน้ําคลองและแมน้ําเจาพระยา 
ท่ีอยูในเกณฑมาตรฐานเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีปริมาณฝนนอยสงผลใหน้ําในคลองมีปริมาณความสกปรกสะสมสูง 
ขณะท่ีขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสียยังคงท่ี โดยอยูระหวางการกอสรางระบบบําบัด น้ําเสยีและระบบรวบรวม 
น้ําเสียเพ่ิมเติม ซ่ึงสงผลกระทบตอมาตรการลดน้าํเสียท่ีแหลงกําเนิดและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
อาจสงผลใหปญหามลพิษทางน้ําทวีความรุนแรงได 2) การขจัดปญหายาเสพติด พบวาหลายโครงการ/กิจกรรมยัง
ดําเนินการไดต่ํากวาคาเปาหมาย เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 3) การปองกันน้ําทวม        
ท้ังการกอสรางอุโมงคระบายน้ําขนาดใหญ การเพ่ิมทอระบายน้ําขนาดเล็กโดยวิธีดันทอ Pipe Jacking การขุดลอก 
คูคลอง เปดทางน้ําไหล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ดานมหานครสีเขียว สะดวกสบาย กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 26 ตัวชี้วัด หนวยงาน
นําไปดําเนินการท้ังสิ้น 25 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 96.15 ซ่ึงในชวงครึ่งปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีตัวชี้วัดท่ีบรรลุผล 
2 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 7.69 อยูระหวางดําเนินการ 21 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 80.77 ไมบรรลุเปาหมาย 2 ตัวชี้วัด 
คิดเปนรอยละ 7.69 และหนวยงานไมไดนําไปดําเนินการ 1 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 3.85 ผลการดําเนินงานสําคัญ
ของดานมหานครสีเขียว สะดวกสบาย คือ 1) รอยละของพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือสภาพแวดลอมท่ีดีตอพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
สามารถดําเนินการได รอยละ 12.57 2) ปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีลดไดเพ่ิมข้ึนจากโครงการปดไฟ 1 ชั่วโมงเพ่ือลดโลกรอน 
(ปฐานเฉลี่ย พ.ศ.2558 - 2561)  

อยางไรก็ตามดานมหานครสีเขียว สะดวกสบายมีตัวชี้วัดท่ีตองไดรับการผลักดันใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. 2563 เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ คือ 1) จํานวนถนน ทางยกระดับ 
ทางลอดใตทางแยก ฯลฯ ท่ีมีการเชื่อมโยงโครงขายถนน แกไขปญหาคอขวด จุดตัด ทางแยก เพ่ือแกไขปญหา
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การจราจรในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครใหมีความคลองตัว ไมแออัดนั้น 2) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ีใชระบบ
ขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณโรคระบาดไวรัส COVID - 19 และประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
ทําใหการใหบริการรถไฟฟามีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาใหบริการ  

ดานมหานครสําหรับทุกคน  กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 38 ตัวชี้วัด หนวยงานนําไป
ดําเนินการท้ัง 38 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100 ซ่ึงในชวงครึ่งปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีตัวชี้วัดท่ีบรรลุผล           
2 ตัวชีว้ัด คิดเปนรอยละ 5.26 และอยูระหวางดําเนินการ 36 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 94.74 ซ่ึงใหความสําคัญ
กับการดาํเนินงานในมิติท่ี 3.1 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห และการดูแลสุขภาพ
ใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส โดยกําหนดตัวชี้วัดไวถึง 15 ตัวชี้วัด ดําเนินการไดบรรลุผล 1 ตัวชี้วัด             
คือ จํานวนคลินิกผูสูงอายุท่ีผานเกณฑมาตรฐาน “คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ” และอยูระหวางดําเนินการ 14 ตัวชี้วัด  
ผลการดําเนินงานสําคัญของดานมหานครสําหรับทุกคน คือ 1) การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสถานท่ี            
ของหนวยงานกรุงเทพมหานครจากเดิมดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุงเฉพาะสํานักงานเขต สวนในปงบประมาณ 
๒๕๖๓ เริ่มดําเนินการในศูนยบริการสาธารณสุขของสํานักอนามัย หรือการผลักดันใหมีลิฟต และการกอสราง/
การปรับปรุงจุดรับสงคนพิการในระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 2) การจัดทําฐานขอมูลแรงงานนอกระบบ  
3) การจัดการศึกษาวิชาชีพใหแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน ๑๔ โรงเรียน                       
ใหมีทักษะวิชาชีพติดตัว อยางนอยคนละ ๑ ประเภทวิชาตามนโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

อยางไรก็ตามดานมหานครสําหรับทุกคนมีตัวชี้วัดท่ีตองไดรับการผลักดันใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. 2563 เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ คือ ผูสูงอายุ ผูพิการ 
และผูดอยโอกาสสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี ท้ังการจัดสวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยใหแกผูสูงอายุและผูดอยโอกาส 
การจัดสรรเบี้ยยังชีพใหผูสูงอายุท่ีมีชื่อในทะเบียนราษฎร  
  ดานมหานครกระชับ กําหนดตวัชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 9 ตัวชี้วัด หนวยงานนําไปดําเนินการ 
8 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 88.89  ซ่ึงท้ัง 8 ตัวชี้วัดนั้นอยูระหวางดําเนินการ คาดวาเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ.2563 
การดําเนินงานสวนใหญจะบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด เนื่องจากตัวชี้วัดสวนใหญมีลักษณะเปนงานประจํา 
โดยเฉพาะรอยละความสําเร็จในการปรับปรุงแผนท่ีเชิงเลขและแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินและอาคารใหเปนปจจุบัน 
และมีเพียง 1 ตัวชี้วัดเทานั้นท่ีหนวยงานไมไดนําไปดําเนินการ คือ มีการประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากผังเมืองรวมปรับปรุงครั้งท่ี 4 ยังไมมีการประกาศใช   

อยางไรก็ตามดานมหานครกระชับมีตัวชี้วัดท่ีตองไดรับการผลักดันใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. 2563 เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ คือ ความหนาแนนของประชากรในเขตเมือง
ชั้นใน และในเขตเมืองชั้นกลาง 

ดานมหานครประชาธิปไตย  กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 10 ตัวชี้วัด หนวยงานนําไป
ดําเนินการท้ัง 10 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100 โดยผลการดําเนินงานในภาพรวมอยูระหวางดําเนินการ เนื่องจาก 
2 ปจจัยหลัก ไดแก ปจจัยภายใน คือ หลายหนวยงานของกรุงเทพมหานครมีการลดทอนความเขมขนของตัวชี้วัดลง
ใหอยูในขอบเขตภารกิจหนาท่ีของหนวยงาน และปจจัยภายนอก คือ สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 และการประกาศใชพระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินท่ีนํามาสูมาตรการการปฏิบัติงาน
นอกสถานท่ีตั้งของหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงสงผลตอการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากระบบ
การทํางานและทรัพยากรของกรุงเทพมหานครยังไมไดรองรับอยางเพียงพอ รวมถึงการงดกิจกรรมท่ีมีการชุมนุม
ของคนหมูมากท่ีสุมเสี่ยงตอการแพรระบาด ทําใหมีการชะลอโครงการ/กิจกรรม หรือลดทอนเปาหมายลง ซ่ึงคาดวา
จะสงผลกระทบตอการประเมินความสําเร็จของมหานครประชาธิปไตยในภาพรวม ในสิ้นปงบประมาณ 
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ดานมหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 18 ตัวชี้วัด 
หนวยงานนําไปดาํเนินการ 17 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 94.44  ซ่ึงอยูระหวางดาํเนินการท้ังหมด โดยมีเพียง  
1 ตัวชี้วัดท่ีหนวยงานไมไดนําไปดําเนินการ คือ กรุงเทพมหานครมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการทองเท่ียว 
เนื่องจากยังไมไดนําโครงการสนับสนุนตัวชี้วัดดังกลาวเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร  
ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ คือ จํานวนผลิตภัณฑชุมชนของกรุงเทพมหานครท่ีนําไปประชาสัมพันธในตางประเทศ            
ไดถึง 23 ผลิตภัณฑ มากกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวจํานวน 8 ผลิตภัณฑ 

อยางไรก็ตามดานมหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรูมีตัวชี้วัดท่ีตองไดรับการผลักดัน  
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. 2563 เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ คือ                
1) จํานวนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการอนุรักษฟนฟูและพัฒนาใหไดมาตรฐาน และ 2) รอยละของสินคา/ผลิตภัณฑ
ดานการเกษตรท่ีไดรับมาตรฐานปลอดภัย  
  ดานการบริหารจัดการเมืองมหานคร กําหนดตวัชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 30 ตัวชี้วัด หนวยงาน
นําไปดําเนินการ 28 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 93.33 ซ่ึงบรรลุผล 2 ตัวชี้วัด อยูระหวางดําเนินการ 25 ตัวชี้วัด            
ไมบรรลุผล 1 ตัวชี้วัด คือ จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกําหนดนโยบายดานการตรวจสอบ
และสรางคุณคาเพ่ิมแกองคกร เนื่องจากกฎหมายของกระทรวงการคลังไดกําหนดหลักเกณฑใหมของการจัดตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบในหนวยงานภาครัฐ โดยหนวยงานท่ีจะจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตองมีการบริหารจัดการ
ในรูปของคณะกรรมการ (Board) เทานั้น และหนวยงานไมไดนําไปดําเนินการ 2 ตัวชี้วัด คือ 1) การดําเนินคดี
และการบังคับคดีของกรุงเทพมหานครไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสํานักงานกฎหมาย
และคดีมีกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานการดําเนินคดีและการบังคับคดีของกรุงเทพมหานคร 
เปนการเผยแพรความรูเพ่ือใชในการดําเนินคดีและการบังคับคดีของกรุงเทพมหานครซ่ึงเปนงานประจํา 
และ 2) รอยละของหนวยงานท่ีดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิผล เนื่องจากอยูระหวางการ
พิจาณาหนวยงานท่ีตองรับผิดชอบดําเนินการดานการบริหารความเสี่ยงจากระหวางสาํนักงานตรวจสอบภายใน
กับสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล ท้ังนี้การดําเนินการในดานการบริหารจัดการเมืองมหานครนี้มีผลการดําเนินงาน
ท่ีสําคัญ คือ รอยละของตัวชี้วัดระดับเมืองท่ีไดรับการจัดเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของอยางเปนระบบ ซ่ึงขณะนี้ไดเริ่มดําเนินการ
ผานระบบฐานขอมูลตวัชี้วัดเมืองและระบบ District Catalog 

อยางไรก็ตามดานการบริหารจัดการเมืองมหานครมีตัวชี้วัดท่ีตองไดรับการผลักดันใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. 2563 เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ คือ 1) ความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบบริหารบุคลากรและระบบราชการของกรุงเทพมหานคร 2) ระบบบริการอิเล็กทรอนิกสเพ่ือให บริการประชํา
ชนและ/หรือเชื่อมโยงขอมูล ระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  

โดยสามารถแสดงการบรรลุผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจําป พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบเปนรายดานดังแผนภูมิท่ีแสดงดานลางนี้ 
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แผนภูมิแสดงการบรรลุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. 2563 จําแนกรายดาน 
 

 
 
ปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะจากการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป  
พ.ศ. 2563 รอบครึ่งปงบประมาณ (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 
 ปญหาการจัดทําแผน   

1)  หนวยงานไมไดนําแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2563 ไปสูการปฏิบัติ 
อยางครบถวน  
 2)  หนวยงานเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป  
พ.ศ. 2563 
 3) หนวยงานไมไดรับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 ปญหาการติดตามประเมินผล   

1)  สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลมีภารกิจจําเปน เรงดวน สงผลกระทบตอการประเมินผลและจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานฯ ซ่ึงเปนภารกิจหลักของสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 

2) ขอมูลมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหผลการประเมินในภาพรวมของแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจําปมีความเหมาะสมในการอางอิงเฉพาะชวงเวลาและจะลาสมัยอยางรวดเร็ว 
 ปญหาดานบุคลากร   

1)  เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบของแตละหนวยงานไมใหความสําคัญและไมมีความเขาใจการรายงานผล  
การดําเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป ทําใหการประเมินผลภาพรวม                
ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครขาดความครบถวน ชัดเจน 

2)  การปรับเปลี่ยนบุคลากรซ่ึงรับผิดชอบในการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ –
กรุงเทพมหานครประจําปทุกปสงผลใหการประเมินผลและการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานลาชา ทําให 
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ตองใชเวลาในการประสานและแกไข 
ขอเสนอแนะ 
 1)  ทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปใหสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน ตลอดจนตรวจสอบความครบถวนกอนสงใหหนวยงานนําไปสูการปฏิบัติ 

2)  ผูบริหารหนวยงานควรใหความสําคัญและกํากับดูแลการนําแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจําปไปสูการปฏิบัติ ตลอดจนรายงานขอมูลผลการดําเนินงานใหถูกตอง ครบถวน 
 3)  การกําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมของหนวยงานตองสอดคลองและสงผลสัมฤทธิ์ตอแผนปฏิบัติราชการ-
กรุงเทพมหานครประจําปและการพัฒนากรุงเทพมหานคร  
 4)  สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลและสํานักงบประมาณควรรวมกันกําหนดกรอบวงเงินในการจัดสรร
งบประมาณเปนรายยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปและ
แผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงานรวมท้ังมีการจัดลําดับของโครงการเรงดวน เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณเกิด
ประโยชนสูงสุดตอการผลักดันยุทธศาสตรการพัฒนาของกรงุเทพมหานครและหนวยงาน รวมท้ังเหมาะสมกับ
สถานการณทางการเงิน การคลงัของกรุงเทพมหานครดวย 
 5)  เพ่ือใหการประเมินผลและจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปเปนไป 
อยางตอเนื่อง ควรจัดเจาหนาท่ีชุดเดิมดําเนินการเปนการพัฒนาองคความรูและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
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ผลการดำเนินงานแต่ละด้าน 
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย 

  ผลการดำเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
จำนวนตัวชี้วัด ดำเนินการ 

ไม่ได้ดำเนินการ ผลการดำเนินงานหลัก บรรลุผล อยู่ระหว่าง ไม่บรรลุผล 
   ดำเนินการ  
1.1 ปลอดมลพิษ 29 2 27 - - 
1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 16 3 12 - 1 
1.3 ปลอดอุบัติเหตุ 4 - 3 - 1 
1.4 ปลอดภัยพิบัติ 19 - 17 - 2 
1.5 ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง 3 - 2 - 1 
1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 55 14 41 - - 

                     รวมทั้งสิ้น 
126 

19 102 0 5 
คิดเป็นร้อยละ 15.08 80.95 0 3.97 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้านที ่1 มหานครปลอดภัย กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก
ไว้จำนวน 126 ตัวชี้วัด หน่วยงานได้นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 121 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 96.03 
บรรลุผล 19 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 15.08 อยู่ระหว่างดำเนินการ 102 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80.95 
และไม่ได้ดำเนินการ 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 3.97 

นอกจากนี้  หน่วยงานยังได้กำหนดตัวชี ้ว ัดสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัต ิราชการ
กรุงเทพมหานครตามภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ตัวชี้วัด ดำเนินการ
ได้บรรลุผล 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67 

 จำนวนตัวชี้วัด ผลการดำเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
สนับสนุนภารกิจ ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
ของหน่วยงาน/ บรรลุผล อยู่ระหว่าง ไม่บรรลุผล  

 นโยบายผู้บริหาร  ดำเนินการ   
1.1 ปลอดมลพิษ 1 1 - - - 
1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด - - - - - 
1.3 ปลอดอุบัติเหตุ - - - - - 
1.4 ปลอดภัยพิบัติ 1 - 1 - - 
1.5 ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง - - - - - 
1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 4 3 1 - - 

                     รวมทั้งสิ้น 
6 

4 2 - - 
คิดเป็นร้อยละ 66.67 33.33 - - 

ภาพรวมการดำเนินงานด้านที่ 1 ประกอบด้วย ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัต ิราชการกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมและครบถ้วนตามภารกิจของ
กรุงเทพมหานครยิ่งขึ้น รวมทั้งสิ้น 131 ตัวชี้วัด บรรลุผล 23 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 17.56 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 104 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 79.39 และไม่ได้ดำเนินการ 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 3.05 
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน ปรากฏตามตาราง 



- 2 - 

 ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 

ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย ประกอบด้วย 6 มิติ 15 เป้าหมาย 43 เป้าประสงค ์125 ตัวชี้วัดหลัก 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ (มี 4 เป้าหมาย 12 เปา้ประสงค์ 29 ตัวชี้วัด 56 โครงการ รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ 2,731,776,400 บาท/งบประมาณที่ใช้ 117,746,282 บาท) 
เป้าหมายที่ 1.1.1 แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่าง ๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4 (มี 5 เปา้ประสงค์ 9 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.1 คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น (มี 2 ตัวชี้วัด) 
1. คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา 
ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
*ภายใต้เงื ่อนไข การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้ง  
3 พารามิเตอร์จากจุดเดียวกัน 
    1.1)ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลอง 
และแม ่น ้ำ เจ ้าพระยาม ีค ่า เฉล ี ่ยของค่า
ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า 2.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร 
    1.2) ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลอง 
และแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณ 
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน
กว่า 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
    1.3) ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลอง 
และแม ่น ้ำ เจ ้าพระยาม ีค ่า เฉล ี ่ยของค่า
แอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) ไม่เกินกว่า 0.5 
มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
 
 
 

ร้อยละ 40 
 
 

ร้อยละ 2.5 
 
 
 

ร้อยละ 2.5 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  
 

/ 
(3 โครงการ) 

 
 
ร้อยละ 49.1 

 
 

ร้อยละ 12.5 
 
 
 

ร้อยละ 14.0 
 

  จุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำ 
เจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำที่อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานจนถึงไตรมาสที ่ 2 
(ต.ค. 62 – ก.พ. 63) ในส่วนของค่า 
DO  BOD และ NH3N คิดเป็นร้อยละ 
49.1 ร ้อยละ 12.5 และร ้อยละ 
14.0 ตามลำดับ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

2. จุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำ
เจ้าพระยามีเพิ่มขึ้น 

310 จุด ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
(1 โครงการ) 

310 จุด 
 
 
 

 
 

  จุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำ
เจ ้าพระยา ซ ึ ่งกำหนดให้ม ีจ ุดเก็บ
ต ั วอย ่ า งน ้ ำ  เพ ื ่ อ เ ฝ ้ า ระว ั งแล ะ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำทุก
เดือนจนถึงไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 62 – 
ก.พ. 63) มีจำนวน 310 จุด  
(จากเดิม 305 จุด) 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.2 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบดัน้ำเสียรวม (มี 2 ตัวชี้วัด) 
3. ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
มีขีดความสามารถและประสิทธิภาพให้บริการ 
อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
    3.1) ร ้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชน 
ที่ได้รับการบำบัด 
    3.2) ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ที่อยู่ในพ้ืนท่ีบริการบำบัดน้ำเสีย 
 

 
 

 
ร้อยละ 45 

 
ร้อยละ 13.5 

 งบประมาณทีไ่ดร้ับ 
2,690,958,000บาท 
 งบประมาณที่ใช้
94,809,972 บาท

 / 
(14 โครงการ) 

 
ร้อยละ 43.7 

 
ร้อยละ 13.5 

 

  - ขีดความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
ของระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่และ
ขนาดชุมชน ตามที่ออกแบบจนถึงไตร
มาสที่ 2 (ต.ค. 62 – มี.ค. 63) เท่ากับ 
1,136,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
เมื่อเทียบกับปริมาณน้ำเสียชุมชน (การ
ใช ้น ้ ำประปา )  ป ี  62 ท ี ่ เ ก ิ ดขึ้ น 
2,600,092 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิด
เป็นร้อยละ 43.7 
- พื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย จนถึงไตร
มาสที่ 2 (ต.ค. 62 – มี.ค. 63) เท่ากับ 
212.4 ตารางกิโลเมตร เมื่อเทียบกับ
พื้นที่ กทม.1,568.7 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 13.5 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

4. จำนวนผลงานการศึกษาวิจยัเพือ่ส่งเสรมิ
นวัตกรรมการจดัการคณุภาพน้ำ 

1 เรื่อง ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
(1 โครงการ) 

0 เรื่อง 
 
 

  อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ 
เพื่อศึกษาวิจัยการนำแรงดันน้ำที่อยู่ใน
ระบบบำบัดน้ำเสีย มาใช้ในรูปแบบ
ของการผล ิตพล ั ง งานไฟฟ ้ าจาก
พลังงานน้ำ 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.3 บริหารจัดการระบบบำบดัน้ำเสียอย่างครบวงจรและยั่งยืน (มี 2 ตัวชี้วัด) 
5. ร้อยละของปริมาณน้ำท่ีผา่นการบำบัด 
ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 6.4 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
(2 โครงการ) 
ร้อยละ 7.8 

 

  ปร ิมาณน้ำที ่ผ ่านการบำบัดถูกนำ
กลับมาใช้ประโยชน์ จนถึงไตรมาสที่ 2 
(ต .ค .  62  –  ก .พ .  63 )  เท ่ ากับ 
9,414,578 ล ูกบาศก์เมตร จาก
ปริมาณน้ำที ่ผ ่านการบำบัดทั ้ งสิ้น 
120,332,157 ลูกบาศก์เมตร คิด
เป็นร้อยละ 7.8 

6. ความสำเรจ็ในการจัดทำระบบฐานข้อมูล 
ผู้ใช้น้ำของกรุงเทพมหานครเพื่อการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย 

1 ฐานข้อมูล งบประมาณที่ไดร้ับ 
5,000,000 บาท 


 / 
(2 โครงการ) 
0 ฐานข้อมูล 

 
 

  อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำขอบเขต
ของงาน (Terms of Reference: 
TOR) เพื่อว่าจ้างนิติบุคคลเชื่อมโยง
ระบบฐานข้อมลูผู้ใช้น้ำของการประปา
นครหลวง กับระบบงานเพื่อการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของ 
กทม. 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.4 ป้องกนัและลดน้ำเสียที่แหล่งกำเนิด รวมถึงส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย (มี 2 ตัวชี้วัด) 
7. ปริมาณน้ำเสียเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง 
เทียบกับปีฐาน 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 2.72 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
(1 โครงการ) 
ร้อยละ 3.92  

 

  อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการให้ความรู้
เกี่ยวกับการบำบดัน้ำเสียและการมี 
ส่วนร่วมในการลดปริมาณน้ำเสีย 
กับโรงเรยีนที่เป็นกลุม่เป้าหมาย 

8. ระดับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 

ระดับที่ 4 
ดำเนินการให ้
ภาคเอกชน 

ร่วมลงทุนเป็น 
ผู้ให้บริการ 

บริหารระบบ 
หรือก่อสร้าง 

งานโยธา 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
(2 โครงการ) 
ระดับที่ 4 

 

  อยู่ระหว่างขั้นตอนขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุนส่งเสรมิการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ – 
สำนักงาน คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ(สคร.) เพื่อดำเนินโครงการ
ว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ใน
การให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนนิ
โครงการบำบดัน้ำเสีย จำนวน 2 
โครงการ ได้แก่ โครงการบำบัดนำ้เสีย
คลองเตย และบึงหนองบอน 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกฎหมายให้เอื้อต่อการจัดการคุณภาพน้ำของเมือง (มี 1 ตัวชี้วัด) 
9. ความสำเรจ็ในการจัดทำระบบฐานข้อมูล 
ผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย 
ในกรุงเทพมหานคร 

1 ฐานข้อมูล ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
(2 โครงการ) 
0 ฐานข้อมูล 

 
 

  อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานเขต 
ประชาสมัพันธ์และสำรวจข้อมลู 
แหล่งกำเนิดน้ำเสียในพ้ืนท่ี เพื่อจดัส่ง
ให้สำนักการระบายน้ำจัดทำระบบ
ฐานข้อมูล 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าหมายที่ 1.1.2 กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถงึการกำจัดอย่างถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการ (มี 3 เป้าประสงค์ 11 ตัวชี้วดั) 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.๒.1 การจดัการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ (มี 4 ตัวชี้วัด) 
10. ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจาก
แหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อ
วัน) 
 
 
 

ร้อยละ 20 
 
 
 

งบประมาณที่ได้รับ 
1,608,000 บาท 

 

 / 
ร้อยละ 17  
(2,832.41 
ตันต่อวัน) 

  ดำเนินการรวบรวมปริมาณ 
มูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนดิและ
นำไปใช้ประโยชน์ เดือนต.ค. -ธ.ค. 
62 จำนวน 2,832.41 ตันต่อวัน  
(ข้อมูล ณ 13 มี.ค. 63) ดังนี ้
- ปริมาณขยะรไีซเคลิ 2,099.87  
ตัน/วัน 
- ปริมาณขยะอินทรีย์ 732.54   
ตัน/วัน 

11. ร้อยละชุมชน สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนท่ี
มีการจัดการมูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 
2560 (339 แห่ง) 

ร้อยละ 10 งบประมาณที่ได้รับ 
1,068,400 บาท 

 

 / 
ร้อยละ 1.47 

(5 แห่ง) 

  อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเสริม
เครือข่ายลดและคัดแยกมูลฝอยใน
พื้นที่ 50 เขต 

12. ร้อยละของมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจาก
แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560  
855 ตันต่อปี) 

ร้อยละ 15 ไมไ่ดใ้ช้งบประมาณ  / 
ร้อยละ 6 

(464.86 ตัน) 

  ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่รวบรวมได้
จาก 50 เขตและสำนักสิ่งแวดล้อมที่
จัดเก็บได้และรวบรวมนำส่งศูนย์กำจัด
มูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสาย
ไหม เดือน ต.ค. 62 – ก.พ. 63 เท่ากับ 
464.86 ตัน 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

13. ร้อยละของมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่คัด
แยกจากแหล่งกำเนดิเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 
2560 (138 ตันต่อปี) 

ร้อยละ 8 ไมไ่ดใ้ช้งบประมาณ  / 
ร้อยละ 4 

(79.22 ตัน) 

  ปริมาณมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่คดั
แยกจาก 50 เขตและสำนัก
สิ่งแวดล้อม และนำส่งศูนย์กำจัดมลู
ฝอยท้ัง 3 แห่งระหว่างเดือน ต.ค. 62 
- ก.พ.63 เท่ากับ 79.22 ตัน 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.๒.2 การจดัการมูลฝอยที่กลางทางอย่างมีประสิทธิภาพ (มี 2 ตัวชีว้ัด) 
14. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมูลฝอย
ตกค้างไดร้ับการแกไ้ขภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

ร้อยละ 100 ไมไ่ดใ้ช้งบประมาณ  / 
ร้อยละ 100 

  อยู่ระหว่างรวบรวมจำนวนร้องเรียน
ของประชาชน 

15. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 95 งบประมาณที่ได้รับ 
2,000,000 บาท 

 /   อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บข้อมูล 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.๒.3 การจดัการมูลฝอยที่ปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ (มี 5 ตัวชีว้ัด) 
16. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยท่ีนำเข้ากำจัด 
ที่ปลายทางลดลง เมื่อเทียบกับปี 2560  
10,526.92 ตันต่อวัน) 

ร้อยละ 5 ไมไ่ดใ้ช้งบประมาณ  / 
ร้อยละ 0.84 

 

  ปริมาณมูลฝอยท่ีนำเข้ากำจัดที่ศูนย์
กำจัดมลูฝอย 3 แห่งปริมาณมลูฝอย
เดือน ต.ค.62 - ธ.ค.63 เฉลี่ย 
10,438.55 ตันต่อวนั 

17. ร้อยละของมูลฝอยของเสียอนัตราย มลู
ฝอยติดเชื้อไดร้ับการกำจดัอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

ร้อยละ 100 งบประมาณที่ได้รับ 
5,164,100 บาท 

 / 
ร้อยละ 100 

 

  อยู่ระหว่างรวบรวมปรมิาณ 
มูลฝอยของเสียอันตราย  
มูลฝอยติดเชื้อ 

18. ร้อยละของมูลฝอยที่กลับไปใช้ประโยชน์
ที่ศูนย์กำจัดมลูฝอยเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกบัปี 
2560 (1,436 ตันต่อวัน) 

ร้อยละ 20 ไมไ่ดใ้ช้งบประมาณ  / 
ร้อยละ 23.70 

  ปริมาณมูลฝอยที่กลบัมาใช้ประโยชน์ฯ 
เดือน ต.ค.-ธ.ค.62 
จำนวน 1,736 ตันต่อวัน 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

19. ปริมาณไขมันท่ีจดัเก็บได้นำไปกำจัดและ
แปรรูปอย่างถกูสุขลักษณะ 

45,000 ลบ.ม. ไมไ่ดใ้ช้งบประมาณ  / 
30,365 ลบ.ม. 

  ปริมาตรไขมัน เดือน ต.ค.62 - ก.พ. 
63 จำนวน 30,365 ลบ.ม. 

20. ปริมาณปุ๋ยอินทรียจ์ากกากตะกอนสิ่ง
ปฏิกูล 

12,000  
ตันต่อปี 

ไมไ่ดใ้ช้งบประมาณ  / 
4,947.12 ตัน 
 

  ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่ง
ปฏิกูลเดือน ต.ค. 62 - ก.พ. 63 
จำนวน 4,947.12 ตัน  

เป้าหมายที่ 1.1.3 กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (มี 3 เปา้ประสงค์ 7 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.1.3.1 ลดจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐาน (มี 1 ตัวชีว้ัด) 
21. ร้อยละของจำนวนยานพาหนะที่ปล่อย
มลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานลดลง เมื่อ
เทียบกับปีฐาน (ปีฐาน พ.ศ.2559 ร้อยละ 
23.39) 
 
 
 
 

ลดลงร้อยละ 3  งบประมาณที่
ได้รับ 3,177,200
บาท 
 งบประมาณที่ใช้
2,505,000 บาท
 

 / 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 

4.45 

  ตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะไมผ่่าน
เกณฑ์มาตรฐานจำนวน 1,855 คนั
จากยานพาหนะที่ตรวจวัดทั้งหมด 
จำนวน 6,664 คัน คิดเป็นร้อยละ 
27.84เมื่อเทียบกับปีฐาน (พ.ศ.
2559 ร้อยละ 23.39) พบว่า 
เพิ่มขึ้นร้อยละ4.45ยังลดไมไ่ดต้าม
เป้าหมายที่กำหนด 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.3.2 ปรับปรุงระบบการจดัการข้อมูลคุณภาพอากาศให้ครอบคลุม (มี 5 ตัวชี้วัด) 
22. ร้อยละของจำนวนข้อมูลคณุภาพอากาศที่มี
การตรวจวดัในพ้ืนท่ีทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 98  งบประมาณที่
ได้รับ 12,250,000 
บาท 
 งบประมาณที่ใช้
12,250,000 บาท 

 / 
ร้อยละ 82.77 

  ข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัด
ในพื้นที่ท่ัวไปผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
จำนวน 884 ข้อมลู จากผลการ
ตรวจวัดท้ังหมด จำนวน1,068 ขอ้มูล 
คิดเป็นร้อยละ 82.77 ต่ำกว่า
เป้าหมายที่กำหนด 

23. ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง ของฝุ่นละอองขนาดไมเ่กิน 10 ไมครอน 
(PM10) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 99   / 
ร้อยละ 95.39 

  ข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ของฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 
3,081 ข้อมูล จากการตรวจวดั
ทั้งหมด จำนวน3,230 ข้อมูล คดิเป็น
ร้อยละ 95.39 ต่ำกว่าเปา้หมายที่
กำหนด 

24. ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่ำเฉลี่ย 24 
ช่ัวโมงของฝุ่นละอองขนาดไมเ่กิน 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 98  / 
ร้อยละ 84.65 

  ข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ของฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 
4,792 ข้อมูล จากการตรวจวดั
ทั้งหมด จำนวน5,661ข้อมลู คิดเป็น
ร้อยละ 84.65 ต่ำกว่าเปา้หมายที่
กำหนด 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

25. ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 8 
ช่ัวโมงของก๊าซโอโซน (O3) ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

ร้อยละ 98  / 
ร้อยละ 
99.48 

   ข้อมูลค่าเฉลี่ย 8 ช่ัวโมงของก๊าซโอโซน 
(O3) ผ่านเกณฑม์าตรฐาน จำนวน 
2,853 ข้อมูล จากการตรวจวดัทัง้หมด 
จำนวน2,868 ข้อมูล คดิเป็นร้อยละ 
99.48 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด
เล็กน้อย 

26. ร้อยละความสำเรจ็ของการเช่ือมโยง
ข้อมูล/สารสนเทศผ่านระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลคุณภาพอากาศ 

ร้อยละ 80 
(ของระยะที ่3) 

งบประมาณที่
ได้รับ 8,155,000
บาท 
 งบประมาณที่ใช้
8,155,000 บาท


/ 
ร้อยละ 
100 

   เชื่อมโยงข้อมูล/สารสนเทศผ่านระบบ
บริหารจดัการข้อมลูคณุภาพอากาศด้วย
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นรายงานคณุภาพ
อากาศของกรุงเทพมหานคร (AirBkk) 
แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100โดย
เผยแพร่แอพพลิเคชั่นให้ผูส้นใจดาวน์
โหลดเรียบร้อยแล้ว 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.3.3 ควบคุมฝุ่นจากกิจกรรมการก่อสร้างอาคาร (มี 1 ตัวชี้วัด) 
27. ร้อยละของแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองได้รับ
การควบคุม 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

งบประมาณที่ไดร้ับ 
484,600บาท 

 

 /   อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงพื้นทีต่ิดตาม
ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารให้
เป็นไปตามมาตรการควบคุมฝุ่นละออง
ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
แผนการดำเนินการล่าช้ากว่าท่ีกำหนด 
เนื่องจากการจัดอบรมแนวทางการ
ติดตามตรวจสอบและควบคุมกำกบั
การปฏิบัตติามมาตรการที่กำหนดไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ชะลอออกไปจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และผลกระทบจากมาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing) 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าหมายที่ 1.1.4 กรุงเทพมหานครมีระดับเสียง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  (มี 1 เปา้ประสงค ์2 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.1.4.1 กรุงเทพมหานครมีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (มี 2 ตัวชี้วัด) 
28. ร้อยละของจำนวนข้อมูลระดบัเสียง 
ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq) ที่มกีารตรวจวดั
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 

ร้อยละ 100 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
 

  อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจพื้นท่ี 
และจัดทำแผนการตรวจวดัระดับเสียง
ในบรรยากาศบริเวณพื้นที่ท่ัวไป 
แผนการดำเนินการล่าช้ากว่าท่ีกำหนด 
ประกอบกับการจดัอบรมแนวทางการ
ติดตามตรวจสอบและควบคุมกำกบั
การปฏิบัตติามมาตรการที่กำหนดไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ชะลอออกไปจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และผลกระทบจาก
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing) 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

29. ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรยีนเกี่ยวกับ
มลภาวะทางเสียงลดลง (ปีฐาน พ.ศ.2557  
1,661 เรื่อง) 

ลดลง 
ร้อยละ 10 

 งบประมาณทีไ่ด้รับ 
173,600 บาท 
 งบประมาณที่ใช้ 
26,310 บาท


 / 
 

  อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบด้าน
สุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ
การจัดให้มมีหรสพ การแสดงดนตรีฯ 
จำนวน 8 แห่งการดำเนินการล่าช้า
กว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากไม่สามารถ
ตรวจสอบสถานประกอบกิจการฯ ได้
ตามเป้าหมาย จากการมีประกาศฯ ให้
ปิดสถานประกอบกิจการฯ เป็นการ
ช่ัวคราว ตั้งแต่วันท่ี 18 มีนาคม 
2563 ถึงวันท่ี 12 เมษายน 2563 
เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-
19)และผลกระทบจากมาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing) 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.1  ทั้งสิ้น 29 ตัวชี้วัด 2 27 0 0  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด (มี 2 เป้าหมาย 4 เป้าประสงค์ 15 ตัวชี้วัด 58 โครงการ รวมงบประมาณทีไ่ดร้ับ 850,385,905 บาท) 
เป้าหมายที่ 1.2.1 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มี 1 เป้าประสงค์ 6 ตวัชี้วัด รวมงบประมาณที่ได้รับ 841,471,000 บาท) 
เป้าประสงค์ที่ 1.2.1.1 เสริมสร้างความปลอดภัยเพ่ือลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม (มี 6 ตัวชี้วัด 43 โครงการ/กิจกรรม) 
1. จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  
ด้านความปลอดภยัที่ไดร้ับการติดตั้งต่อป ี
 
 
 
 

3,000 กล้อง 
 

งบประมาณที่ใช้
466,464,000 บาท 

 


/ 
3,342 
กล้อง 

   เนื่องจากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี 
ระยะที่ 2 ได้กำหนดให้ในปี 2563
กรุงเทพมหานครมีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดให้ถึง 3,000 ตัว แต่ในข้อเท็จจริง 
กรุงเทพมหานครโดยสำนักการจราจรและขนส่ง
ได้มีการดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ (CCTV) 
ไปแล้วประมาณ 58,000 ตัว ซึ่งเกินกว่าค่า
เป้าหมายของตัวช้ีวัดปัจจุบัน ในสว่นของ
โครงการในปีงบประมาณปัจจุบันมี
ความก้าวหน้าภาพรวมแล้วประมาณร้อยละ 63  

2. ร้อยละความสำเร็จของการแกไ้ข
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ดา้นความ
ปลอดภัยใหส้ามารถใช้การได้ภายใน 24 
ช่ัวโมง เมื่อไดร้ับแจ้งหรือตรวจพบ 

ร้อยละ 100 งบประมาณที่ใช้
374,407,000บาท 





 /   อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาบำรุงรักษา
จำนวน 24 โครงการ ซึ่งในภาพรวมมี
ความก้าวหน้าแล้ว ร้อยละ 44 

3. ประชาชนมีความเช่ือมั่นในความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ร้อยละ 85 ไม่ได้ใช้งบประมาณ    / 
(ไม่ได้รับ

งบประมาณ) 

ไม่ได้รับงบประมาณ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

4. ร้อยละความสำเร็จของการตดิตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่างตามแผนท่ีกำหนด/ปี 

ร้อยละ 90 *อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
ขอจัดสรร

งบประมาณ

 /   - สำนักงานเขตติดตั้งได้ 318 ดวง ซ่อมแซม 
5,243 ดวง  
- สำนักการโยธาติดตั้งได้ 63 ดวง ซ่อมแซม  
4,676 ดวง 
- รวมติดตั้งได้ 381 ดวง ซ่อมแซม 9,919 ดวง 
(ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2563)  

5. จุดเสี่ยงภยัไดร้ับการลดเงื่อนไข 
ความล่อแหลมต่อการก่อ
อาชญากรรม 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 ไม่ได้ใช้งบประมาณ / 
ร้อยละ 100 

 

   กรุงเทพมหานครโดยสำนักเทศกิจ สำนักงานเขต 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ร่วมกนัสำรวจ/
ทบทวนพื้นที่/จุดเสี่ยงต่อการเกดิอาชญากรรม ซึ่ง
เป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการลดปัจจยั/
เงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกดิอาชญากรรม ใน
ปีงบประมาณ 2563 ผลการสำรวจพบว่า 
กรุงเทพมหานครมีพื้นท่ีเสี่ยง และพื้นที่อันตรายที่
ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน จำนวน 614 จดุ/พ้ืนท่ี กระจาย
อยู่ในพ้ืนท่ีเขต 
ต่าง ๆ โดยพื้นท่ีเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นสถานท่ี
สาธารณะ (494 จุด/พื้นที่) ลักษณะพื้นท่ีเสี่ยงท่ี
พบมากที่สุดตามลำดับ ได้แก่ สะพานลอยคนข้าม 
ตรอก/ซอย สวนสาธารณะ ถนน ฯลฯ และ
ลักษณะ 
ความเสีย่ง/อันตรายที่พบมากที่สดุตามลำดับ 
ได้แก่ เปลี่ยวช่วงกลางคืน เป็นจุดอับ/มืด จุดอับ
สายตา ไฟส่องสว่างดับ/ชำรดุ ฯลฯ    
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

  

 

    

(ท่ีมา : บัญชีพ้ืนท่ีเสี่ยงและพื้นท่ีอนัตราย 
ของกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2562 :  
สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร)  

กลุ่มเขต จำนวนพ้ืนที่เสี่ยงฯ 
(จุด/พื้นที่) 

กรุงเทพเหนือ   83 
กรุงเทพใต้   139 
กรุงเทพกลาง   101 
กรุงเทพตะวันออก   93 
กรุงธนเหนือ   85 
กรุงธนใต้   113 

รวม 614 
ความก้าวหน้าการดำเนินการพื้นที่เสี่ยงต่อการ

เกิดอาชญากรรมทีไ่ด้มีการดำเนินการแก้ไขแล้ว 
จำนวน 614 แห่ง/จดุ จากจำนวนท้ังสิ้น 614 
แห่ง/จุด คิดเป็นร้อยละ 100  

เดือน จำนวนพื้นท่ี
เสี่ยงต่อการเกิด
อาชญากรรม 

ท่ีต้อง
ดำเนินการ

แก้ไข 
(จุด) 

จำนวนพื้นท่ี
เสี่ยงต่อการเกิด
อาชญากรรม 

ท่ีมีการ
ดำเนินการ

แก้ไข 
(จุด) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ตุลาคม 62 614 491 79.97 
พฤศจิกายน 62 614 521 84.85 
ธันวาคม 62 614 552 89.90 
มกราคม 63 614 583 94.95 
กุมภาพันธ์ 63 614 614 100 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

6. ประชาชนมีความเช่ือมั่นในความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 
 
 
 

ร้อยละ ๘5 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  /   กรุงเทพมหานครโดยสำนกัเทศกิจและสำนักงานเขต
จัดบริการ “พากลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ” 
โดยจดัชุดสายตรวจเทศกิจพร้อมรถสายตรวจ
ออกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการรับ – ส่งประชาชนท่ี
เดินทางกลับบ้านในช่วงเวลากลางคืน ระหว่าง
เวลา 21.00 – 24.00 น. ในเสน้ทางเปลี่ยว 
และรถบริการสาธารณะเข้าถึงยากครอบคลุม
พื้นที่ 50 เขต เพื่อให้ได้รับทราบความเห็นของ
ประชาชนเรื่องความเชื่อมั่นในความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยส์ินสำนักเทศกิจกำหนด
ดำเนินการสำรวจความเช่ือมั่นของประชาชน 
ด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน  
โดยเก็บข้อมลูจากประชาชนท่ีพักอาศัย  
หรือสัญจรบริเวณในพ้ืนท่ีทีก่รุงเทพมหานคร
กำหนดเป็นพื้นที่/จดุเสี่ยงภัย รวมทั้งเก็บข้อมูล
จากการทอดแบบสอบถามผา่นเวบ็ไซต์ของสำนัก
เทศกิจ และผ่านระบบการสแกน QR Code โดย
จะดำเนินการในรอบหลังของปีงบประมาณ 
2563 

 



- 18 - 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

7. จำนวนครั้งของการออกตรวจพื้นที่
เสี่ยงต่ออาชญากรรม 
 
 
 
 

1 ครั้ง/
เดือน/จุด 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  /   กรุงเทพมหานครไดด้ำเนินการเฝา้ระวังและ 
ตรวจตราพื้นที่เสีย่งต่อการเกดิอาชญากรรม 
ตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี ้
สำนักงานเขต  
จัดชุดสายตรวจเทศกิจออกตรวจตรา
สภาพแวดล้อมและเฝ้าระวังความปลอดภัย
บริเวณพื้นท่ี/จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
ตามแผนที่กำหนดเฉลี่ย 2 ครั้ง/วนั/จุด รวมถึง
ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้อง
วงจรปิด (CCTV) และไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ
พื้นที่/จุดเสี่ยงภัย 

เดือน จำนวน 
วันทำการ 

จำนวนคร้ัง 
ในการออกตรวจ

พ้ืนที่เสี่ยงต่อ
การเกิด

อาชญากรรม 
ตุลาคม 62 21 - 
พฤศจิกายน 62 21 - 
ธันวาคม 62 18 46,679 
มกราคม 63 22 49,042 
กุมภาพนัธ์ 63 19 44,145 

รวม 101 139,866 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

  

 

    

สำนักเทศกจิ  
จัดเจ้าหนา้ที่เทศกิจออกตรวจสอบการปฏิบตัิ
หน้าท่ีของสำนักงานเขตในการตรวจตราเฝ้า
ระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม รวมทั้ง
ติดตามผลการดำเนินการของสำนักงานเขตใน
การแก้ไขพื้นที่เสี่ยงต่อการเกดิอาชญากรรมตาม
เงื่อนไขที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งเจ้าหน้าท่ี
เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 ครั้ง บริเวณ
พื้นที่/จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 
614 แห่ง/จดุเฉลีย่ 2 ครั้ง/เดือน/จุด 

เดือน จำนวน 
วัน 

ทำการ 

จำนวนครั้ง 
ในการออก
ตรวจสอบ 

การดำเนินการ
แก้ไขพื้นที่เสี่ยง

(ครั้ง) 
ตุลาคม 62 21  - 
พฤศจิกายน 62 21 - 
ธันวาคม 62 18 1,228 
มกราคม 63 22 1,228 
กุมภาพันธ์ 63 19 1,228 

รวม 101 3,684 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าหมายที่ 1.2.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพ ผู้ติด ทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม (มี 3 เป้าประสงค์ 9 ตัวชีว้ัด  
13 โครงการ/กิจกรรม รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ 9,514,905 บาท) 
เป้าประสงค์ที่ 1.2.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด (มี 6 ตัวชี้วัด 8 โครงการ/กิจกรรม) 
8. จำนวนชุมชนมีความสามารถในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  
 
 
 
 

1,200 ชุมชน ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
964 ชุมชน 

  ดำเนินการสนับสนุนให้ชุมชนที่ข้ึนทะเบียน 
ในกรุงเทพมหานครมีการดำเนินงานแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ ความคืบหน้า ณ ปัจจุบนัมีชุมชนที่มี
การดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิตามเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร อย่าง
น้อย 6 ข้อ จาก 10 ข้อ  

9. ชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพตดิได้รับ
การสนับสนุนและสามารถขับเคลือ่นงาน
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ร้อยละ 90 งบประมาณที่ใช้ 
492,400 บาท 

 

 / 
ร้อยละ 
44.22 

  มีชุมชนท่ีได้รับการสนับสนุนและสามารถ
ขับเคลื่อนงานแก้ไขปญัหายาเสพติด จำนวน 
914 ชุมชน จากจำนวนชุมชนที่จดทะเบียน 
จำนวน 2,067 ชุมชน  

10. ระดับการมสี่วนร่วมของประชาชนใน
การเฝา้ระวังยาเสพตดิ 

ร้อยละ 30 งบฯ หมวดอื่น ๆ
758,125 บาท

 

 / 
ร้อยละ 
16.50 

  อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครร่วม
ดำเนินงานด้านการป้องกันและแกไ้ขปัญหายา
และสารเสพติดในชุมชน โดยการให้ความรู้ จัด
กิจกรรมรณรงค์ด้านการป้องกันยาเสพตดิ 
จำนวน 101คน จาก 612 คน  

11. อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้า
ระวังภัยและยาเสพตดิในชุมชนมีการ
ดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพ
ติดตามภารกิจ 

ร้อยละ 60 งบประมาณที่ใช้
2,741,200 บาท 

 


 

 / 
ร้อยละ 
55.71 

  สำนักงานเขต 50 เขตรายงานผลการดำเนินงาน
ของอาสาสมัครฯ ในระบบการรายงานผ่าน
เว็บไซตส์ำนักงานป้องกันและบำบดัการตดิยา
เสพติด ซึ่งมผีลการดำเนินงานระหว่างเดือน 
ต.ค. 62 - มี.ค. 63 จำนวน 6,913 คน  
จากจำนวน 12,408 คน  

 



- 21 - 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

       โดยมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่  
- กิจกรรมเฝ้าระวังภัยและการแพร่ระบาดยา
เสพติด จำนวน 6,833 ครั้ง 
- ค้นหา ติดตาม ดูแลช่วยเหลือผูเ้สพ/ผูต้ิดยา
เสพติด จำนวน 1,863 ครั้ง 
- การให้ความรู้ดา้นยาเสพติด จำนวน 5,234 
ครั้ง 

12. ร้อยละของสถานประกอบการที่ร่วม
ดำเนินการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 

ร้อยละ 55 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
ร้อยละ 
33.33 

  ดำเนินการประสานสำนักงานเขตเพื่อคัดเลือก
สถานประกอบการที่จะดำเนินการ  
โดยผลการดำเนินงาน ณ เดือน มี.ค. 63  
มีสถานประกอบการที่มีกิจกรรมปอ้งกัน 
และแก้ไขปญัหายาเสพติด จำนวน 100 แห่ง 
จาก 300 แห่ง ซึ่งมีการดำเนินงาน ดังนี ้
 - จัดบอร์ดประชาสัมพันธใ์ห้ความรู้เรื่องยาเสพติด 
โทษ พิษภัย  
 - สุ่มตรวจคดักรองยาและสารเสพติด 
 - จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน โดยมีวิทยากร
จากสำนักอนามัย ปปส.กทม. สำนักงานเขต 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

13. จำนวนของสถานศึกษาในพื้นที่
กรุงเทพมหานครทีร่่วมดำเนินการ 

36 แห่ง งบประมาณที่ใช้  
917,200บาท 

 

 / 
 

  ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมคัร
ในสถานศึกษา ระหว่างวันท่ี 28 - 29 มกราคม 
2563 ณ โรงแรมเอเชีย สำหรับกจิกรรมที่ 2 
คือ การจัดกิจกรรมอาสาสมัครกรงุเทพมหานคร
ในสถานศึกษา เพื่อป้องกันและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดและสารเสพติดในสถานศึกษา และ
กิจกรรมที่ 3 การตดิตามและประเมินผลการจดั
กิจกรรมของอาสาสมัครฯ ยกเลิกอันเนื่องมาจาก
มาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 หรือ โควดิ - 19 

เป้าประสงค์ที่ 1.2.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการป้องกันการใช้ยาและสารเสพติด (มี 1 ตัวชี้วดั 6 โครงการ/กจิกรรม) 
14. ร้อยละของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่
ร่วมดำเนินการ 

ร้อยละ 85  งบประมาณที่ใช้ 
1,745,800 บาท 
 
 งบฯ หมวดอื่น ๆ 
2,710,980 บาท 

 

 / 
ร้อยละ 
50.46 

  - โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา โดยดำเนินการตามมาตรการการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา/สารเสพติดใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การให้ความรู้
เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดแก่นักเรียน การ
จัดกิจกรรมทักษะชีวิตเสริมภูมิคุม้กันป้องกันยา
เสพติดในโรงเรยีน จำนวน 55 โรงเรียน  
จาก 109 โรงเรียน  
- นอกจากน้ี สำนักการศึกษายังไดด้ำเนินการ
ตัวช้ีวัดมาตรการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการ
ดังกล่าว ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

  

 

    

(1) ชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครที่มีศูนยเ์พือ่นใจ TO BE 
NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดระดับภาค/
ประเทศ ตามโควตาและเกณฑ์ที่กำหนด (ค่า
เป้าหมาย อย่างน้อย 2 ชมรม) โดยมีผลการ
ดำเนินงาน ดังนี ้โรงเรยีนสังกัดกรงุเทพมหานคร
เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE 
NUMBER ONE ประเภทมัธยมศึกษาประจำปี 
2563 ประกอบด้วย โรงเรียนวัดยายร่ม  
(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตจอมทอง 
โรงเรียนวดัลาดพร้าว สำนักงานเขตลาดพร้าว 
และโรงเรียนมัธยมปรุณาวาส สำนกังานเขตทวี
วัฒนา และ (2) โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่เปิดสอนถึงระดบัมัธยมศึกษา
มีนักเรียนและครูแกนนำกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน 
ชะลอการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา  
(COVID-19) จึงต้องชะลอการดำเนินโครงการที่
สนับสนุนตัวช้ีวัด 

 

 

 

 



- 24 - 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 1.2.2.3 บำบัดรักษาฟื้นฟู ติดตามดูแลผู้เสพผู้ติดยา/สารเสพตดิใหส้ามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกตใินสังคม (มี 2 ตัวชี้วัด 1 โครงการ/กิจกรรม) 
15. ร้อยละการบำบดัของผู้ที่เข้า
โปรแกรมบำบัดรักษาแบบครบกำหนด 
 
(ตัวช้ีวัดตามภารกิจเจรจาตกลงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 
พ.ศ. 2563 ของ สนอ.) 

ร้อยละ 67 งบประมาณที่ใช้
149,200 บาท 

 

 / 
ร้อยละ 
62.87 

  อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลระบบการบำบัด 
รักษาและฟื้นฟผูู้ติดยาเสพติดของประเทศ 
(บสต.) โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานได ้
ดังนี ้
1. ผู้เสพผูต้ิดยา/สารเสพตดิไดร้ับการบำบัดหรือ
ฟื้นฟูสมรรถภาพครบตามระยะเวลาที่กำหนด 
และมผีลปสัสาวะเป็นลบก่อนการจำหน่าย 
จำนวน 2,118 คน จากผู้เข้ารับการบำบัด
โปรแกรมการบำบดัรักษาแบบ BMA Matrix 
Model หรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบผู้ป่วยใน
ทั้งหมด จำนวน 3,369 ราย คิดเป็นร้อยละ 
62.87 (ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มีนาคม 2563) 
(ยังต่ำกว่าเป้าหมาย) 
2. จากข้อมูลระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟ ู
ผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) มีจำนวน 
ผู้ผ่านการบำบัดฯ ไดร้ับการติดตาม 1,351 คน 
จากจำนวนผูผ้่านการบำบัดทั้งหมด 1,806 คน 
คิดเป็นร้อยละ 74.81 (สูงกว่าเป้าหมาย) 

16. ร้อยละของผู้ผ่านการบำบัดรกัษาตาม
โปรแกรมได้รับการติดตามหลังการบำบัด
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 
(ตัวช้ีวัดตามภารกิจเจรจาตกลงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 
พ.ศ. 2563 ของ สนอ.) 

ร้อยละ 73  / 
ร้อยละ 
74.81 

   

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.2 ทั้งสิ้น 16 ตัวชี้วัด 3 12 0 1  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ (มี 1 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด 31 โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รับ 501,425,080 บาท/งบประมาณที่ใช้ 31,718,573 บาท/งบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 : 1,338,350,000 บาท) 
เป้าหมายที่ 1.3.1 ลดความสญูเสียจากอุบัติเหตุจราจร (มี 2 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.3.1.1 ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสีย่งอันตราย (มี 2 ตัวชีว้ัด) 
1. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยทีไ่ดร้ับการ
ปรับปรุงตามแผน 
 
 
 
 

ร้อยละ 90 งบประมาณทีไ่ดร้ับ 
392,153,080 บาท 
 งบประมาณที่ใช้
31,718,573
บาท
 

 / 
 

  กรุงเทพมหานครได้ทำการแก้ไขจดุเสี่ยงภัย 
ต่าง ๆ ทางถนนด้วยการตดิตั้งเครือ่งหมาย
จราจรประเภทต่าง ๆ เช่น ป้ายเตอืน ป้าย
แนะนำ ป้ายบังคับการจราจรและเครื่องหมาย
จราจรบนพ้ืนถนน รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ดา้น
ความปลอดภัย เช่น สญัญาณไฟจราจรกระพริบ
เตือนบริเวณจุดอันตราย (ทางแยก ทางโค้ง จุด
กลับรถ)คันชะลอความเร็วเส้นเครือ่งหมายชะลอ
ความเร็วราวป้องกันอันตราย (GUARD RAIL) 
โดยในภาพรวมแล้ว มคีวามก้าวหน้าไปแล้วกว่า 
48 % 

2. ร้อยละความสำเร็จของการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการลดอุบตัิเหตุจราจร  

ร้อยละ 100     / 
(ไม่ได้รับ

งบประมาณ) 

โครงการที่ตอบตัวช้ีวัดนั้นไมไ่ดร้ับงบประมาณ
แต่ได้งบประมาณในโครงการจดัทำแผนแม่บท
ความความปลอดภยัทางถนนพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 1.3.1.2 ลดการกระทำผิดกฎจราจร (มี 2 ตัวชี้วัด) 
3. จำนวนการกระทำผิดกฎจราจรลดลง  
 
 
 

ร้อยละ 4 งบประมาณที่ไดร้ับ 
22,498,000 บาท 

 

 / 
 

  หน่วยงานไมไ่ด้จดัเก็บหรือประสานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลการ
กระทำผดิกฎจราจรแต่ได้มีการดำเนินโครงการ
บริหารจดัการศูนย์อำนวยการความปลอดภัย
ทางถนนกรุงเทพมหานครเพื่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกกรงุเทพมหานคร 
ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนรวมถึงการ
กระทำผดิกฎจราจรทีเ่ป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ
ต่าง ๆ และโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้าน
การจราจรในเด็กเพื่อปลูกฝังค่านยิมที่ถูกต้องใน
การจราจรให้กับเด็ก 
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ตวัชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

4. จำนวนผูเ้สียชีวิตจากอุบัติเหตทุางถนน
ในเขตกรุงเทพมหานครต่อประชากรแสน
คน  

ไม่เกิน  
10 ราย 

งบประมาณที่ไดร้ับ 
86,774,000 บาท 


 /   หน่วยงานได้ดำเนินโครงการจดัหาพร้อมติดตั้ง
ระบบเสรมิสร้างความปลอดภัยใหก้ับประชาชน
บริเวณแหล่งชุมชนและสถานท่ีสำคัญและติดตั้ง
ป้ายแนะนำเส้นทางสถานพยาบาลชนิดแขวน
เหนือผิวจราจรซึ่งคืบหนา้ไปแล้วกว่า 48 % แต่
ในส่วนของข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนหน่วยงานไม่ได้มีการจัดเก็บเองโดยตรงแต่
จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอุบัติเหต ุ
(www.Thairsc.com) พบว่า นับตั้งแต ่
1 ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563  
มีผู้เสียชีวิตแล้ว 256 คน ซึ่งหากเทียบจาก
จำนวนประชากรของกรุงเทพมหานคร จำนวน 
5,676,648 คนแล้ว พบว่ายังไมเ่กินค่า
เป้าหมาย (567 คน)  

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.3 ทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด 0 3 0 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.Thairsc.com)พบว่า
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ (มี 1 เป้าหมาย 5 เป้าประสงค์ 19 ตัวชี้วัด 101 โครงการ รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ 4,515.67 ล้านบาท/งบประมาณที่ใช้ 145.40 ล้านบาท) 
เป้าหมายที่ 1.4.1 กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ (มี 5 เป้าประสงค์ 19 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝน น้ำหนุน และน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพ และความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการ
จัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย (มี 5 ตัวชี้วัด) 
1. ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วม 
เนื่องจากน้ำหลากและน้ำหนุนท่ีความสูง 
+ 3.00 ม.รทก. 

ร้อยละ 90 งบประมาณที่ไดร้ับ  
119.31 ล้านบาท 
 งบประมาณที่ใช้
81.60 ล้านบาท 

 
 

/ 
ร้อยละ 
63.26 

  สนน. ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงแนว
ป้องกันน้ำท่วมซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ 1 
โครงการอยูร่ะหว่างดำเนินการ 
10 โครงการ 

2. ความสามารถในการระบายน้ำจาก
ถนนสายหลักท่ีมีปัญหานำ้ท่วมเนือ่งจาก
ฝนตก กรณีฝนตก 80 - 100 มม./ชม. 

ไม่เกิน  
150 นาท ี

งบประมาณที่ไดร้ับ 
2,509.49 ล้านบาท 
 งบประมาณที่ใช้
18.30 ล้านบาท 
 

 
 

/ 
ร้อยละ 57 

  สนน. ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ เพิ่ม
ขีดความสามารถในการระบายน้ำของสถานีสูบ
น้ำ บ่อสูบและประตูระบายน้ำ เพิม่ท่อระบายน้ำ
ขนาดเล็กโดยวิธีดันท่อ Pipe Jacking เพื่อเร่ง
ระบายน้ำในถนนสายหลัก ซึ่งดำเนินการแล้ว
เสร็จ 3 โครงการอยู่ระหว่างดำเนนิการ 55 
โครงการ 

3. จำนวนคลองที่ถูกฟ้ืนฟู ปรับปรุงและ
คืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมี
ระบบระบายน้ำที่ด ี

32 คลอง งบประมาณที่ไดร้ับ 
165.10 ล้านบาท 
 งบประมาณที่ใช้
14.62  ล้านบาท 

 / 
ร้อยละ 
59.38 

  สนน. และ สนข. ดำเนินการขุดลอกคูคลอง 
เปิดทางน้ำไหล และก่อสร้างเขื่อนเพื่อปรับภูมิ
ทัศน์และฟื้นฟูคลองต่าง ๆ  
ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ 13 โครงการ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

4. จำนวนคลองที่มีการจัดการสิ่งปลูก
สร้างรุกล้ำและปักแนวเขตลำคลอง
สาธารณะ  
 

จำนวน 2 
คลอง 

งบประมาณทีไ่ดร้ับ 
1,436.00 ล้านบาท 
 

 
 

/ 
ร้อยละ 
43.50 

  มี 2 คลอง คือ คลองมหาศร และคลองเปรม
ประชากร ซึ่งโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ
สัญญาจ้างท้ัง 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้าง
เขื่อน ค.ส.ล.และสถานีสูบนำ้คลองมหาศร จาก
บริเวณคลองบางไผ่ ถึงบริเวณคลองภาษีเจริญและ
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรม
ประชากรช่วงที ่4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนน
เทศบาลสงเคราะห ์

5. จำนวนระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเ์พื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของ
กรุงเทพมหานคร 
 

1 ระบบ งบประมาณที่ไดร้ับ 
50.77 ล้านบาท 

 

 
 

/ 
ร้อยละ 
43.00 

  อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ
จัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเชิงรุก 
ซึ่งอยู่ขั้นตอนจัดทำ TOR แล้วเสรจ็และโครงการ
ปรับปรุงอาคารสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ 2 แห่ง 
อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสญัญา 

เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.2 ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น (มี 2 ตัวชี้วัด) 
6. ร้อยละของการก่อสร้างแนวป้องกัน 
การกัดเซาะชายฝั่ง  
 

ร้อยละ 10     / 
(ไม่ได้รับการ 

จัดสรรงบประมาณ) 

สนน. ไดเ้สนอรายงานการประเมนิผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ฉบับสมบูรณ์) โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการจ้างท่ีปรึกษา 
ศึกษา ทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ส่งให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติแล้ว 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

7. (1) พ้ืนท่ีป่าชายเลนไดร้ับการปลูก    
         เพิ่มเติม  

5 ไร ่     / ไม่สามารถดำเนินการตามตัวช้ีวัดได้ เนื่องจากยัง
ไม่มีการจัดทำแนวคันหินโดย สนน. 

    (2) ความหนาป่าชายเลนตลอดแนว ระยะทาง  
4.5 กม. 
(50 ม.) 

เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.3 เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย (มี 6 ตัวชี้วัด) 
8. ร้อยละความกา้วหน้าของการกอ่สร้าง
ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกูภ้ัย
กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 20 งบประมาณที่ไดร้ับ 
10.00 ล้านบาท 
 งบประมาณที่ใช้
10.00 ล้านบาท 

 / 
ร้อยละ 20 

 

  ได้รับงบประมาณดำเนินโครงการก่อสรา้งศูนย์
ฝึกอบรมฯ ระยะที่ 1 เป็นเงิน 10.00 ล้านบาท 
ซึ่งได้โอนงบประมาณให้สำนักการโยธา
ดำเนินการแล้ว  

9. จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อม
ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1 ครั้ง/1 เขต ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
ร้อยละ 40 

  สปภ. ได้มีหนังสือแจ้งให้สนข. ดำเนินการ
ฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันฯ ร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยรายงานผลให้ สปภ. 
ทราบภายในเดือนสิงหาคม 2563 

10. ร้อยละความสำเรจ็ของการประเมิน
และจัดระดับความเสี่ยงจากอัคคภียัใน
พื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิง 

ร้อยละ 100 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
ร้อยละ 50 

  ดำเนินการสำรวจข้อมูลชุมชนแออดัเป้าหมายที่
ยังไม่ได้รับการประเมินความเสี่ยง จำนวน  
357 ชุมชน และกำหนดชุมชนเปา้หมายที่จะ
ดำเนินการสำรวจไม่น้อยกว่า 200 ชุมชน โดย
มอบหมายให้แตล่ะสถานีดับเพลิงและกู้ภยัเริม่
สำรวจชุมชนแออัด โดยใช้แบบการประเมิน
ความเสีย่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประมวลผล
แบบสำรวจเพื่อประเมินความเสี่ยงของชุมชน 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

11. ร้อยละความสำเรจ็ของการพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ 
เครื่องมือยานพาหนะทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ร้อยละ 80 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
ร้อยละ 40 

 

  1) กิจกรรมการจดัทำฐานข้อมูลดา้นสาธารณภยั
ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย
จัดทำขอ้มูลสถิตสิาธารณภัยตั้งแตป่ี 60 ถึง
ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการรวบรวมขอ้มูล และ
จำแนกประเภทข้อมูล 
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อบริหารจดัการสาธารณภัยไม่ได้รับ
งบประมาณดำเนินการ 

12. ร้อยละความสำเรจ็ของการจดัตั้ง
คลังข้อมูลดา้นสาธารณภัยของ
กรุงเทพมหานครใหส้ามารถเชื่อมโยง
แลกเปลีย่นข้อมูลระหว่างหน่วยงานได ้

ร้อยละ 25 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
ร้อยละ ๒๐ 

 

  ๑)โครงการจัดตั้งคลังข้อมูลด้านสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร จำนวน 10.00 ล้านบาท 
ไม่ได้รับอนุมตัิงบประมาณ   
๒) กิจกรรมการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิด
เพลิงไหมเ้พื่อประกอบแนวทางในการลดความ
เสี่ยงจากอัคคภีัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ข้อมูลจากกองพิสูจน์หลักฐานกรณีเหตุเพลิงไหม้
หมู่บ้านรังสยิา เขตบางนา 

13. จำนวนสถานีดับเพลิงเพิ่มขึ้น 2 สถาน ี งบประมาณที่ไดร้ับ 
๔.๐๐ ล้านบาท 



 / 
1 สถาน ี

  ได้รับงบประมาณดำเนินการ 1 สถานีได้แก่ 
โครงการก่อสร้างสถานดีับเพลิงและกู้ภัยบาง
บอนอยู่ระหว่างการโอนงบประมาณให้สำนัก
การโยธาดำเนินการ  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.4 ลดความล่อแหลมและความเปราะบางของชุมชน (มี 5 ตัวชี้วัด) 
14. ร้อยละความสำเรจ็ของการสร้างพลัง
เครือข่ายด้วยการจดัหาอาสาสมคัรชุมชน 
เพื่อร่วมกันป้องกันและระงับอัคคภีัยใน
เบื้องต้น 

ร้อยละ 100  
 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
ร้อยละ 
17.36 

  ดำเนินการจัดหาอาสาสมัครและฝกึอบรม
อาสาสมัครในชุมชนต่าง ๆ เพื่อร่วมกันป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น รวมถึงภัยอื่น ๆ ใน
พื้นที่รับผิดชอบของแต่ละสถานีดบัเพลิง โดย
กำหนดชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 144 ชุมชน  

15. จำนวนชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรม
ความรู้ด้านสาธารณภัยในพ้ืนท่ีความ
รับผิดชอบของสถานีดับเพลิง 

24 ชุมชน/  
1 กปก. 

(144 ชุมชน) 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
20 ชุมชน 

  ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรูด้้าน                   
สาธารณภัยให้กับชุมชนในพื้นที่รบัผิดชอบของ
แต่ละสถานีดับเพลิงและกู้ภัย โดยกำหนดชุมชน
เป้าหมายทั้งหมด 144 ชุมชน  

16. จำนวนครั้งของการร่วมตรวจสอบ
อาคารสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ความปลอดภัยจากอัคคภีัย 

1 ครั้ง/1 เขต ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
12 เขต 

  ดำเนินการประสานสำนักงานเขตเพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติการตรวจด้านมาตรการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบ 
ซึ่งมีสำนักงานเขตที่จดัทำแล้วและรายงาน สปภ. 
จำนวน 35 สนข. และดำเนินการตรวจสอบตาม
แผนฯ แล้ว จำนวน 12 สนข. 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

17. ร้อยละความสำเรจ็ของการสร้าง
ความตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแกเ่ด็กนักเรียนและประชาชน 

ร้อยละ 100 งบประมาณที่ไดร้ับ 
18.00 ล้านบาท 
 งบประมาณที่ใช้
18.00 ล้านบาท 


 / 
ร้อยละ ๗๐ 

  1) โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันสาธารณภัยในสถานศึกษา จัดอบรม
พร้อมฝึกปฏบิัติโดยใช้แบบจำลองเหตุการณ์จริง 
ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. จำนวน 
22 แห่งที่อยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงอัคคภีัยซึ่งดำเนิน
โครงการเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการส่ง
มอบงานและตรวจรับงาน เพื่อประกอบการ
จัดทำฎีกาเบิกจ่าย 
2) กิจกรรมการประชาสมัพันธ์สรา้งความ
ตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แก่เด็กนักเรยีนและประชาชน โดยเจ้าหน้าที่
สถานีดับเพลิงและกูภ้ัย 
จะออกให้ความรู้แก่เด็กนักเรยีนในพื้นที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละสถานดีับเพลงิดำเนินการ
แล้ว ๑๘ โรงเรียนตามที่ไดม้ีการรอ้งขอ 

18. ร้อยละความสำเรจ็ของการฝกึอบรม
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่หนว่ยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและ
ประชาชนในชุมชน 

ร้อยละ 80 งบประมาณทีไ่ดร้ับ 
๑๙๐,๐๐๐บาท 


 / 
ร้อยละ ๔๐ 

  ๑) โครงการฝึกอบรมให้ความรูด้้านการป้องกัน
และระงบัอัคคีภัยภายในพื้นที่เขตพระราชฐาน
อยู่ระหว่างสำนักพระราชวังพิจารณาร่าง
รายละเอียดการฝึกอบรม 
๒) กิจกรรมการฝึกอบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนในชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ
ฝึกอบรมให้กับสถานประกอบการในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของแต่ละสถานดีับเพลงิตามที่สถาน
ประกอบการต่าง ๆ มีหนังสือร้องขอ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.5 ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการสงเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ (มี 1 ตัวชี้วัด) 
19. ร้อยละความสำเรจ็ของการให้ความ
ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย 

ร้อยละ 100 งบประมาณที่ไดร้ับ 
13.00 ล้านบาท 
 งบประมาณที่ใช้
2.88 ล้านบาท


 / 
ร้อยละ ๘๐ 

  ได้ดำเนินการ 2 โครงการ ได้แก ่
1) โครงการสงเคราะหผ์ู้ประสบ 
สาธารณภัยและปญัหาเฉพาะหน้า โดยเบิก
จ่ายเงินสงเคราะหผ์ู้ประสบภัยประจำงวดที่ 6 
เดือน ก.พ. - มี.ค. 63 เป็นเงิน 988,174 บาท 
2) โครงการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้
ประสบสาธารณภัย จัดซื้อเครื่องอปุโภคบรโิภค
เป็นเงิน 1,893,195.60 บาท 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.4 ทั้งสิ้น 19 ตัวชี้วัด 0 17 0 2  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 1.5 ปลอดอุบตัิภัยจากสิง่ก่อสร้าง  (มี 1 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัด 77 โครงการ รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ 897,456,392 บาท/งบประมาณที่ใช้ 286,821,992 บาท) 
เป้าหมายที่ 1.5.1 กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะปลอดจากอุบัติภัย จากสิ่งปลูกสร้าง และโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงปลอดภัย 
(มี 2 เป้าประสงค์ 3 ตัวชีว้ัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.5.1.1 ลดจำนวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร (มี 1 ตัวชี้วดั) 
1. ร้อยละความสำเร็จของการจดัทำ
แผนที่แสดงตำแหน่งอาคารเพื่อนำมาใช้
ในการวางแผนลดความเสี่ยงเพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้อาคาร 

ร้อยละ 60 งบประมาณที่ไดร้ับ 
51,872,400 บาท 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 
/ 

ร้อยละ 62.5 
(จำนวน 2โครงการ) 

  

มีจำนวน 2 โครงการทีส่นับสนุนตวัช้ีวัด
โดยใช้งบประมาณจำนวน 1 โครงการ
และไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 1 
โครงการ 

เป้าประสงค์ที่ 1.5.1.2 ลดจำนวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน (มี 2 ตัวชี้วัด) 
2. ความสำเรจ็ของการจัดทำแผนที่ท่ี
จัดทำเสร็จและนำมาใช้ในการวางแผน
ลดความเสีย่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน
การใช้โครงสร้างพื้นฐานและการ
สร้างใหม่ (กลุม่เขต) 

2 กลุ่มเขต 
 

    / 
เนื่องจากไมไ่ด้รับการ
จัดสรรงบประมาณ  
(แต่สำนักการโยธา

ยังคงตัวช้ีวัดเดิมเพื่อ
วางแผนการซ่อมโดย
ใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่) 

 

3. ร้อยละความสำเร็จของการปรบัปรุง
ถนน/ทางเท้า/คันหิน/สะพาน/อุโมงค์
ข้ามท่อระบายน้ำ 

ร้อยละ 80 งบประมาณที่ไดร้ับ 
845,583,992 บาท 
 งบประมาณที่ใช้
234,949,592 บาท 

 / 
62 โครงการ  

(อยู่ระหว่างข้ันตอน 
การดำเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง) 

  ตัวช้ีวัดนี้มีทั้งหมด 75 โครงการ ซึ่งอยู่
ระหว่างดำเนินการ 62 โครงการและอีก
13 โครงการไมไ่ด้รับงบประมาณ 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.5 ทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด 0 2 0 1  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง (มี 6 เป้าหมาย 18 เป้าประสงค์ 55 ตัวชี้วัด 101 โครงการ) 
เป้าหมายที่ 1.6.1 คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจติมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคจากการประกอบอาชีพ (มี 5 เป้าประสงค์  
19 ตัวชี้วัด 33 โครงการ/กิจกรรม รวมงบประมาณที่ได้รับ 9,091,647 บาท/งบประมาณทีใ่ช้ 2,206,470 บาท) 
เป้าประสงค์ที่ 1.6.1.1 ส่งเสรมิให้ประชาชนมีพฤตกิรรมสุขภาพที่ดี (มี 8 ตัวชี้วัด) 
1. เด็กและเยาวชนในโรงเรยีนสังกัด
กรุงเทพมหานครและนอกสังกัดไดรับ
การเฝา้ระวังภาวะโภชนาการ  
 
 
 

ร้อยละ ๑00 (2 โครงการ) 
 งบประมาณทีไ่ดร้ับ 
(งบอ่ืน)250,000 บาท  
(1 โครงการ) 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  
(1 โครงการ) 

 / 
ร้อยละ 
63.60 

 

  เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครและนอกสังกัดไดร้ับการเฝ้า
ระวังภาวะโภชนาการ จำนวน 274,849 คน มี
ภาวะโภชนาการสูงด ี
สมส่วน 174,804 คน  

2. รอยละของผเูข้ารวมโครงการอวน
ลงพุงมีรอบเอวหรือค่า BMI ลดลงจาก
เดิม  

ร้อยละ 90 (3 โครงการ) 
 งบประมาณทีไ่ดร้ับ 
(งบอืน่) 
823,187 บาท  
(2 โครงการ) 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  
(1 โครงการ)

 /   1. สำนักอนามยัดำเนินโครงการวยัทำงานสดใส 
ใส่ใจสุขภาพโดยจดัอบรมเชิงปฏิบตัิการ เมื่อ
วันท่ี 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรง
แรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค เขตปอ้มปราบศัตรู
พ่าย มีผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร และเจา้หน้าท่ี 
จำนวน 135 คน  
และขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

2. สำนักการแพทย์โดยโรงพยาบาลในสังกัดอยู่
ระหว่างดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมประชาชนและบุคลากรที่
มีภาวะอ้วนลงพุงเสี่ยงต่อการเกิดโรค  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

๓. ผูสู้งอายุไดร้ับการดูแลสุขภาพช่อง
ปากและฝึกทักษะการทำความสะอาด
ช่องปาก 

30,000 ราย  งบประมาณทีไ่ดร้ับ  
1,000,000 บาท  


 / 
29,325 คน 

  1. ให้บริการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปาก 
ตรวจและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปาก
รายบุคคล (อายุ 40 - 59 ป ีและผู้สูงอายุ 60 
ปีขึ้นไป) จำนวน 29,325 คน  
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของ
เครือข่ายแกนนำชมรมผูสู้งอายุ ดา้นการส่งเสรมิ
สุขภาพช่องปาก จำนวน 1 รุ่น เมือ่วันท่ี 29 
มกราคม 2563  

4. ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครทีไ่ด้รบัการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 
 
 

ร้อยละ 85 (2 โครงการ) 
 งบประมาณทีไ่ดร้ับ 
2,246,600 บาท  
(1 โครงการ) 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  
(1 โครงการ) 

/ 
ร้อยละ 
89.03 

   อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครได้รับ
การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 
(1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 
จำนวน 9,560 คน คิดเป็นร้อยละ 89.03 ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จำนวน 10,737 คน 

5. จำนวนภาคเีครือข่ายทีเ่ขา้มามสี่วน
ร่วมในการดำเนินกิจกรรมสุขภาพ 

14 เครือข่าย งบประมาณที่ไดร้ับ  
(งบอ่ืน)  

303,800 บาท 
  

 / 
4 เครือข่าย 

  คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับเขต 
(พชข.) ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม
ด้านสุขภาพ จำนวน 4 เครือข่าย ได้แก่ เขตคัน
นายาว เขตบางซื่อ เขตประเวศ และเขตหนอง
แขม 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

6. เครือข่ายความรวมมือในการเฝ้า
ระวังความปลอดภัย ด้านยาและ
ผลติภณัฑ์สุขภาพสำนักอนามัยมี
จำนวนเพิ่มขึ้น   

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 10 

จากปีท่ีผ่านมา 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  /   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มรี้านยาเครือข่ายฯ 
จำนวน 72 รา้น ปิดกิจการจำนวน 4 ร้าน 
คงเหลือร้านยาเครือข่ายฯ จำนวน 68 ร้าน 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการ
ตรวจเยีย่มรา้นยาเครือข่ายฯ แล้วเสร็จ จำนวน 
41 รา้น ประกอบด้วย กลุ่มกรุงเทพ-กลาง 
จำนวน 19 รา้น กลุ่มกรุงเทพใต้ จำนวน 12 
ร้าน และกลุ่มกรุงเทพเหนือ จำนวน 10 ร้าน 
และอยู่ระหว่างประสานแจ้งปรับเปลี่ยนแนว
ทางการตรวจเยี่ยม เพื่อตดิตามผลการ
ดำเนินงานของร้านยาเครือข่ายฯ เป็นผ่าน
ช่องทางรายงานในรูปแบบเอกสาร หรือ
โทรศัพท์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสื่อสนับสนุน
และสื่อความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ 

7. อัตราการตั้งครรภ์ของหญิงอายุ 
๑๕ – ๑๙ ป  

ลดลง 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 15 

(2 โครงการ) 
 งบประมาณทีไ่ดร้ับ 
(งบอ่ืน) 144,535 
บาท  
(1 โครงการ) 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณ
(1 โครงการ) 

 /   1. สำนักอนามยัดำเนินการตามตวัช้ีวัดจำนวน
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีการจัดตั้งหน่วย
บริการที่เป็นมิตรกับเยาวชน (ค่าเป้าหมาย 13 
แห่ง) ผลการดำเนินงาน ศูนย์บริการสาธารณสุข
ประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดบริการ
สุขภาพท่ีเป็นมติรสำหรบัวัยรุ่น (คลินิก 
Bangkok Teen Care : BTC ) ผา่นตาม
มาตรฐานแล้วจำนวน 13 แห่ง 
2. สำนักการแพทย์ดำเนินการตามตัวช้ีวัดร้อย
ละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือ
มีการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ทีไ่ดร้ับการคุมกำเนดิ
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

ด้วยวิธีสมัยใหม่ (ภายใน 6 สัปดาห์หลังคลอด
หรือมีการสิ้นสดุการตั้งครรภ์) (ค่าเป้าหมาย ร้อย
ละ 40) ผลการดำเนินงาน มีหญิงอายุน้อยกว่า 
20 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดมีชีพหรือมี
การสิ้นสุดการตั้งครรภ์ (ภายใน 6 สัปดาห์หลัง
คลอดหรือมีการสิ้นสดุการตั้งครรภ์) ที่ได้รับ
บริการคมุกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ วิธีใดวิธีหนึ่ง 
ได้แก่ ยาเม็ดคมุกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ห่วง
อนามัย ยาฝังคุมกำเนิดถุงยางอนามัย หมันชาย 
หมันหญิง จำนวน 273 ราย คิดเป็นร้อยละ 
78.67 ของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับ
บริการด้วยเรื่องคลอดมีชีพหรือมกีารสิ้นสุดการ
ตั้งครรภ์ จำนวน 347 ราย 

8. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 
15 – 19 ปี  

ไม่เกิน 36 ต่อ 
ประชากรหญิง 
อายุ 15 – 19 
ปี 1,000 คน 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  /   สำนักการแพทย์ดำเนินการตามตัวช้ีวัดร้อยละ
ของวัยรุ่นที่ตั้งครรภต์่อได้รับการฝากครรภ์และ
คลอดอย่างมีคณุภาพ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 40) 
ผลการดำเนินงาน มหีญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 
ที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดมีชีพหรือมีการ
สิ้นสุดการตั้งครรภ์ท่ีไดร้ับบริการคมุกำเนิดด้วย
วิธีสมัยใหม่ วิธีใดวิธีหนึ่ง ได้แก่ ยาเม็ดคมุกำเนิด 
ยาฉีดคุมกำเนิด ห่วงอนามัย ยาฝังคุมกำเนิด
ถุงยางอนามัย หมันชาย หมันหญงิ จำนวน 
213 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.41ของหญิงอายุ
น้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดมี
ชีพหรือมีการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ จำนวน 316 
ราย  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 1.6.1.2 ดูแลชว่ยเหลือกลุ่มเสี่ยงที่พบภาวะซึมเศร้าเข้าสู่ระบบบริการ (มี 1 ตัวชี้วัด) 
9. กลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศรา้ไดร้ับการ
ดูแล  

ร้อยละ 70 (2 โครงการ) 
 งบประมาณทีไ่ดร้ับ 
(งบ กทม.) 
1,149,000 บาท  
(1 โครงการ) 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  
(1 โครงการ) 

/ 
ร้อยละ 
100 

   ให้บริการคัดกรองภาวะซมึเศร้าในคลินิก
ครอบครัวอบอุ่นและให้คำปรึกษาเพื่อสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว มผีู้รบับริการฯ  
จำนวน 2,954 คน พบเสี่ยงภาวะซึมเศร้า 
จำนวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 7.51 โดย
กลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าได้รับการดแูลช่วยเหลือ
ตามสภาพปัญหาครบทุกคน 

เป้าประสงค์ที่ 1.6.1.3 คัดกรองและลดปัจจัยเสี่ยงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง (มี 7 ตัวชี้วัด) 
10. ประชาชนอายุ ๑๕ ป ขึ้นไป ได
รับการคดักรอง โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง  
  
(ตัวช้ีวัดตามภารกิจเจรจาตกลงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจำปี พ.ศ. 2563 ของ สนอ.  
ค่าเป้าหมาย 255,000 ราย) 

255,000 ราย 
(สำนักอนามัย

175,000 ราย/ 
สำนักการแพทย์ 
80,000 ราย) 

(2 โครงการ) 
 งบประมาณทีไ่ดร้ับ 
(งบอ่ืน) 61,025 บาท  
(1 โครงการ) 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  
(1 โครงการ) 

 / 
๑๑๙,๗๓๔  

ราย 
 

  ให้บริการคัดกรองโรคเบาหวานและ 
โรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้น
ไป จำนวน ๑๑๙,๗๓๔ คน (สำนักอนามัย 
จำนวน ๙๑,๘๖๙ คน และสำนักการแพทย์  
จำนวน ๒๗,๘๖๕ คน) 
 
 

11. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ี
ได้รับการดูแลตามเกณฑ ์

ร้อยละ 80 (2 โครงการ) 
 งบประมาณทีไ่ดร้ับ 
(งบอ่ืน) 89,900 บาท  
(1 โครงการ) 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  
(1 โครงการ) 

 / 
ร้อยละ 
๔๙.๑๑ 

 

  ผู้ป่วยมารับบริการรักษาโรคเบาหวาน จำนวน 
๔๑,๗๑๑ คน ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ จำนวน 
๒๐,๔๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๑๑ แบ่งเป็น
ในส่วนของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์  
จำนวน ๒๕,๒๙๐ คน ได้รับการดแูลตามเกณฑ์ 
๑๓,๘๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๘๑ และส่วน
ของสำนักอนามัย จำนวน ๑๖,๔๒๑ คน ไดร้ับ
การดูแลตามเกณฑ์ ๖,๖๒๓ คน  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

12. ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดนั
โลหิตสูงที่ไดร้ับการดูแลตามเกณฑ์  

ร้อยละ 80 (2 โครงการ) 
 งบประมาณทีไ่ดร้ับ 
(งบอ่ืน) 350,000 บาท  
(1 โครงการ) 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  
(1 โครงการ) 

 / 
ร้อยละ 
๕๗.๙๒ 

 

  ผู้ป่วยมารับบริการรักษาโรคความดันโลหติสูง 
จำนวน ๕๑,๒๕๗ คน ได้รับการดแูลตามเกณฑ์ 
จำนวน ๒๙,๖๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๙๒
แบ่งเป็นในส่วนของโรงพยาบาลในสังกัดสำนัก
การแพทย์ จำนวนท้ังหมด ๓๓,๑๓๒ คน ได้รับ
การดูแลตามเกณฑ์ ๒๒,๓๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ 
๖๗.๕๓ และส่วนของสำนักอนามยั จำนวน 
๑๘,๑๒๕ คน ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ ๗,๓๑๕ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๖ 

13. อัตราการตายของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน  

ร้อยละ 1 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  
 

 / 
ร้อยละ ๐.๐๑ 

 

  โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทุกแห่งได้มี
การตรวจคัดกรองกลุม่เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน 
(ผู้ป่วยเบาหวานทีไ่ม่มภีาวะแทรกซ้อน Ischemic 
Heart, CKD, Stroke) ที่เข้ามารับการรักษา
ทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วย จำนวน ๔๒,๔๑๔ 
ราย เสยีชีวิต จำนวน ๕ ราย  
คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ 

14. อัตราการตายของผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหติสูง 

ร้อยละ 1 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
ร้อยละ ๐.๐๔ 

 

  ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง 
(ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่เสียชีวิตด้วย 
Intracerebral Hemorrhage หรอื
Hemorrhagic Stroke) ที่เข้ามารบัการรักษา
ทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยจำนวน ๗๕,๑๕๘ 
ราย เสยีชีวิต จำนวน ๓๓ ราย คดิเป็นร้อยละ 
๐.๐๔ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

15. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ี
ควบคุมได ้
 
(ตัวช้ีวัดตามภารกิจเจรจาตกลงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจำปี พ.ศ. 2563 ของ สนพ.  
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 35) 

ร้อยละ 35 (2 โครงการ) 
 งบประมาณทีไ่ดร้ับ 
(งบอ่ืน) 91,800 บาท  
(1 โครงการ) 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
(1 โครงการ) 

 / 
ร้อยละ 
๓๓.๙๒ 

 

  ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีควบคุมได้ จำนวน ๘,๒๑๑ 
คน จากผู้ป่วยจำนวน ๒๔,๒๐๕ คน โดยแบ่งเป็น 
(1) สำนักอนามัยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีได้รับการ
ดูแลตามเกณฑ์มรีะดับค่าน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ที่
ควบคุมได้จำนวน ๑,๓๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 
ของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีได้รับการดูแลตามเกณฑ์  
จำนวน ๖,๖๒๓ คน (2) สำนักการแพทย์มีผู้ป่วย
โรคเบาหวานท่ีไดร้ับการดูแลตามเกณฑ์มรีะดับค่า
น้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคมุได้จำนวน ๖,๘๘๖คน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๗ ของจำนวนผู้ป่วย
โรคเบาหวานท่ีไดร้ับการดูแลตามเกณฑ์ จำนวน 
๑๗,๕๘๒ คน  

16. ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดนั
โลหิตสูงที่ควบคุมได ้
 
(ตัวช้ีวัดตามภารกิจเจรจาตกลงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจำปี พ.ศ. 2563 ของ สนพ.  
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 45) 

ร้อยละ 35 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 

 / 
ร้อยละ 
๒๗.๘๒ 

 

  ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รบัการดูแลตาม
เกณฑ์มรีะดับค่าความดันโลหิต ๒ ครั้ง สุดท้าย
น้อยกว่า ๑๔๐/๙๐ มม.ปรอท จำนวน ๘,๕๔๕ 
คน จากผู้ป่วยจำนวน ๓๐,๗๑๖ คน โดยแบ่งเป็น
ในส่วนของสำนักอนามัยดำเนินการดูแลผู้ป่วยให้
ควบคุมระดับความดันโลหิตสูงได้ จำนวน ๑,๖๑๕ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๘ ของจำนวนผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงที่ไดร้ับการดูแลตามเกณฑ์
จำนวน ๗,๓๑๕ คน และในส่วนของสำนัก
การแพทย์ดำเนินการดูแลผู้ป่วยให้ควบคุมระดับ
ความดันโลหิตสูงได้ จำนวน ๖,๙๓๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๙.๖๑ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่
ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ จำนวน ๒๓,๔๐๑ คน  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 1.6.1.4 สตรีในช่วงอายุ 30 – 70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี (มี 2 ตัวชี้วัด) 
17. สตรีในชวงอายุ ๓๐ – 70 ปี ได
รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  

20,000 ราย 
(สำนักอนามัย  
> 12,500 

ราย/ 
สำนกั

การแพทย์ 
5,000 ราย) 

(3 โครงการ) 
 งบประมาณทีไ่ดร้ับ  
2,000,000 บาท  
(1 โครงการ) 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
(2 โครงการ)

 / 
8,716 ราย 

  1. สำนักการแพทย์ จำนวน 2,628 ราย พบ
ผิดปกติ จำนวน 227 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 8.64 ในกรณีที่พบความผดิปกติ
ผู้ป่วยจะไดร้ับการรักษาอย่างต่อเนื่อง  
2. สำนักอนามยั จำนวน 6,088 ราย 
 

18. สตรีในชวงอายุ ๓๐ – 60 ปี ได้
รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

20,000 ราย 
(สำนักอนามัย  

> 7,500 
ราย/สำนัก
การแพทย์ 
12,000 

ราย) 

(2 โครงการ) 
 งบประมาณทีไ่ดร้ับ  
2,000,000 บาท  
(1 โครงการ) 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
(1 โครงการ) 

 / 
9,155 ราย 

  1. สำนักการแพทย์ จำนวน 4,358 ราย พบ
ผิดปกติ จำนวน 128 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 2.94 ในกรณีที่พบความผดิปกติ
ผู้ป่วยจะไดร้ับการรักษาอย่างต่อเนื่อง  
2. สำนักอนามยั จำนวน 4,797 ราย 

เป้าประสงค์ที่ 1.6.1.5 ส่งเสรมิสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่และอาชีวอนามัยของผู้ประกอบการอาชีพเพ่ือให้มีสขุอนามัยที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย (มี 1 ตัวชี้วัด) 
19. ร้อยละสถานประกอบการทีไ่ด้รับ
การสนับสนุนในการเสรมิความรู้ 
ความเข้าใจ เพื่อการปฏิบัติงานด้านอา
ชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม 

ร้อยละ ๑๐๐ งบประมาณทีไ่ดร้ับ 
581,800 บาท 

 /   จัดทำสื่อความรู้เพื่อการสนับสนุน 
การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย  
การคุ้มครองผู้บรโิภค และที่เกี่ยวข้อง 
ของกรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ รายการ โดย
สำนักอนามัยยังไม่รายงานผลการดำเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดดังกล่าว 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าหมายที่ 1.6.2 โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง (มี 4 เป้าประสงค ์8 ตัวชี้วัด 16 โครงการ/กิจกรรม รวมงบประมาณที่ได้รับ 74,016,850 
บาท/งบประมาณที่ใช้ 19,758,122.50 บาท) 
เป้าประสงค์ที่ 1.6.2.1 ป้องกนัการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงรวมทั้งกลุ่มเยาวชน (มี 3 ตัวชี้วัด) 

20. ความชุกของการติดเช้ือ 
เอชไอวี (HIV) ลดลงในกลมุหญิง
ตั้งครรภ์  
 
 
 
 

< ร้อยละ ๑ ไม่ได้ใช้งบประมาณ / 
ร้อยละ 
0.83 

 

   ผลการเฝา้ระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิง
ตั้งครรภ์ของศูนย์บริการสาธารณสขุ สำนัก
อนามัย โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์และ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยคิดจาก
จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เจาะเลือดใน
สถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร จำนวน 
3,257 คน หญิงตั้งครรภไ์ด้รบัการตรวจเลือด
หาเชื้อเอชไอวี พบผลเป็นบวก 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.83 

21. อัตราการถ่ายทอดเช้ือเอชไอวี
จากแมสูลูก  

< ร้อยละ ๑ ไม่ได้ใช้งบประมาณ / 
ร้อยละ 
0.54 

 

 

 

   การป้องกันการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูกของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง มีหญิงตั้งครรภ์
ได้รับคำปรึกษาก่อน (Pre-Test Counseling) 
และหลัง (Post-Test Counseling) การ
ตรวจหาการตดิเช้ือเอชไอวี จำนวน 551 ราย 
ตรวจพบเชื้อเอชไอวี จำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 0.54 ไดร้ับบริการส่งต่อเพื่อรบัการรักษา
ด้วยยาต้านไวรสัในโรงพยาบาลในสังกัดสำนัก
การแพทย์ จำนวน 1 ราย และโรงพยาบาลนอก
สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ราย 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

22. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการ 
ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขได้รบั
บริการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 
 
(ตัวช้ีวัดตามภารกิจเจรจาตกลงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจำปี พ.ศ. 2563 ของ สนอ. 
ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัดย่อย คือ 
(1) ร้อยละของชายมเีพศสมัพันธ์กับ
ชายเข้าถึงข้อมูล ความรู้และ
อุปกรณ์ป้องกัน ค่าเป้าหมาย ≥ ร้อย
ละ 85 
(2) ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทราบ
สถานการณ์ตดิเช้ือเอชไอวีของ
ตนเอง ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 
(3) ผู้ติดเชือ้เอชไอวีที่ทราบ
สถานการณ์ตดิเช้ือเอชไอวีของ
ตนเองไดร้ับการรักษาด้วยยาต้าน
ไวรัสค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80) 

ร้อยละ ๙๐ 
 

(ค่าเป้าหมาย 
ตามภารกิจ

เจรจาตกลงฯ 
ร้อยละ 80) 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  /   1. จำนวนชายมีเพศสัมพันธก์ับชายที่
ตั้งเป้าหมายใหเ้ข้าถึงข้อมูลความรูแ้ละอุปกรณ์
ป้องกัน พ.ศ. 2563 จำนวน 43,000 คน 
เข้าถึงข้อมูลความรู้และอุปกรณ์ปอ้งกัน  
จำนวน 21,701 คน คิดเป็นร้อยละ 50.47  
2. จำนวนผูต้ิดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่จากการ
คาดประมาณปี พ.ศ. 2563 จำนวน 77,000 
คน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่ในระบบการ
ดูแลรักษา จำนวน 57,653 คน คิดเป็นร้อยละ 
74.87 
3. ผู้ตดิเช้ือเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่ในระบบการ
ดูแลรักษา จำนวน 57,653 คน ได้รับยาต้าน
ไวรัส จำนวน 41,296 คน คดิเปน็ร้อยละ 
71.63  
4. ผู้ตดิเช้ือเอชไอวีที่เข้าเกณฑ์การรักษา 
ของศูนย์บริการสาธารณสุขนำร่อง 8 แห่ง 
จำนวน 252 คน ได้รับยาต้านไวรสั จำนวน 
252 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 1.6.2.2 ค้นหาและรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้หายขาด (มี 1 ตัวชี้วดั) 
23. รอยละผลสำเร็จของการรักษา
ผู้ปวยวัณโรค  
 
(ตัวช้ีวัดตามภารกิจเจรจาตกลงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจำปี พ.ศ. 2563 ของ สนพ. 
คือ อัตราความสำเร็จในการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ค่าเป้าหมาย ≥ 
ร้อยละ 85) 
 
 
 
 

ร้อยละ 88 (4 โครงการ) 
 งบประมาณทีไ่ดร้ับ 
1,908,050 บาท 
(1 โครงการ) 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
(3 โครงการ) 

 / 
 

  1. สำนักอนามยัดำเนินการตามตวัช้ีวัดร้อยละ
ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค (ผู้ป่วยวณั
โรคปอด/นอกปอด รายใหม่/กลับเป็นซ้ำทั้ง
เสมหะพบเช้ือและไม่พบเช้ือ) ผลสำเร็จของการ
รักษาผู้ป่วยวณัโรคทุกประเภทรอบ 1-2/2562 
ผู้ป่วยท่ีนำมาประเมิน จำนวน 367 คน  
มีผลการรักษาสำเร็จ 310 คน คดิเป็นร้อยละ 
84.47 
2. สำนักการแพทย์ดำเนินการตามตัวช้ีวัดอัตรา
ความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 
(ค่าเป้าหมาย ≥ ร้อยละ 85) อัตราผลสำเร็จใน
การรักษา (Success Rate) ของโรงพยาบาลใน
สังกัดทั้ง 8 แห่ง รักษาหายและรกัษาครบ 
(Cure+Complete) ผู้ป่วยรายใหม่ที่นำมา
ประเมิน จำนวน 235 ราย ผลการรักษาหาย
และครบ(Cure +Complete) จำนวน  208  
ราย คิดเป็นร้อยละ  88.51 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 1.6.2.3 พัฒนากลไกการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ (มี 3 ตัวชี้วัด) 
24. อัตราการปวยโรคไขเลือดออก  
 
 
 
 
 

ไมเกิน 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 
๘๐ ของขอมูล 
๕ ป ยอนหลัง 

 
 

(3 โครงการ) 
 งบประมาณทีไ่ดร้ับ 
421,000 บาท 
(1 โครงการ) 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
(2 โครงการ)

 /   1. ผู้ป่วยสะสมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,035 
ราย อัตราป่วยต่อประชาการแสนคน เท่ากับ 18.27 
2. ผู้ป่วยสะสมทั้งประเทศ จำนวน 7,134 ราย  
3. กรุงเทพมหานคร ไมม่ีผูเ้สียชีวิตด้วยโรคไขเ้ลือดออก  
4. ผู้เสียชีวิตสะสมทั้งประเทศ จำนวน 4 ราย 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 21 มีนาคม 2563) 

25. ดัชนีลูกน้ำยุงลายของ
กลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด 
 
(ตัวช้ีวัดตามภารกิจเจรจาตกลงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจำปี พ.ศ. 2563 ของ สนอ. 
เพิ่มเตมิ ค่าเป้าหมาย  
(1) ชุมชน/ สถานศึกษา/
สถานพยาบาล ตามกลุ่มเปา้หมาย  
มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ตามเกณฑ์  
ที่กำหนด :  > ร้อยละ 70 (2) 
หมู่บ้านจัดสรร ตามกลุ่มเป้าหมาย 
มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่
กำหนด : > ร้อยละ 40) 

> ร้อยละ ๗๕    งบประมาณที่ได้รับ 
23,192,200 บาท

 /   1. ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายการ
ดำเนินการ การจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานให้กับ
สำนักงาน-เขต 50 เขต ศบส. 68 แห่ง ผู้แทนชุมชน
และอาสาสมคัรสาธารณสุข จำนวน 4 คน เมื่อวันที่ 18 
ธันวาคม 2562 
2. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร
ทุกเดือน 
3. สุ่มสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ชุมชน หมู่บ้านจัดสรรสถานศึกษา สถานพยาบาล ตาม
แผนที่กำหนด 
4. การจดัอบรมพัฒนาทักษะและแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออกในสถานพยาบาลในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2563 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

       และฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการเพื่อพัฒนาศักยภาพ  
ทีม SRRT ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและโรคตดิต่อท่ีนำโดยแมลง เมื่อวันท่ี 5 - 
6 กุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง
พาหะนำโรค เมื่อวันท่ี 12 -13 กมุภาพันธ์ 2563 

26. อัตราปวยโรคตดิเช้ือทางเดิน
หายใจ (ไขหวัดใหญ)   

ไมเกิน
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 
๘๐ ของขอมูล 
๕ ป ยอนหลัง 

(4 โครงการ) 
 งบประมาณทีไ่ดร้ับ 
48,263,600 บาท 
(2 โครงการ) 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
(2 โครงการ) 

 /   อยู่ระหว่างดำเนินการจดัสรรวัคซนีไข้หวัดใหญ่ของ
กลุ่มเป้าหมายในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน2563  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 1.6.2.4 เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสตัว์ (มี 1 ตัวชี้วัด) 
27. จำนวนผู้เสียชวีิตด้วยโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 
(ตัวช้ีวัดตามภารกิจเจรจาตกลงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจำปี พ.ศ. 2563 ของ สนอ. 
ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัดย่อย คือ 
เพิ่มเตมิ คือ 
(1) จำนวนสุนัขและสตัว์เลีย้ง 
ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพษิ
สุนัขบ้า ค่าเป้าหมาย 200,000 ตัว 
(2) ตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าใน
ตัวอย่างซากสุนัข และแมวที่ส่งตรวจ
ลดลง 10%  ของค่า Median 5 ปี
ย้อนหลัง 
ค่าเป้าหมาย ไมเ่กิน 29 case  
(3) อัตราป่วยตายด้วยโรคพิษสุนขั
บ้า  ค่าเป้าหมาย 0.0 ต่อแสน
ประชากร 

0 ราย ไม่ได้ใช้งบประมาณ 


 / 
81,657 ตัว 

  1. ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ให้กับสุนัขและสัตวเลี้ยงของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จำนวน  81,657 ตัว แบ่งเป็นสุนัข 
จำนวน 40,157 ตัว แมว จำนวน 41,242 ตัว และ
สัตว์อื่น ๆ จำนวน 258 ตัว 
2. ส่งตัวอย่างซากสุนัขและแมวตรวจทางห้อง 
ปฏิบัติการ ยังไม่พบเช้ือโรคพิษสุนขับ้า  
3. ยังไม่พบประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครป่วยตาย
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าหมายที่ 1.6.3 คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสได้รบับริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทีเ่ท่าเทียมกันมีคุณภาพและมาตรฐาน (มี 2 เป้าประสงค์ 9 ตัวชี้วัด) 
27 โครงการ/กิจกรรม รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ 280,036,220 บาท/งบประมาณที่ใช้ 682,150 บาท) 
เป้าประสงค์ที่ 1.6.3.1 พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ (มี 4 ตัวชี้วัด) 
28. รอยละของความสำเร็จในการผ่าน
การตรวจประเมินมาตรฐานคณุภาพ
โรงพยาบาล (Re-Accreditation)  
 
 
 

ร้อยละ 100 งบประมาณที่ไดร้ับ 
652,000 บาท 

 

 /   1. โรงพยาบาลตากสินร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 2P Safety กับโรงพยาบาลเจรญิกรุง
ประชารักษ์และจัดกจิกรรมการพฒันาคุณภาพ
โรงพยาบาลให้กับหน่วยงานและบคุลากรของ
โรงพยาบาลเพื่อส่งเสริมใหม้ีการพฒันาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพรอ้มในการขอ
ต่ออายุการรับรองกระบวนการคณุภาพซ้ำ  
(Re-Accreditation Survey) ตามมาตรฐานการ
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) 
2. โรงพยาบาลสิรินธรอยูร่ะหว่างต่ออายุการ
รับรอง และจดัโครงการสนบัสนุนการดำเนินงาน 
3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารกัษ์ อยู่ระหว่าง
รอผลการตรวจประเมิน 

29. ความพึงพอใจของผูปวยตอการให
บริการ ของโรงพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานคร  

รอยละ ๘๕ ไม่ได้ใช้งบประมาณ / 
ร้อยละ 
95.74 

   ผลสำรวจความพึงพอใจของผูปวยต่อการให
บริการ ของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
คิดเป็นร้อยละ 95.74 

๓0. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน รับรองคุณภาพกับ สรพ.  

๕  
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

 งบประมาณทีไ่ดร้ับ  
1,827,680บาท 
 งบประมาณ 
ที่ใช้ 3,600 บาท 


 /   ดำเนินการประเมิน/รับรองคณุภาพศูนย์บริการ
สาธารณสุข สำนักอนามัย จำนวน 15 แห่ง โดย
มศีูนย์บริการสาธารณสุขสมัครเข้ารับการเยี่ยม
สำรวจเพื่อประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) จำนวน 23 
แห่ง 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

31. รอยละผลงานวิจัย/
Innovation/R2R ที่นำไปใช้ 
ในการปฏิบัติงาน  
 
(ตัวช้ีวัดตามภารกิจเจรจาตกลงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 
พ.ศ. 2563 ของ สนพ.) 
 
 

ร้อยละ 35 (9 โครงการ) 
 งบประมาณทีไ่ดร้ับ 
2,517,100 บาท 
(7 โครงการ) 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
(2 โครงการ) 

 /   1. สำนักการแพทย์อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์
เพื่อส่งผลงานนวัตกรรมและผลงานวิจัย R2R 
2. สำนักอนามยัดำเนินตามตัวช้ีวัดมีผลงาน
นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนัก
อนามัย ค่าเป้าหมาย ได้เผยแพร่อย่างน้อย 20 
เรื่องโดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี ้
(1) จัดกิจกรรมเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้
โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 
สำนักอนามัย ปี 2563 เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ โรงแรมพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก 
กทม. 
(2) รวบรวมเนื้อหาผลงานนวัตกรรมจากส่วน
ราชการในสังกัดสำนกัอนามัย จำนวน 37 เรื่อง 
เพื่อทำการเผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์ และขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนนิโครงการฯ 
เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนา 2019 (โควิด-19) 

เป้าประสงค์ที่ 1.6.3.2 ส่งเสรมิการเข้าถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (มี 5 ตัวชี้วัด) 
32. ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
ศักยภาพโรงพยาบาลระดับทตุิยภมูิ
ระดับสูงและระดับตตยิภูมริะดับสงู  
 

ร้อยละ 60 (6 โครงการ) 
 งบประมาณทีไ่ดร้ับ
275,176,900 บาท 
 งบประมาณที่ใช้
335,000 บาท
 

 /   1. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ 
ดังนี ้
(1) โครงการก่อตั้งหอผู้ป่วยวิกฤตริะบบการ
หายใจ (Respiratory care unit; RCU) 
โรงพยาบาลกลาง 
(2) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
โรงพยาบาลตากสิน 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

(3) โครงการเพิ่มศักยภาพหน่วยหอ้งปฏิบัติการ
สวนหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ์ 
(4)  โครงการก่อสร้างอาคารเวชภณัฑ์กลางและ
หน่วยงานสนับสนุน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
(5)  โครงการเปดิให้บริการทางการแพทย์
โรงพยาบาลผูสู้งอายุบางขุนเทียน ขนาด 100 
เตียง 
2. แล้วเสร็จตามขั้นตอน การปฏบิัติงานท่ี
กำหนดไว้ จำนวน 1 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ
เปิดให้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาล
ผู้สูงอายุบางขุนเทียน ขนาด 100 เตียง 

33. ความสำเร็จในการสงตอระหว่าง
โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์  
(ตัวช้ีวัดตามภารกิจเจรจาตกลงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 
พ.ศ. 2563 ของ สนพ. คือ ร้อยละ
ความสำเร็จของการสงตอระหว่าง
โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย ์ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 95) 

ร้อยละ 95 ไม่ได้ใช้งบประมาณ / 
ร้อยละ 
97.69 

 

   ดำเนินการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลใน
สังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 260 ราย ส่งต่อ
สำเรจ็ จำนวน 254 ราย ส่งต่อไมส่ำเรจ็ 6 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 97.69 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

34. ความสำเร็จในการสงตอระหว่าง
โรงพยาบาลกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 

ร้อยละ 95 ไม่ได้ใช้งบประมาณ / 
ร้อยละ 
100 

   ศูนย์บริการสาธารณสุขส่งต่อผู้ป่วยมายัง
โรงพยาบาล จำนวน 99,172 ราย โดย
โรงพยาบาลสามารถรับผู้ป่วยรับผูป้่วยได้ 
จำนวน 99,172 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 100 

35. รอยละของผปูวยและผสููงอายุที่ได
รับการสงตอจาก BMA Home Ward 
Referral Center ไดรับการพยาบาล 
ตอเนื่องที่บ้านตามเกณฑ์  
 
(ตัวช้ีวัดตามภารกิจเจรจาตกลงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 
พ.ศ. 2563 ของ สนอ. คือ ร้อยละของ
ผู้ป่วยและผูสู้งอายุใน Home Ward  
ได้รับการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงและ
ภาวะแทรกซ้อน จากผู้ดูแลเพื่อ
ช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและ 
ผู้สูงอายุท่ีต้องได้รับการดูแลต่อเนือ่งที่
บ้าน ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100) 

ร้อยละ 100  งบประมาณทีไ่ดร้ับ 
321,700 บาท 
 งบประมาณที่ใช้
93,050 บาท
 

 / 
ร้อยละ 
86.50 

  1. จัดกิจกรรมการพัฒนาและขยายเครือข่าย
ระบบส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน 
(BMA Home Ward Referral System) ในการ
พยาบาลผู้ป่วยและผูสู้งอายุระยะยาว (Long 
Term Care) ระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุข
และโรงพยาบาลภาคีเครือข่าย เพือ่นำเสนอผล
การดำเนินงานระบบสารสนเทศการส่งต่อฯ เมื่อ
วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีกลุม่เป้าหมาย 
เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 230 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 
2. ผู้ป่วยและผู้สูงอายไุดร้ับการพยาบาลต่อเนื่อง
ที่บ้านตามเกณฑ์ จำนวน 9,439 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 86.50ของผู้ป่วยและผูสู้งอายุจำนวน 
10,912 ราย  

36. ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุข
และโรงพยาบาล ในเครือขา่ยสามารถ
เข้าถึงบริการและประสานงานผา่น
ศูนย์สงตอเพื่อการพยาบาลตอเนื่องที่
บ้าน    

ร้อยละ 85  งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
193,500บาท 
 งบประมาณที่ใช้
181,000 บาท
 

 / 
ร้อยละ 
78.23 

  ศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในภาคี
เครือข่ายสามารถเข้าถึงบริการและประสานงาน
ผ่านศูนยส์่งต่อเพื่อการพยาบาลตอ่เนื่องที่บ้าน 
จำนวน 151 แห่ง (ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 
แห่ง และโรงพยาบาลภาคีเครือข่าย 83 แห่ง)  
คิดเป็นร้อยละ 78.23 ของศูนย์บริการ
สาธารณสุขและโรงพยาบาลในภาคีเครือข่าย 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

จำนวน 193 แห่ง (ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 
แห่ง และโรงพยาบาลภาคีเครือข่าย 125 แห่ง)  

เป้าหมายที่ 1.6.4 ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมือ่เกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยขั้นวิกฤติ (มี 1 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด 1 โครงการ/กิจกรรม รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ 32,015,250 
บาท/งบประมาณที่ใช้ 6,994,847 บาท) 
เป้าประสงค์ที่ 1.6.4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน (มี 2 ตัวชี้วัด) 
37. รอยละของผู้ปวยวิกฤติฉกุเฉินท่ี
ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง 
(Advance) สามารถรับบริการภายใน 
๑๐ นาที  
 
(ตัวช้ีวัดตามภารกิจเจรจาตกลงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 
พ.ศ. 2563 ของ สนพ. ค่าเปา้หมาย 
ร้อยละ 30) 

ร้อยละ 30  งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
32,015,250 บาท 
 งบประมาณที่ใช้
6,994,847 บาท
 

 / 
ร้อยละ 
23.57 

  ผู้ป่วยท่ีขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินข้ันสูง 
จำนวน 11,973 ครั้ง ได้รับบริการทาง
การแพทย์ขั้นสูง ภายใน 10 นาที จำนวน 
2,822 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.57 

38. รอยละของผปูวยวิกฤติฉุกเฉินท่ี
ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้น
พืน้ฐาน (Basic) สามารถรับบริการ
ภายใน ๑๕ นาที  
 
(ตัวช้ีวัดตามภารกิจเจรจาตกลงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 
พ.ศ. 2563 ของ สนพ. ค่าเปา้หมาย 
ร้อยละ 65) 

รอยละ 63 / 
ร้อยละ 
66.97 

   ผู้ป่วยท่ีขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินข้ัน
พื้นฐาน จำนวน 11,838 ครั้ง ไดร้ับบริการทาง
การแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน ภายใน 15 นาที จำนวน 
7,928 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 66.97 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าหมายที่ 1.6.5 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อน (มี ๒ เป้าประสงค์ ๗ ตวัชี้วัด 5 โครงการ/กิจกรรม รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ ๑๙,๗๘๐,๕๐๐ 
บาท/งบประมาณที่ใช้ ๕,๖๗๓,๖๐๙ บาท) 
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อม่ันในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน (มี ๓ ตวัชีว้ัด ๑ โครงการ/กิจกรรม) 
39. ร้อยละความสำเรจ็ในการส่งเสริม
ให้สถานประกอบอาหารมีการพัฒนา  
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
ของกรุงเทพมหานคร ระดับด ี
 
(ตัวช้ีวัดตามภารกิจเจรจาตกลงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 
พ.ศ. 2563 ของ สนอ. คือ ร้อยละ
ความสำเร็จในการส่งเสริม ใหส้ถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผา่น
เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร (ตัวช้ีวัดบรูณาการ
สำนักงานเขต)) 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

 งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
๑๙,๗๘๐,๕๐๐ บาท 
 งบประมาณที่ใช้
๕,๖๗๓,๖๐๙ บาท
(โครงการกรุงเทพฯ 
เมืองอาหารปลอดภัย  
ทั้ง ๓ ตัวช้ีวัด) 
 

 / 
ร้อยละ ๔๑.๓๘ 

 

  ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการอาหาร
โดยมสีถานประกอบการอาหารที่ได้รับการ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผ่านเกณฑม์าตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 
๘,๒๘๓ ราย คิดเป็นร้อยละ 41.38 ของสถาน
ประกอบการอาหาร จำนวน ๒๐,๐๑๘ ราย 

40. ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ
การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเช้ือโรค 
 

ร้อยละ ๙๕ 
 
 

/ 
ร้อยละ 
๙๘.๔๓ 

 

   ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารพร้อมบริโภคใน
กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ แผงลอย ตลาด ร้านอาหาร 
ซูเปอร์มาร์เก็ตและมินิมาร์ท ส่งตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติ-การเพือ่ตรวจหาเช้ือโรคที่เป็น
อันตรายในระบบทางเดินอาหาร ๓ ชนิด มีการสุ่ม
เก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห ์จำนวน ๙๕๓ 
ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน จำนวน ๙๓๘ 
ตัวอย่าง  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

41. ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ
การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารเคม ี
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

 / 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

   

ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารในกลุ่มเป้าหมาย 
ดังนี้ แผงลอย ตลาด ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต 
และมินมิาร์ท ตรวจวิเคราะห์โดยชุดทดสอบ
เบื้องต้นหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ 
ตรวจหาสารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลิน สารฟอก
ขาว สารกันรา สีสังเคราะห์ กรดแร่อิสระใน
น้ำส้มสายชู ยาฆ่าแมลง และสารโพลาร์ในน้ำมัน
ทอดอาหาร โดยผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
อาหาร มีการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจ
วิเคราะห์ จำนวน ๓๗,๕๘๔ ตัวอยา่ง ไม่พบการ
ปนเปื้อน จำนวน ๓๗,๕๘๔ ตัวอยา่ง 

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๒ ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประชาชนไดบ้ริโภคเนื้อสัตว์ปลอดภัย (มี ๔ ตัวชี้วัด ๔ โครงการ/กิจกรรม) 
42. ร้อยละของสัตว์ที่ผ่านการตรวจ
สุขภาพก่อนเข้าฆา่และผ่านการตรวจ
เนื้อหลังฆ่าเพื่ออนุญาตให้นำเนื้อน้ันไป
จำหน่ายตามกฎหมาย 
 

ร้อยละ ๙๕ 
 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ / 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

    

มีสัตว์ทีผ่่านท้ังการตรวจสุขภาพสตัว์ก่อนฆ่าและ
ตรวจเนื้อสัตว์หลังฆ่าเพื่ออนุญาตให้นำเนื้อน้ันไป
จำหน่ายได้ตามกฎหมาย จำนวน ๕๘๖,๕๖๒ ตัว  
ไม่พบสตัว์ที่ตายก่อนฆา่หรือไม่อนญุาตให้เข้าฆ่า
เนื่องจากตรวจสุขภาพไม่ผ่าน  
คิดเป็นร้อยละ 100 

43. ร้อยละของตัวอย่างสัตว์ปีกท่ีได้รับ
การสุ่มตรวจไม่พบเช้ือโรคไข้หวัดนก 
 

ร้อยละ ๙๗ 
 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ / 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
   

ดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจสตัวป์ีกเพื่อเฝ้า
ระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร 
จำนวน ๑๒๐ ครั้ง ตรวจสตัว์ปีกจำนวน ๒,๒๕๕ 
ตัวอย่าง ผลการตรวจไม่พบเชื้อโรคไข้หวัดนก 
จำนวน ๒,๒๕๕ตัวอย่าง  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

44. ร้อยละของตัวอย่างเนื้อสัตวท์ี่ได้รับ
การสุ่มตรวจไม่พบเช้ือโรคอาหารเป็น
พิษ (S. aureus และ/หรือ 
Salmonella spp.) 

ร้อยละ ๘๐ 
 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ / 
ร้อยละ 
๙๒.๘๔ 

 

 

  

ดำเนินการสุ่มตรวจเนื้อสัตว์ จำนวน ๙๕๐
ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ จำนวน ๘๘๒ 
ตัวอย่าง ไม่ผา่นเกณฑ์ จำนวน ๖๘ ตัวอย่าง  

๔5. ร้อยละของตัวอย่างเนื้อสัตวท์ี่ได้รับ
การสุ่มตรวจไม่พบยาต้านจลุชีพตกค้าง 
 

ร้อยละ ๙๕ ไม่ได้ใช้งบประมาณ / 
ร้อยละ 
๙๙.๒๕ 

 

 

  

ตัวอย่างเนื้อสัตว์ท่ีได้รับการสุ่มตรวจหายาต้าน
จุลชีพตกค้างจำนวน ๖๗๐ ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์
การตรวจ จำนวน ๖๖๕ ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์
การตรวจ ๕ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๕ 

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯ มีวิถีชีวิตแบบตื่นตัวและกระตือรือร้น (มี 4 เป้าประสงค์ 10 ตัวชี้วัด 29 โครงการ/กิจกรรม รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ 337,986,200 บาท) 
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯมีความตื่นตัวและกระตือรือร้น (มี 4 ตัวชี้วดั) 
46. ร้อยละของชาวกรุงเทพมหานครมี
ดัชนีมวลกาย(BMI) อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
 
 
 
 

ร้อยละ 55 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
ร้อยละ 30 

 

  ดำเนินการจัดเก็บคา่ดัชนีมวลกายของสมาชิก
ศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา เดือนตุลาคม 
2562 - กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 16,784 
คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ทีม่ีดัชนมีวลกายอยู่ใน
เกณฑ์น้ำหนักปกติ จำนวน 6,741 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.16 รองลงมาคือ มดีชันีมวลกายอยู่
ในเกณฑ์ภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 3,979 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.71 ภาวะอ้วนระดับ 1 
จำนวน 3,336 คน คิดเป็นร้อยละ 19.88 
ภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 1,516 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.03 และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์
น้ำหนักน้อย จำนวน 1,212 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.22 ตามลำดับ 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
หลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรล ุ
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ไดด้ำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

47. ร้อยละของชาว
กรุงเทพมหานคร ออกกำลังกาย
ตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง 
 
 
 
 

ร้อยละ 76 งบประมาณที่ไดร้ับ 
33,135,300 บาท 

 

 / 
ร้อยละ 40 

 

  ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายของ
ผู้ใช้บริการในศูนย์เยาวชน ศูนย์กฬีา และศูนยเ์ยาวชน
กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ครัง้ที่ 1 เรียบร้อยแล้ว โดย
ทำการสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายจากผู้ใช้บริการ 
รวมทั้งสิ้น 3,944 คน จำแนกเปน็ ดังนี้ 
     1. ผู้ใช้บริการในศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-
ญี่ปุ่น) จำนวน 126 คน 
     2. ผู้ใช้บริการในศูนย์เยาวชน สังกัดสำนักงาน
นันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ 35 แห่ง จำนวน 
2,987 คน 
     3. ผู้ใช้บริการในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จำนวน 831 คน
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการลงรหสัแบบสำรวจ เพื่อ
ดำเนินการประมวลผลต่อไป 

48. จำนวนของประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมนันทนาการของ 
กทม. เพิ่มขึ้นต่อป ี
 
 
 
 

๗๒๐,๐๐๐ 
ราย 

งบประมาณที่ไดร้ับ 
29,093,500 บาท 

 

 / 
ร้อยละ 70 

 

  สถิติผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของศูนย์
เยาวชน สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรยีนรู้  
(ตามโครงการโครงการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์
เยาวชนโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563โครงการค่าใช้จ่าย
โครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการ) กองการกีฬา และ
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) (โครงการ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนานันทนาการเพื่อมวลชน) สรุป
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรมนันทนาการ ตั้งแต่เดือนต.ค.62 – 
มี.ค.63 รวมทั้งสิ้น 5,718,002 คน 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
หลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรล ุ
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ไดด้ำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

49. จำนวนครั้งในการ
ประชาสมัพันธ์การให้บริการ
กีฬาและนันทนาการของ
กรุงเทพมหานครต่อป ี
 
 
 
 

๒๕ ครั้ง ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
ร้อยละ 30 

 

  จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานเมื่อวันท่ี 18 
ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 20 อาคารธานีนพรตัน์ ขณะนี้
อยู่ระหว่างแตล่ะส่วนราชการวางแผนดำเนินการศูนยเ์ยาวชน ศูนย์
กีฬา ดำเนินการประชาสมัพันธ์กิจกรรมที่เปดิให้บริการในสถานบริการ 
และกิจกรรมพิเศษตามโอกาสตา่งๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
website facebook เสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 หรือ โควิด-
19 จึงมีคำสั่งให้ปิดศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา ตั้งแต่วันท่ี 18 มีนาคม 
2563 จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ 

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา (มี 3 ตัวชี้วัด) 

50. ร้อยละของความสำเร็จ 
ในการก่อสร้าง/ปรับปรุง 
สถานบริการกีฬาและ 
นันทนาการ 
 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ งบประมาณที่ไดร้ับ 
139,132,000 

บาท 
 

 / 
ร้อยละ 18 

 

  1. ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกยีรติ 84 พรรษา (บางบอน) อยู่
ระหว่างคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง 
คิดเป็นร้อยละ 15 
2. ปรับปรุงศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด
แบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง คิดเป็นร้อยละ 15 
3. ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกยีรติ 72 พรรษา อยู่ระหวา่ง
คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง คิดเปน็
ร้อยละ 15 
4. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบ
รูปรายการ คิดเป็นร้อยละ 15 
5. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนคลองเตย อยู่ระหว่างรอรายชื่อคณะกรรมการ 
เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ คิดเป็น
ร้อยละ 15 
6. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางขุนเทยีน อยู่ระหว่างรอรายชื่อ
คณะกรรมการ เพื่อดำเนินการแตง่ตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป
รายการ คดิเป็นร้อยละ 15 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
หลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรล ุ
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ไดด้ำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

       7. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนลาดกระบัง อยู่ระหว่างรอรายชื่อ
คณะกรรมการ เพื่อดำเนินการแตง่ตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป
รายการ  
8. งานก่อสร้างหลังคาคลมุสระว่ายน้ำ ติดตั้งหลังคาคลมุสระว่ายน้ำ 1 
รายการ ศูนย์เยาวชนคลองสามวา ศูนย์เยาวชน ศูนย์เยาวชนดอนเมอืง 
ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) ศนูย์เยาวชนสะพานสูง ศูนย์เยาวชน
หนอง ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา ศูนย์เยาวชนลุมพินี ศูนย์เยาวชนบางกะปิ 
อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป คิดเป็นร้อย
ละ 15 

51. ร้อยละของผู้ใช้บริการ 
ในสถานท่ีบริการด้านกีฬา 
ของกรุงเทพมหานคร 
มีสมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

ร้อยละ 90 งบประมาณที่ไดร้ับ  
335,000 บาท 

 

 / 
ร้อยละ 55 

 

  - กำหนดทดสอบสมรรถภาพทางกายระหว่างเดือน ม.ค. - มิ.ย. 63 
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบสมรรถภาพ ดังนี ้
1. ศูนย์กีฬามติรไมตรี  ระหว่างวนัท่ี 20-22 ม.ค. 63  ผู้เข้าร่วม
ทดสอบทั้งสิ้น 66 คน ผ่านเกณฑก์ารทดสอบ 59 คน  
2. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ ระหว่างวันท่ี 23-25 ม.ค. 63 ผูเ้ข้าร่วม
ทดสอบทั้งสิ้น 66 คน ผ่านเกณฑก์ารทดสอบ 60 คน  
3. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ระหว่างวันท่ี 26-28 ม.ค. 63 ผูเ้ข้าร่วม
ทดสอบทั้งสิ้น 60 คน ผ่านเกณฑก์ารทดสอบ 55 คน  
4. ศูนย์กีฬารามอินทรา ระหว่างวันท่ี 29-31 ม.ค. 63 ผู้เข้าร่วม
ทดสอบทั้งสิ้น 61 คน ผ่านเกณฑก์ารทดสอบ 56 คน  
5. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันท่ี 11-13 ก.พ. 63ผู้เข้ารว่ม
ทดสอบทั้งสิ้น 62 คน ผ่านเกณฑก์ารทดสอบ 56 คน 
6. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ระหว่างวันท่ี 17-19 ก.พ. 
63 ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 63 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 57 คน 7. 
ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน  
8. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช  
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
หลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรล ุ
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ไดด้ำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

 
 
 
 

      9. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  
10. ศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า  
11.ศูนย์กีฬาวารภีิรมย์  
12. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน  
13. ศูนย์เยาวชนจตจุักร  
14. ศูนย์เยาวชนบางแค 
15. ศูนย์เยาวชนหนองจอก 
16. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง 
17. ศูนย์เยาวชนบางนา 
18. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) 
19. ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านอยูเ่จริญ 
20. ลานกีฬาชุมชนซอยบุบผาสวรรค ์
21. ลานกีฬาชุมชนเคหะบางนา 2 
22. ลานกีฬาทรัพย์พัฒนานางเลิ้งรวมใจ 
23. ลานกีฬามสัยิดกามาลุ้ลอีมานชุมชนทับช้างล่างฝั่งธน 
24. ลานกีฬาสวนป่าเฉลมิพระเกยีรติใตส้ะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช 
25. ลานกีฬาพัฒน์ 2 
26. ลานกีฬาแสงทิพย ์
27. ลานกีฬาสวนคันนายาวรมณยี์ 
28. ลานกีฬาสาธารณะสวนรมณีย์ทุ่งสีกัน 
ทั้งนี้ได้เลื่อนการทดสอบสมรรถภาพทางกายตั้งแต่ลำดับที่ 7 เนื่องจาก
สถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 และสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัส 
โคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 

 

 



- 62 - 

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
หลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรล ุ
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ไดด้ำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

52. ร้อยละของสถานบริการ
ด้านกีฬาและนันทนาการของ
กรุงเทพมหานคร 
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 

ร้อยละ 100 ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

 / 
ร้อยละ 25 

 

  1. กิจกรรมการรับรองคณุภาพและมาตรฐานของศูนย์กีฬา เวียนแจง้
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิราชการใหท้ราบและดำเนินการ อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนศูนย์กีฬาดำเนินการให้เปน็ไปตามมาตรฐานศูนย์กีฬา 
2. กิจกรรมการรับรองคณุภาพและมาตรฐานของศูนย์เยาวชน 
ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 1 2 และ 
3 ได้ออกตรวจหน่วยบริการที่เสนอขอรับการรับรองมาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC พร้อมนี้ได้ให้คำแนะนำใน
การประเมินมาตรฐานศูนย์เยาวชน 

เป้าประสงค์ที ่๑.๖.๖.๓ พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชน (มี 1 ตัวชี้วัด) 

53. จำนวนการจัดกจิกรรมกีฬา
และนันทนาท่ีมีความ
หลากหลายและสอดคล้องกับ
ความต้องการเพิ่มขึ้นต่อป ี
 
 
 
 

1 กิจกรรม ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

 / 
ร้อยละ 35 

 

  ดำเนินการสำรวจกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในศูนย์เยาวชน
กรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) ศูนย์เยาวชนในสังกัดสำนักงานนันทนาการ
และส่งเสรมิการเรียนรู้ และศูนย์กฬีา เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ลงรหัส ประมวลผล และสรุปผลกจิกรรมกีฬาและนันทนาการที่
ผู้ใช้บริการต้องการให้จดัเพิม่เติม ขณะนี้ ดำเนินการประมวลผลแล้วเสร็จ 
จำนวน 5 แห่ง ได้แก ่
1. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) กิจกรรมที่ต้องการ
เพิ่มเตมิ คือ กิจกรรมชีวิตและสุขภาพ 
2. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) กิจกรรมทีต่้องการให้จัด
เพิ่มเตมิ คือ โยคะผู้สูงอาย ุ
3. ศูนย์กีฬารามอินทรา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มวยเพื่อ
สุขภาพ 
4. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน)กิจกรรมที่
ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 
5. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช กิจกรรมทีต่้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เกทบอล
และอยู่ระหว่างดำเนินการประมวลผล จำนวน 43 แห่ง 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
หลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรล ุ
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ไดด้ำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๔ ส่งเสรมิการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน กฬีาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่ออาชีพ ( มี 2 ตัวชี้วัด) 
54. จำนวนครั้งในการจัดการ
แข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬา
ตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วม
การแขง่ขันกีฬาเพื่อความเป็น
เลิศและ/หรือ 
อาชีพต่อปี 
 
 
 

๑๗ ครั้ง งบประมาณที่ไดร้ับ 
135,407,400 บาท 
 

 / 
3 ครั้ง 

 

  โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเปน็เลิศ  
กิจกรรมที่ 4 การจัดส่งนักกีฬาเขา้ร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับภาค จดักิจกรรม 4-14 พ.ย. 62 จ.
ตราด ผลการดำเนินงาน กทม. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 47 
ชนิดกีฬา จำนวนนักกีฬาท่ีส่งเข้าแข่งขัน นักกีฬาชาย 605 คน 
นักกีฬาหญิง 556 คน ผูฝ้ึกสอนและเจา้หน้าท่ีควบคุม 227 คน 
รวมทั้งสิ้น 1,388 คน ผลการแขง่ขัน กรุงเทพมหานครได้สิทธ์ิส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 36 
ระดับชาติ ณ จังหวัดตราด จำนวน 1,221 คน ประกอบด้วย
นักกีฬาชาย 517 น หญิง 482 คน  ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่
ควบคุม  222 คน ใน 39 ชนิดกีฬา  
กิจกรรมที่ 7 การจัดส่งนักกีฬาเขา้ร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโส
แห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับภาค จัดกจิกรรม 8-14 ธ.ค. 62 จ.ตราด 
ผลการดำเนินงาน กรุงเทพมหานคร ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
14 ชนิดกีฬา  ประกอบด้วยนักกฬีาชาย 221 คน นักกีฬาหญิง 
102 คน ผูฝ้ึกสอนและเจา้หน้าท่ีควบคุม 52 คน รวม 375 คน
โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเปน็เลิศ กิจกรรมที่ 3 การจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 
41 ดำเนินการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันท่ี 22-30 
ม.ค. 63 จ. อุดรธานี ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 369 คน นักกีฬา
หญิง 332 คน ผูฝ้ึกสอนและเจ้าหน้าท่ีควบคุม 156 คน รวม
ทั้งสิ้น 857 คน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 35 ชนิดกีฬา 
ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้อันดับที่ 1  โดยไดร้ับเหรียญ
ดังนี้ เหรียญทอง 105 เหรียญ , เหรียญเงิน 84 เหรียญ , 
เหรียญทองแดง 81 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 270 เหรยีญ 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

55. จำนวนทุนการศึกษา 
ที่กรุงเทพมหานครมีให้กับ 
ผู้ที่มีความสามารถ 
โดดเด่นด้านกีฬาและ 
นันทนาการ 
 

๑,๓๕๐ ทุน งบประมาณที่ไดร้ับ 
883,000 บาท 

 

 / 
ร้อยละ 40 

 

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณา
คัดเลือกผลงานเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกผลงานเยาวชนดเีด่นกรุงเทพมหานคร เมื่อ
วันท่ี 19 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร 
(ไทย-ญี่ปุ่น) 
2. ประชาสัมพันธ์การสรรหาเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร 
โดยส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ไปตามสถาบันการศึกษา 
สำนักงานเขต 50 เขต และเว็บไซต์ กรุงเทพมหานคร เพื่อ
เชิญชวนเยาวชนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกโดยสามารถ
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันท่ี 16 มีนาคม 2563 
3. ไดร้ับผลงานของเยาวชนเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเรียบร้อย
แล้ว และอยูร่ะหว่างการคัดแยกผลงานเพื่อส่งให้
คณะกรรมการฯ พิจารณาผลงานเบื้องต้น 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.6 ทั้งสิ้น 55 ตัวชี้วัด 14 41 0 0  

รวมตัวชี้วัดด้านที่ 1 ทั้งสิ้น 126 ตัวช้ีวัด 19 102 0 5  
 

 

 

 

 

 

 

 



- 65 - 

ตัวช้ีวัดสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหาร กทม.  

ตัวช้ีวัดสนับสนุน ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
มิติที ่1.1 ปลอดมลพิษ 
เป้าหมายที่ 1.1.3 กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าประสงค์ที่ 1.1.3.3 ควบคุมฝุ่นจากกจิกรรมการก่อสร้างอาคาร 
1. ร้อยละของการแก้ไขปญัหามลพิษทางอากาศ
ตามข้อเสนอและมาตรการ 
 
 
 

ร้อยละ 
65 

/ 
ร้อยละ 

99 

   รายงานข้อมูลคณุภาพอากาศในกรุงเทพมหานครมี
พื้นที่ท่ีมีค่าฝุ่นละอองขนาดไมเ่กิน 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน จำนวน 30 เขต โดยมีพื้นท่ี
เขตที่รายงานผลการดำเนินมาตรการแก้ไข ไตรมาสที่ 
1 ครบทั้ง 30 เขต คิดเป็นร้อยละ 100ส่วนไตรมาสที่ 
2 เกินค่ามาตรฐาน จำนวน 50 เขต โดยมีพื้นท่ีเขตที่
รายงานผลการดำเนินมาตรการแก้ไขจำนวน 48 เขต 
คิดเป็นร้อยละ 98 ดังนัน้ ค่าเฉลีย่ของไตรมาสที่ 1 – 
2 คิดเป็นร้อยละ 99 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด 

รวมตัวชี้วัดสนับสนุนมิติที่ 1.1 ทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด 1 0 0 0  
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ตัวช้ีวัดสนับสนุน ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
มิติที ่1.4 ปลอดภัยพิบัติ (มี 1 เป้าหมาย 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด 2 โครงการ) 
เป้าหมายท่ี 1.4.1 กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟืน้คืนจากภัยพิบัติ  (มี 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวช้ีวัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยท้ังจากน้ำฝน น้ำหนุน และน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพ และความสามารถด้านบุคลากรและเคร่ืองมือในการจัดการ 
                             สาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย (มี 1 ตัวช้ีวัด) 
2. ความสามารถในการจัดหาพื้นที่เพ่ือพัฒนาฟื้นฟู
ให้เป็นแหล่งรองรับ น้ำฝนและน้ำหลากหรือพ้ืนท่ี
ชะลอน้ำ (แก้มลิง)  
 
 
 

2 แห่ง  / 
ร้อยละ 65.71 

  2 แห่ง คือ แก้มลิงเบญจกติิ โดยดำเนินการก่อสร้าง 
แก้มลิงสวนเบญจกิติใหม้ีศักยภาพในการกักเก็บน้ำ
ประมาณ 340,000 ลบ.ม. สามารถบริหารจัดการ
เป็นแก้มลิงเพื่อรองรับนำ้ส่วนเกินและสามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนรัชดาภเิษก ช่วงถนนสุขุมวิท 
ถึง ถนนพระราม 4 และบรเิวณซอยสุขุมวิท 16 เขต
คลองเตย ผลงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการได้
ร้อยละ 66.5  และแก้มลิงสาธารณะลาดพร้าว 71 
เป็นบึงรับน้ำขนาดใหญ่ มีพื้นท่ีประมาณ 15 ไร่ พื้นที่
บริเวณด้านท้ายบึงสำนักสิ่งแวดลอ้มได้ปรับปรุงให้เป็น
สวนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนท่ัวไปได้ใช้ประโยชน์ 
สำนักการระบายนำ้เพิ่มการใช้ประโยชน์จากบึง
ดังกล่าวในด้านป้องกันและแกไ้ขปญัหาน้ำท่วมพ้ืนท่ี 
โดยก่อสร้างท่อส่งน้ำและบ่อสูบนำ้ เช่ือมต่อกับคลอง
เสือน้อยเพื่อใช้เป็นแก้มลิง ดำเนินการไดร้้อยละ 65   

รวมตัวชี้วัดสนับสนุนมิติที่ 1.4 ทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด 0 1 0 0  
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ตัวช้ีวัดสนับสนุน ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
มิติที ่1.6 ปลอดภัยโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย (มี 2 เป้าหมาย 3 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด 5 โครงการ) 
เป้าหมายท่ี 1.6.1 คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิตมีพฤตกิรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บปว่ยจากโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและโรคจากการประกอบอาชีพ (มี 2 เป้าประสงค์ 2 ตัวช้ีวัด 3 โครงการ/กิจกรรม) 
เป้าประสงค์ที่ 1.6.1.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤตกิรรมสุขภาพที่ดี 
3. จำนวนโลหิตทีไ่ด้รับจากการบริจาค               
(โครงการบรจิาคโลหิตเฉลมิพระเกียรติเนื่องใน 
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)  
 
(ตัวช้ีวัดตามภารกิจเจรจาตกลงการประเมินผล 
การปฏิบัตริาชการ ประจำปี พ.ศ. 2563  
ของ สนพ.) 

6,800 unit  / 
6,636 unit 

  ดำเนินการออกหน่วยแพทยเ์คลื่อนท่ีรับบริจาคโลหติใน
เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และดำเนินการรับบรจิาค
โลหิตในโรงพยาบาล มีผู้บริจาคโลหิตแล้ว จำนวน 
6,636 ยูนิต คิดเป็นร้อยละ 96.17 
 

เป้าประสงค์ที่ 1.6.1.5 ส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่และอาชีวอนามัยของผู้ประกอบการอาชีพเพ่ือให้มีสุขอนามยัท่ีดี ปลอดโรค ปลอดภัย (มี 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวช้ีวัด 2 โครงการ/กิจกรรม) 

4. ร้อยละของสถานประกอบกิจการและอาคาร
สาธารณะกลุ่มเปา้หมายมีการจดัการอนามัย
สิ่งแวดล้อมในอาคารสถานท่ีให้มสีขุลักษณะ 
ปลอดโรคปลอดภัย 
 
(ตัวช้ีวัดตามภารกิจเจรจาตกลงการประเมินผล 
การปฏิบัตริาชการ ประจำปี พ.ศ. 2563  
ของ สนอ.) 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

 
 
 
 
 
 

/ 
ร้อยละ ๙๔.๓4 

   สำนักอนามัยดำเนินการตรวจสอบสุขลักษณะสถานท่ี
ผลิตนำ้แข็งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP ไป ๕๓ 
แห่ง จาก ๗๑ แห่ง ผ่านเกณฑ์ ๕๐ แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 94.34 ในรายที่ไมผ่่านเกณฑจ์ะให้สำนักงานเขต
พื้นที่ได้ตรวจติดตามต่อไปโดยดำเนินการ ๒ โครงการ 
ได้แก ่
๑. โครงการการพัฒนาสุขลักษณะของสถาน
ประกอบการผลติน้ำแข็งในเขตกรงุเทพมหานคร 
(สสว.) 
๒. กิจกรรมพัฒนาการสุขาภิบาลสิง่แวดล้อม 
สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพภายใต้
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมท่ีดี
สะอาดปลอดภัย 

 

http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=08000000-3718
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=08000000-3718
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=08000000-3718
http://dailyplans.bangkok.go.th/dailyplans/dailyplans/bma/ProjectQueryView.asp?key=08000000-3718
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ตัวช้ีวัดสนับสนุน ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ ไม่ได้ดำเนินการ 

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อน (มี ๑ เป้าประสงค์ ๒ ตวัชี้วัด ๒ โครงการ/กิจกรรม)    
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อม่ันในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน  
5. ร้อยละของผู้บรโิภคไดร้ับการพทิักษ์สิทธิ์ 
ในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม ่

ร้อยละ ๑๐๐ / 
ร้อยละ ๑๐๐ 

   ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ๕๐ เขต 
ดำเนินการสุ่มตรวจสถานประกอบการที่จำหน่ายกระเช้า
ของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ีเข้าร่วม
โครงการควบคมุคณุภาพสินค้าของกรุงเทพมหานคร  
เมื่อวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรณีที่
ผู้บริโภคไม่พึงพอใจในคุณภาพของสินค้าในกระเช้าของขวัญปี
ใหม่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือคืนได้ภายในวันท่ี ๒๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยผลดำเนินการสุ่มตรวจสถาน
ประกอบการ จำนวนท้ังหมด ๕๕๑ แห่ง ไม่พบว่า 
มีการร้องเรียน หรือมีการนำสินค้าในกระเช้าของขวัญ 
ปีใหม่มาแลกเปลีย่น/คืน 

6. ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจ
คุณภาพน้ำ/น้ำแข็งทางห้องปฏิบัติการ และผ่านเกณฑ์ 
มาตรฐาน 
 

ร้อยละ ๗๐ / 
ร้อยละ ๙๖.๔๐ 

   1. ตรวจวเิคราะห์คณุภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
จากสถานประกอบการจำนวน ๑๘ แห่ง (เป้าหมาย จำนวน 
๑๖๕ แห่ง) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน ๑๘ แห่ง  
2. ตรวจวเิคราะห์คณุภาพน้ำแข็งจากสถานประกอบการ
จำนวน ๑๐ แห่ง (เป้าหมาย จำนวน ๗๑ แห่ง)  
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน ๙แหง่  
3. รวมสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจวเิคราะห์จำนวน 
28 แห่ง (เป้าหมาย จำนวน 236 แห่ง) 
โดยมสีถานประกอบการฯ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
จำนวน 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.43 

รวมตัวชี้วัดสนับสนุนมิติที่ 1.6 ทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด 3 1 0 0  

รวมตัวชี้วัดสนับสนุนด้านที่ 1 ทั้งสิ้น 6 ตัวชีวั้ด 4 2 0 0  
 



- 69 - 

สรุปวิเคราะห์ผลดำเนินการด้านที่ 1 
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย ได้กำหนดความปลอดภัยไว้ 6 มิติ ประกอบด้วย ปลอดมลพิษ ปลอด

อาชญากรรมและยาเสพติด ปลอดอุบัติเหตุ ปลอดภัยพิบัติสิ่งก่อสร้างปลอดภัย ปลอดโรคคนเมืองและอาหาร
ปลอดภัย โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานสำคัญในแต่ละมิติ ดังนี้ 

มิติที่ 1.1 ปลอดภัยมลพิษ 
 กรุงเทพมหานครมุ่งสู่มหานครปลอดภัย สภาพแวดล้อมปลอดมลพิษ ทั้งแหล่งน้ำสาธารณะแม่น้ำสาย
หลักและคูคลองมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานลดและควบคุมมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดอย่างถูกหลักวิชาการและ
จัดการคุณภาพอากาศและเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยดำเนินการภายใต้ 29 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
หลัก อยู่ระหว่างดำเนินการ 27 ตัวชี้วัด และบรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการดำเนินงานสำคัญ ดังนี้ 

เป้าหมายที่ 1.1.1 แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่าง ๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที ่ 4 โดยสถานการณ์คุณภาพน้ำในเขตกรุงเทพมหานครในรอบ 
ครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 พบว่า เนื่องจากมีปริมาณ 
ฝนน้อย ส่งผลให้น้ำในคลองมีปริมาณความสกปรกสะสมสูง อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใน
แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 310 จุด ยังมีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สูงกว่าเป้าหมายตามแผนทั้ง 3 พารามิเตอร์ ได้แก่ ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ร้อยละ 49.1 (เป้าหมายร้อยละ 40) ค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกินกว่า 4 
มิลลิกรัมต่อลิตร ร้อยละ 12.5 (เป้าหมายร้อยละ2.5) และค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) ไม่เกินกว่า 0.5 
มิลลิกรัมต่อลิตร ร้อยละ 14 (เป้าหมายร้อยละ 2.5) แต่กระนั้น สิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับการจัดการคุณภาพน้ำ
ใน 2 ไตรมาสแรก คือ อัตราการเพ่ิมขึ้นของปริมาณน้ำเสียชุมชน (การใช้น้ำประปา) ที่สูงถึงร้อยละ 3.92หรือ 
2,600,092 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเทียบกับปีก่อนหน้า (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2563) ขณะที ่ขี ด
ความสามารถในการบำบัดน้ำเสียยังคงที่ โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวม  
น้ำเสียเพิ่มเติม ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
มาตรการลดน้ำเสียที่แหล่งกำเนิดและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อาจส่งผลให้ปัญหามลพิษทางน้ำทวี
ความรุนแรงได้ หากไม่มีการปรับกลยุทธ์/แนวทางดำเนินการเพื่อรับมือกับสถานการณ์ใน 2 ไตรมาสที่เหลือ 

เป้าหมายที่ 1.1.2 ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูล
ฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนกรุงเทพมหานคร 
มีนโยบายให้จัดเก็บรวบรวมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ไม่ให้มีขยะตกค้าง และนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะให้
หมดวันต่อวันทุกวัน โดยสร้างวินัยประชาชนด้วยการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ในการตรวจและจับ
ปรับการทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ การลักลอบทิ้งมูลฝอยในที่รกร้างว่างเปล่า และสร้างวินัยและจิตสำนึก
การคัดแยกขยะในโรงเรียน โดยอบรมนักเรียนให้ลดและคัดแยกขยะ จัดระบบถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท 
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด เก็บรวบรวมและขนส่ง ไป
กำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ โดยแบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย  
1) การจัดการขยะที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นสามารถทำได้โดย
การส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยความร่วมมื อของ
ทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งกรุงเทพมหานครกำหนดแนวทางจัดการขยะในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี 
พ.ศ. 2556-2575 โดยมีวิสัยทัศน์ “มุ่งเน้นจัดการขยะที่แหล่งกำเนิด โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามแนวคิด
ของเสียเหลือศูนย์ (Zero waste Management)” โดยการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และทำให้มูลฝอย
เหลือน้อยที่สุดและกำจัดที่เหลือ (Residue) ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผล ซึ่งมีเป้าหมายในการคัดแยก 
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มูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ ่มขึ ้นเมื ่อเทียบกับปี 2560 ร้อยละ 20 โดยผล 
การดำเนินงานในครึ่งปีแรกคิดเป็นร้อยละ 17 2)การจัดการขยะที่กลางทางอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งขยะที่
เกิดขึ้นในแต่ละวันกรุงเทพมหานครได้จัดรถเก็บขนมูลฝอยให้ทุกสำนักงานเขตเข้าบริการจัดเก็บขยะ เพ่ือ
นำเข้าสู่ระบบกำจัดอย่างทั่วถึง โดยส่วนใหญ่เป็นขยะทั่วไป และบางส่วนได้จัดเก็บแยกประเภท เพื่อให้
ประชาชนเกิดความพึงพอใจและลดปัญหาเรื่องร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ3)การจัดการขยะที่
ปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ ขยะที่จัดเก็บได้จาก 50 เขต จะถูกขนส่งไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช  
ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม โดยนำไปกำจัดด้วยวิธีต่าง  ๆ ให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และเน้นสิ ่งที ่เหลือจากการกำจัดนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที ่สุด อย่างไรก็ตาม เนื ่องจาก
สถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรง และผลกระทบจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing) จึงทำให้โครงการที่เก่ียวกับคนจำนวนมากต้องชะลอออกไปก่อน 

เป้าหมาย 1.1.3 การจัดการคุณภาพอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานด้วยการลดจำนวนยานพาหนะที่
ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานปรับปรุงระบบการจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศให้ครอบคลุ มและควบคุม 
ฝุ่นจากกิจกรรมการก่อสร้างอาคาร โดยจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานยังคงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
4.45 การปรับปรุงระบบการจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศให้ครอบคลุม มีข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัด
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนใหญ่ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ทั้งในส่วนของข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการ
ตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 82.77 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 95.39 และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
ร้อยละ 84.65 แต่สำหรับก๊าซโอโซน (O3) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 99.48 สูงกว่าเป้าหมายเล็กน้อย 
ทั้งนี้ การเชื่อมโยงข้อมูล/สารสนเทศผ่านระบบบริหารจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศ ด้วยการพัฒนาระบบใน
รูปแบบแอพพลิเคชั่นรายงานคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร (AirBkk) สามารถดำเนินการแล้วเสร็จและ
เผยแพร่ให้ผู้สนใจดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว สำหรับการควบคุมฝุ่นจากกิจกรรมการก่อสร้างอาคาร อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมฝุ่นละอองใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แต่แผนการดำเนินการยังคงล่าช้า
กว่าที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การอบรมเพื่อปรับมาตรฐานผู ้ตรวจสอบต้องชะลอ
โครงการออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนอกจากนี้ หน่วยงานกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา
มลพิษทางอากาศตามข้อเสนอและมาตรการในช่วงวิกฤต PM2.5 ได้สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด 

เป้าหมาย 1.1.4 กรุงเทพมหานครมีระดับเสียงอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยเฉพาะระดับเสียงใน
บรรยากาศบริเวณพื้นที ่ทั ่วไปและจัดการเรื ่องร้องเรียนเกี ่ยวกับมลภาวะทางเสียงให้ลดลง ซึ ่งแผนการ
ดำเนินการในภาพรวมล่าช้ากว่าที่กำหนด ทั้งการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทั่วไปที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการ
สำรวจพื้นที่และจัดทำแผนการตรวจวัดระดับเสียง ในส่วนของการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมลภาวะทาง
เสียงก็ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดเช่นกัน เนื่องจากการประกาศปิดสถานประกอบกิจการฯ เป็นการชั่วคราว 
(ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 63 ถึงวันที่ 12 เม.ย. 63) เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
 การดำเนินงานในมิติที่ 1.2 มุ่งหวังการพัฒนามหานครใน 2 เรื่องสำคัญ คือ เสริมสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และการขจัดปัญหายาเสพติด โดยภาพรวมการดำเนินงานในส่วนของการสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พบว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมโดยการ
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สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีความปลอดภัยด้วยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขณะนี้ได้
ดำเนินการติดตั ้งไปแล้ว 58,000 ตัว ซึ่งในปี 2563 กรุงเทพมหานครมีแผนกำหนดติดตั ้งกล้อง CCTV 
จำนวน 3,000 ตัว แต่ปัจจุบันได้ดำเนินการเกินค่าเป้าหมายแล้ว โดยติดตั ้งจำนวนทั้งสิ ้น 3,342 ตัว 
นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและลดจุดเสี่ยงต่อจุดล่อแหลมต่อการ
เกดิอาชญากรรม รวมทั้งการดำเนินการเชิงรุกด้วยการจัดชุดสายตรวจเทศกิจออกตรวจตราสภาพแวดล้อมและ
เฝ้าระวังความปลอดภัยบริเวณพ้ืนที่/จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน  

เนื่องจากในปัจจุบันประเด็นปัญหาเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรั พย์สินมีหลายหน่วยงาน
รับผิดชอบไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกกรุงเทพมหานครก็ตาม ดังนั้น ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึง
อยู่ที่การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้จึงควรนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร เช่น สำนักเทศกิจ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา และ
หน่วยงานภายนอกกรุงเทพมหานคร เช่น กองบัญชาการตำรวจนครบาล ภาคประชาสังคม เข้ามาร่วมกันวาง
แนวทางหรือแผนงานร่วมกันเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการระบุพื้นที่เสี่ยง 
ประเด็นปัญหา แนวทางการดำเนินการ วิธีการติดตามและประเมินผล ทั้งนี้ เพื่อการปัญหาความปลอดภัย
ได ้ร ับการแก้ไขอย่างเป ็นระบบและมีเอกภาพ และทุกภาคส่วนมีส ่วนมีส ่วนร ่วมอย่างแท้จร ิง ซึ่ง
กรุงเทพมหานครอาจต้องแสดงบทบาทเชิงรุกในการนำหน่วยงาน ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องเข้ามาร่วม
ดำเนินการ 
 ในส่วนของการขจัดปัญหายาเสพติด กรุงเทพมหานครโดยสำนักการศึกษาได้มีโครงการจัดอบรมให้
ความรู้ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา แต่เนื่องจากผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงจำเป็นต้องงดการจัดอบรมและกิจกรรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียน สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย ได้ดำเนินการทั้งการเฝ้าระวังการแพร่
ระบาด การป้องกันผู้เสพรายใหม่ ตลอดจนการบำบัดรักษาและติดตามผู้ผ่านการบำบัด ซึ่งผลการดำเนินงานครึ่ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า หลายโครงการ/กิจกรรมยังดำเนินการได้ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ทั้งนี้ เนื่องจาก
การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) ทำให้โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิด
หรือต้องมีการชุมนุมระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มเป้าหมาย เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชน 
นักเรียน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ ซึ่งอาจทำให้ผลการ
ดำเนินงานในของเรื่องไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้  หน่วยงานต้องมีการปรับแผนและวิธีการ
ดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

มิติที่ 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ 
ในประเด็นความปลอดภัยจากอุบัติเหตุก็เช่นเดียวกับประเด็นปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินคือ มีหลายหน่วยงานรับผิดชอบไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกกรุงเทพมหานครก็ตาม ดังนั้น 
ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงอยู่ที่การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ เช่นเดียวกันไม่
ว่าจะเปน็ การกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การดำเนินการเพ่ือป้องกัน/แก้ปัญหาเพ่ือลดอุบัติเหตุ การ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ เพ่ือประเมินสถานการณ์อุบัติเหตุในกรุงเทพมหานคร 
 นอกจากนี้ ยังควรมีการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เป็นเอกภาพและเชื่อถือได้
เพราะข้อมูลอุบัติเหตุในครั้งหนึ่ง ๆ อาจมาจากหลายหน่วยงาน เช่น ตำรวจ หน่วยกู้ภัยภาคประชาสังคม 
โรงพยาบาล บริษัทประกันภัยเป็นต้น ซึ่งอาจะทำให้เกิดการทับซ้อนของข้อมูลหรือคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง เพื่อเป็นฐานข้อมูลหลักในการประเมินสถานการณ์อุบัติเหตุของกรุงเทพมหานคร และเพ่ือ
นำไปใช้ในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเพราะแต่ละพ้ืนที่อาจมีปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุที่แตกต่างกัน  
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มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ 
ปัจจุบันสถานการณ์ทั่วโลก อุทกภัยและอัคคีภัยเป็นภัยคุกคามที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ ความแปรปรวนที่รุนแรงเป็นความเสี่ยงทางสภาพอากาศที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ และอุบัติเหตุ 
จากอัคคีภัยที่เกิดขึ้นกับชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งหน่วยงานได้ดำเนินการบริหารจัดการภัย
พิบัติ ดังนี้ 

1. หน่วยงานได้ดำเนินการเพิ ่มประสิทธิภาพของแนวคันกั ้นน้ำและระบบการระบายน้ำ โดยการ
ก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ และ
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการระบายน้ำโดยการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ เพิ่มขีดความสามารถใน
การระบายน้ำของสถานีสูบน้ำ บ่อสูบและประตูระบายน้ำ เพิ่มท่อระบายน้ำขนาดเล็กโดยวิธีดันท่อ Pipe 
Jacking เพื่อเร่งระบายน้ำในถนนสายหลัก รวมทั้งขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหล และก่อสร้างเขื่อนเพื่อปรับ
ภูมิทัศน์และฟ้ืนฟูคลองต่าง ๆ ให้สามารถรองรับการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น  

2. หน่วยงานได้ดำเนินการสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งถาวร เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะชายฝั ่งทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโดยได้มีศึกษาทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งสำนักการระบายน้ำได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับสมบูรณ์) 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการจ้างที่
ปรึกษา ศึกษา ทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ส่งให้คณะกรรมการสิ่งการแวดล้อม
แห่งชาติแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 และหน่วยงานได้ดำเนินการกิจกรรมเพ่ือ
ฟ้ืนฟูสภาพป่าชายเลนกันชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ ได้แก่ กิจกรรมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ป่าชายเลนบาง
ขุนเทียน กิจกรรมภาคีเครือข่ายระหว่างกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายชุมชนและการอนุรักษ์ป่า
ชายเลน รวมทั้งจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน  

3. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีดับเพลิงเพ่ือให้กระจายครอบคลุม 
ทุกพื้นที่ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร สำรวจข้อมูลชุมชนแออัดที่ยังไม่ได้รับการ
ประเมินความเสี่ยงจัดตั้งคลังข้อมูลด้านสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครให้สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานได้จัดหาอาสาสมัครและฝึกอบรมอาสาสมัครในชุมชนต่าง ๆ เพื่อร่วมกันป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในเบื้องต้นส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย ให้ความรู้ด้านสาธารณภัยและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น 
โรงเรียน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งได้ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนหลังเกิด
เหตุสาธารณภัยกับผู้ประสบสาธารณภัยโดยช่วยเหลือให้การสงเคราะห์ทางการเงินด้านเครื่องอุปโภคบริโภค 

มิติที่ 1.5 ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง 
ในประเด็นปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างก็เช่นเดียวกับประเด็นปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินนั ้น คือ มีหลายหน่วยงานที ่รับผิดชอบไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกกรุงเทพมหานคร ดังนั้น 
ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงอยู่ที่การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ เช่นเดียวกัน ไม่
ว่าจะเป็นการกำหนดพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง การป้องและการแก้ไขปัญหา การติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินการ 
 นอกจากนี้ ยังควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการเกิดอุบัติภัย  
จากสิ่งก่อสร้างที่เชื่อถือได้เพราะจะไม่ทำให้ข้อมูลเกิดการทับซ้อนและคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความจริง  
เพ่ือนำไปกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเพราะแต่ละพ้ืนที่อาจมีปัจจัยในการเกิดอุบัติภัยที่แตกต่างกัน 
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มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
มุ่งให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของการบริโภคอาหารและลดความสูญเสียจากโรคคน

เมืองทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ ตลอดจนเพิ่มการเข้าถึงบริการในการดูแลรักษาสุขภาพ การ
สาธารณสุขมูลฐานเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สุขาภิบาล
อาหาร สนับสนุนการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพและดำเนินการสื่อสาร
สาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้และมีสุขภาวะที่ดีต่อไป โดย ในปี 
พ.ศ. 2563ดำเนินการภายใต้ตัวชี ้วัดผลการดำเนินงานหลัก จำนวน 55 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดสนับสนุนการ
ดำเน ินงานตามแผนปฏิบ ัต ิราชการกร ุงเทพมหานครตามภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผู ้บร ิหาร
กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ตัวชี้วัด รวมจำนวน 59 ตัวชี้วัด บรรลุผล จำนวน 17 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 42 ตัวชี้วัด  

การส่งเสริมให้คนกรุงเทพฯ มีวิถีชีวิตแบบตื่นตัวและกระตือรือร้นโดยประชาสัมพันธ์ให้ชาว กทม. 
ทราบถึงการคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index (BMI)) และการให้บริการของสถานบริการด้านกีฬา
และนันทนาการของ กทม. ส่งเสริมให้ชาว กทม. ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรงจัดโครงการ/
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของศูนย์
กีฬา และศูนย์สร้างสุขทุกวัยของ กทม.จัดบริการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนรวมทั้ง
สนับสนุนให้ศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัยและลานกีฬา กทม. ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานอีกทั้ง
สำรวจความต้องการในการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย และประกอบกิจกรรมนันทนาการในสถานบริการด้านกีฬา
และนันทนาการของ กทม. โดยเพิ ่มประเภทกิจกรรมให้มีความหลากหลายตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการตลอดจนส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันและจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศเพื่อให้เป็นที่สนใจ
ของประชาชน และเกิดเป็นแรงบันดาลใจจนเข้ามามีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ซึ่งจะส่งผลให้
ประชาชนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพใจที่เข้มแข็งปลอดจากโรคคนเมืองที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น 
โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูงโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองและปัญหาด้านสุขภาพจิต เป็นต้น 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไปในระดับด้าน  
 มิติที ่1.1 ปลอดภัยมลพิษ 

ปัญหาและอุปสรรค  
• บริหารจัดการ  

การจัดการคุณภาพน้ำ 
- มีการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียไม่เต็มศักยภาพ การเชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียยังไม่

ครอบคลุมพื้นที่แหล่งกำเนิดน้ำเสียทั้งหมดในโครงการ การใช้ประโยชน์จากน้ำที่ผ่านการบำบัดยังมีน้อยและ
คุณภาพน้ำที่มีการเดินระบบบำบัดไม่ดีข้ึนอย่างเห็นผลชัดเจน 

- ไม่มีความพร้อมเพียงพอในการบริหารสัญญาและกำกับดูแลโครงการขาดการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- มีการบุกรุกล่วงล้ำบริเวณสองฝั่งลำน้ำ 
- ขาดการใช้เครื่องมือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การจัดการขยะ ของเสียอันตราย และสิ่งปฏิกูล 
- ระบบการกำจัดมูลฝอยยังไม่สามารถนำขยะมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ปัญหาขยะตกค้างในที่รกร้างว่างเปล่า และการทิ้งขยะนอกเวลา 



- 74 - 

การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
- การจราจรที่หนาแน่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้การ

ปลดปล่อยมลพิษทางอากาศและเสียงมากขึ ้นตามไปด้วย ปัญหาสำคัญที ่ไม่ไ ด ้ร ับการตอบสนอง คือ 
กรุงเทพมหานครขาดอำนาจเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการด้านคุณภาพอากาศและเสียง แม้จะมีความพยายาม     
ในการขับเคลื่อนภารกิจนี้ร่วมกับหน่วยงานภาคี แต่ยังไม่สามารถจัดการปัญหาคุณภาพอากาศและเสียงของ
กรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ระดับการรับทราบและความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเน ินงานของ
กรุงเทพมหานครในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครด้านมหานครปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการ
คุณภาพอากาศให้มีอากาศท่ีดีและการควบคุมระดับเสียงรบกวนเป็นประเด็นที่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
รับทราบและพึงพอใจต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครน้อยที่สุด 3 อันดับแรก (ที่มา: ผลสำรวจการ
รบัทราบและความพึงพอใจฯ ระหว่างเดือน ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล) 

• ด้านกฎหมาย  
การจัดการคุณภาพน้ำ 
- ข้อบัญญัติการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียอยู่ระหว่างการปรับปรุง 
- พรบ.การร่วมทุนภาครัฐและเอกชนหรือ PPP-Public Private Partnership มี

ขั้นตอนและเงื่อนไขที่ต้องศึกษา 
- การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารเก่ียวกับการบำบัดน้ำเสีย 
- มาตรฐานคุณภาพน้ำไม่เหมาะสมทันต่อสถานการณ์ 
การจัดการขยะ ของเสียอันตราย และสิ่งปฏิกูล 
- ขาดกลไกทางกฎหมายที่เหมาะสมในการควบคุมและ คัดแยกมูลฝอย  
- ขาดมาตรการบังคับใช้ทางกฎหมายอย่างจริงจัง  
- ขาดข้อกฎหมายในการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด  
- กรุงเทพมหานครยังคงใช ้อ ัตราค่าธรรมเน ียมอัตราเด ิม ถ ึงแม้ว ่าข ้อบัญญ ัติ

กรุงเทพมหานคร 
- เรื ่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ตามกฎหมายการ

สาธารณสุขจะผ่านการพิจารณาแล้วแต่ยังคงชะลอการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอัตราใหม่ออกไปเนื ่องจาก
เศรษฐกิจชะลอตัวกระทบภาคครัวเรือน 

• ด้านทรัพยากร 
การจัดการคุณภาพน้ำ 
- ระบบบำบัดน้ำเสียไม่เพียงพอรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น  
- ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียไม่ครอบคลุมพื้นที่ท้ังหมด 
- พ้ืนที่ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียมีจำกัด 
- บุคลากรมีไม่เพียงพอสถานที่/เครื่องมืออุปกรณ์ไม่ทันสมัย ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

• ด้านงบประมาณ 
การจัดการคุณภาพน้ำ 
- ยังไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียได้ 
- งบประมาณของ กทม. มีจำกัดและไม่เพียงพอ 
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงาน 
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• อ่ืน ๆ  
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผล

กระทบต่อความปลอดภัยของโครงข่ายระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตลอดจนงบประมาณในการดำเนินการและผลกระทบจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing) ส่งผลให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากต้องชะลอออกไปก่อนจนกว่า
สถานการณ์จะดีขึ้น 

ข้อเสนอแนะ   
• บริหารจัดการ  

การจัดการคุณภาพน้ำ 
- หาแนวทางใช้ประโยชน์จากศักยภาพการบำบัดที่เหลือเชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียให้

ครอบคลุมพื ้นที ่โครงการ ปรับปรุงคุณภาพน้ำที ่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย  
มีการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ 

- ควรประสานงานกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องถึงแนวทางปฏิบัติงานที่ชัด เจน พร้อม
วิธีการและแนวทางดำเนินการ กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติของผู้รับจ้างหรือกรณีข้อพิพาท 

- ควรมีการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินใกล้แหล่งน้ำ กำหนดแหล่งน้ำเพ่ือการควบคุม
และฟ้ืนฟู จัดสรรที่ดินสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษทางน้ำ 

- ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง แจ้งข่าวสาร/ฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่น กำหนดมาตรการชดเชยแก่ผู้ได้รับผลกระทบ 

การจัดการขยะ ของเสียอันตราย และสิ่งปฏิกูล 
- ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขยะให้มากที่สุด เพ่ือลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด 
การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
- ผลักดันมาตรการต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไข

ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองในภารกิจที่หน่วยงานกรุงเทพมหานครรับผิดชอบไปสู่การปฏิบัติ โดยบูรณาการ
มาตรการ   และแนวทางการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี ่ยวข้องให้สอดคล้องกับช่ วง
สถานการณ์วิกฤตปัญหาฝุ่นละออง (4 ระดับ) 

- ศ ูนย ์บ ัญชาการป ้องก ันและแก ้ ไขป ัญหาฝ ุ ่นละอองขนาดเล ็ก PM2.5ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร่วมกับ นักวิชาการสนับสนุนการดำเนินการทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจน
การสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน 

- เตรียมความพร้อม(ช่วงก่อนวิกฤต) โดยจัดทำแผนเผชิญเหตุการณ์แก้ไขปัญหาฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM2.5(ช่วงวิกฤต) ให้ชัดเจน เน้นการดำเนินการมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 บูรณาการระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานระดับพื้นที่โดยมีผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการ 

- ป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) ประเภทยานพาหนะ การเผา      
ในที่โล่ง การเผาในภาคการเกษตร การก่อสร้างและผังเมือง อุตสาหกรรม เตาเผาศพ และภาคครัวเรือน  

- ควบคุมยานพาหนะ (เก่า) โดยผลักดันการนำข้อมูลการตรวจจับยานพาหนะที่มีผล     
การตรวจวัดเกินมาตรฐานมาใช้เป็นข้อพิจารณาประกอบการต่อทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลบำรุงรักษาสภาพเครื่องยนต์ของยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ 
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- ผลักดันการปรับปรุงมาตรฐานการระบายสารพิษจากยานพาหนะใหม่และมาตรฐาน
คุณภาพเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามเกณฑ์ Euro 5 หรือ Euro 6 เพ่ือลดการระบายมลพิษของรถยนต์ 

- ส่งเสริมการผลิตยานพาหนะที่ประหยัดพลังงานและระบายมลพิษต่ำและส่งเสริมให้
เกิดการเดินทางที่ประหยัดพลังงานและไม่เกิดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- จัดเตรียมแนวปฏิบัติการจำกัดปริมาณรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน
รองรับโครงข่ายรถไฟฟ้าเมื่อสร้างแล้วเสร็จ 

- กำหนดช่วงเวลา และประกาศคำสั่งห้ามเผาขยะ ชีวมวล วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ชัดเจนส่งเสริมวิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการกำหนดมาตรการจูง
ใจเพ่ิมเติม 

- ควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศในรูปของอัตราการระบาย (Loading) ขีด
ความสามารถการรองรับการระบายมลพิษของพ้ืนที่ (Carrying Capacity) ระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ 
(Emission Permit) และกำหนดมาตรฐานการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิด โดย (นำร่อง) ในพื้นที่ที่มีการ
สะสมของมลพิษทางอากาศสูง 

- บริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ในพ้ืนที่ที่มีการสะสมของมลพิษและพ้ืนที่อ่อนไหว โดยเฉพาะ   
การจัดให้มีพ้ืนที่ปลอดภัยจากฝุ่นควันช่วงวิกฤต (Safety Zone) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

- ควบคุมการขยายตัวของอาคารสูงตามแนวรถไฟฟ้าและถนนที่ตัดขึ ้น ใหม่ให้มี
ระยะห่างช่องทางของลมพัดผ่าน 

- ศึกษาวิจัยแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำรายงาน
การปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ (Inventory Report) ที่เป็นปัจจุบัน และวางแผนจัดการที่แหล่งกำเนิดจาก
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาระบบ Big Data เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ รวมทั้งบริหารความ
เสี่ยงของพ้ืนที่ที่เป็นอันตราย เพ่ือคาดการณ์และแจ้งเตือนความหนาแน่นของปริมาณฝุ่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   
(ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์) เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ เช่น การแจ้งปิดโรงเรียนบางแห่งเฉพาะที่
อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง การแจ้งเตือนกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5เป็นต้น 

- ผลักดันการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเป็นวาระสำคัญในการพิจารณาของ
อาเซียน หรือบ้านพี่เมืองน้อง 

- จัดหาจุดตรวจวัดระดับเสียงที่เป็นตัวแทนของพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และบูรณาการ
ข้อมูล/สารสนเทศผลการตรวจวัดระดับเสียงกับกรมควบคุมมลพิษ โดยพัฒนาเป็นแอปพลิเคชั่น  เพื่อประเมิน
สถานการณแ์บบ Real Time และกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ 

- เผยแพร่การดำเนินงานควบคุมระดับเสียงรบกวนของกรุงเทพมหานครให้ประชาชน
ชาวกรุงเทพมหานครรับทราบเป็นระยะผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ให้มากข้ึน โดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์ 

• ด้านกฎหมาย   
การจัดการคุณภาพน้ำ 
- เร่งปรับปรุงข้อบัญญัติการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียให้แล้วเสร็จ 
- ควรมีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านกฎหมายเพื่อให้คำแนะนำ 
- ให้เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายควบคุมอาคารตรวจสอบการจัดการน้ำเสียของเจ้าของ

อาคารตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง จนถึงการตรวจสอบอาคาร  
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- กำหนด/ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำให้เหมาะสมกำหนด/ปรับปรุงประเภทและ
ขนาดแหล่งกำเนิดน้ำเสีย รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสมในการจัดการ 

การจัดการขยะ ของเสียอันตราย และสิ่งปฏิกูล 
- การบังคับใช้ทางกฎหมายอย่างจริงจัง ทั ้งการควบคุมและคัดแยกมูลฝอยจาก

แหล่งกำเนิด  
• ด้านทรัพยากร 

การจัดการคุณภาพน้ำ 
- สนับสนุนให้บ้านเรือนและสถานประกอบการการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบติด

กับที่ (Onsite Treatment) เช่น บ่อดักไขมัน บ่อเกรอะ บ่อกรองไร้อากาศ เพื่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นช่วยลด
ภาระการบำบัดของ กทม. 

- ควรมีการวางแผนขยายโครงข่ายระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย 
- ควรนำมาตรการทางผังเมืองมาใช้ในการหาที่ตั้งโรงบำบัดน้ำเสีย ควบคู่กับการศึกษา 

ความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการอย่างละเอียด 
- ให้ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี ่ยวข้อง เป็นประจำ รวมถึง

เสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการ เครื่องมืออุปกรณ์ และกฎหมาย เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
• ด้านงบประมาณ 

การจัดการคุณภาพน้ำ 
- ประสานขอรับการสนับสนุนด้านนโยบายและการผลักดันให้มีการจัดเก็บค่าบริการ

บำบัดน้ำเสียจากผู้บริหาร กทม.  
- ประสานขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณเพ่ิมเติมจากรัฐบาล กองทุนสิ่งแวดล้อม 

กองทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน องค์กรระหว่างประเทศ หรือการร่วมทุนกับภาคเอกชน ฯลฯ 
- เร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีเกิดปัญหาความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง

เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 
• อ่ืน ๆ  

การจัดการคุณภาพน้ำ 
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019จำเป็นต้องมี

มาตรการป้องกันการปนเปื้อนในโครงข่ายระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย โดยควรดำเนินการฆ่าเชื้อโรคมุ่งเป้าไป
ยังระบบระบายน้ำเสียของโรงพยาบาล รวมถึงชุมชนที่มีความเสี่ยงโรคระบาดสูงและสถานที่คัดแยกผู้ป่วย
ส่วนกลาง โดยเฉพาะข้อต่อท่อ ถังบำบัดน้ำเสีย และบ่อเกรอะ ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการฆ่าเชื้อโรคในโรง
บำบัดน้ำเสียและสถานีสูบน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

คาดการณ์แนวโน้ม 
• บริหารจัดการ  

การจัดการคุณภาพน้ำ 
- แนวทางการทำงานมีแนวโน้มจะต้องพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทการ

จัดการ และแผนการลงทุนก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ เพ่ือให้สามารถดำเนินการ
ได้อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นรวมถึงบูรณาการทำงานเพ่ือให้เกิดการป้องกันและลด
น้ำเสียที่แหล่งกำเนิด โดยเน้นการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์และสังคม ควบคู่กับมาตรการทางกฎหมาย 
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การจัดการขยะ ของเสียอันตราย และสิ่งปฏิกูล 
- เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ขยะเป็นวาระแห่งชาติ และได้มี

การวางระบบการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การ
จัดการขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่วิกฤติ (ขยะเก่า) 2) สร้างรูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสม (ขยะใหม่) 3) 
วางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะและ 4) สร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน สิ่งสำคัญที่
กรุงเทพมหานครจะต้องดำเนินการคือการสร้างวินัยในการจัดการขยะของประชาชนเพื่อลดปัญหาขยะที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
- การเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และการเติบโตอย่างรวดเร็วของภาค

อสังหาริมทรัพย์ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลในปัจจุบัน ส่งผลต่อสถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียงของ
กรุงเทพฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่น ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เป็นต้น ปัญหาการจราจร การ
เผาในที่โล่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนการพัดพาของมลพิษข้ามแดนยังคง เป็นสาเหตุ
หลักท่ีทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) อีกท้ังระดับเสียงริมถนนที่เกินค่ามาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาว 

• ด้านกฎหมาย   
การจัดการคุณภาพน้ำ 
- แนวทางการทำงานมีแนวโน้มจะต้องปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เอ้ือต่อการแก้ไข

ปัญหามลพิษทางน้ำโดยเน้นการลดภาระหรือไม่ก่อให้เกิดต้นทุนที่ไม่จำเป็น หรือสร้างแรงจู งใจให้เกิดผล
ประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการน้ำเสียของประชาชน ตลอดจนเร่งรัดการออกกฎระเบียบข้อบังคับ
ต่าง ๆ กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำและมาตรฐานน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ ให้เหมาะสมและทันต่อ
สถานการณ์ กระจายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและเสริมสร้างสมรรถนะแก่เจ้าหน้าที่ ในระดับพื้นที่ เพื่อควบคุม
น้ำเสียจากแหล่งกำเนิดและการควบคุมมลพิษทางน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 

• ด้านทรัพยากร 
การจัดการคุณภาพน้ำ 
- แนวทางการทำงานมีแนวโน้มจะต้องวางแผนรองรับให้ครอบคลุม อาจแบ่งได้เป็น  

1) การวางแผนกลยุทธ์ รูปแบบการดำเนินงานและระยะเวลา 2) การวางแผนด้ านงบประมาณ การเงิน  
3) การวางแผนด้านบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ 4) การวางแผนขยายระบบบำบัดน้ำเสียในอนาคต  
5) การวางแผนเพื่อเตรียมรับเหตุฉุกเฉินและอุบัติภัย 6) การวางแผนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการละเมิด 7) การวางแผนจัดหาและให้ได้มาซึ่งที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ที่
จำเป็น รวมถึงการบำรุงรักษา 

• ด้านงบประมาณ 
การจัดการคุณภาพน้ำ 
- แนวทางการทำงานมีแนวโน้มจะต้องจ ัดหาและพึ ่งพาแหล่งงบประมาณอ่ืน

นอกเหนือจากงบประมาณปกติ โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมลงทุนในระบบรวบรวม
และระบบบำบัดน้ำเสีย การส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนในการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย 
การใช้มาตรการจัดเก็บค่าน้ำเสีย เป็นต้น 

• อ่ืน ๆ  
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การจัดการคุณภาพน้ำ 
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แนวทางการทำงานมี

แนวโน้มจะต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการฆ่า เชื ้อโรคในระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียรวมถึง
ปร ับเปล ี ่ยนร ูปแบบการม ีส ่วนร ่วมของประชาชนจากการส ื ่อสารแบบเผช ิญหน้า ( Face to Face 
Communication) เป็นแบบไม่เผชิญหน้า (Interposed Communication) ผ่านระบบเทคโนโลยีมากขึ้น 

มิติที ่1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 

ปัญหาและอุปสรรค  
• บริหารจัดการ  

- ขาดระบบการประสานเชื ่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งใน และนอกสังกัด
กรุงเทพมหานครที่มีประสิทธิภาพ  

- ขาดการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังอาชญากรรมจากประชาชน และชุมชน 
- ปัญหาด้านการรายงานในระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของ

ประเทศ (บสต.) / การส่งข้อมูลการรายงานจากหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครมายังหน่วยบำบัดของ
กรุงเทพมหานครยังขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบยังขาดความสมบูรณ์ และเมื่อได้ข้อมูลจากระบบแล้ว 
หน่วยงานต้องนำมาวิเคราะห์ซึ่งมีกระบวนการที่ต้องใช้เวลาทำให้ขาดการรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 

• ด้านกฎหมาย   
- เจ้าหน้าที่เทศกิจไม่มีอำนาจในการจับกุมผู้ก่ออาชญากรรม 

• ด้านทรัพยากร 
- เจ้าหน้าที่ของส่วนตรวจและบังคับการ 3 ติดเชื้อโควิด - 19 มีผลทำให้เจ้าหน้าที่ 

ที่เกี ่ยวข้องต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่ เพื ่อเฝ้าสังเกตอาการ และป้ องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื ้อของโรค  
ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. - 2 เม.ย. 2563 เป็นระยะเวลา 14 วัน ทำให้ขาดบุคลากรในการลงพื้นที่ และติดต่อ
ประสานงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงานเขต 

- เจ้าหน้าที่อาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ จึงทำงานด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดได้ไม่เต็มที่ 

• อ่ืน ๆ  
- ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น กรณีการระบาดของไวรัสโคโรน่า 

2019 (โควิด –19) ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ต้องมีการรวมกลุ่ม ไม่สามารถดำเนินการได้ อาจ
ส่งผลให้ตัวชี้วัดบางตัวไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  

- ผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด/สารเสพติด ไม่เข้ารับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ   
• บริหารจัดการ  

- การสำรวจความพึงพอใจ/ความเชื่อมั่น/ทัศนคติของประชาชน ควรมอบหมายให้ผู้
ประเมินอิสระ หน่วยงานกลาง ฯลฯ เป็นผู้ดำเนินการสำรวจ เพ่ือให้ผลการสำรวจมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ 

- ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับให้ประชาชนแจ้งการพบพื้นที่เสี่ยงภัยใน
พื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นช่องทางสำหรับประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการกับ
กรุงเทพมหานคร 
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- โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัดควรมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์ท่ีเป็นอุปสรรคต่อโครงการ/กิจกรรมได้ 

• อ่ืน ๆ  
- หน่วยงานควรเพ่ิมโครงการเชิงรุกเกี่ยวกับการจัดอบรมให้ความรู้ การรณรงค์ป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดและสารเสพติดในเด็กนักเรียนโดยควรมุ่งให้ความรู้แก่นักเรียนภายในโรงเรียนมาก
ขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันเป็นการทำงานเชิงรับด้วยการให้โรงเรียนส่งรายชื่อเข้าร่วมการอบรม  

คาดการณ์แนวโน้ม 
• บริหารจัดการ  

- หน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องยังคงต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินการปรับ แก้ไข  
หรือการเพิ่มเติมสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มความปลอดภัย และลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามสภาพของพื้นที่  
อาทิ การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)  ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้ครอบคลุมทั่วพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะ 
ในบริเวณสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เพื่อช่วยในการเฝ้าระวัง  
ป้องกันและป้องปราม ตรวจสอบเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื ่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน นอกจากนี้กรุงเทพมหานครจะส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
อาชญากรรม ซึ่งคาดว่าจะช่วยทำให้กรุงเทพมหานครได้รับทราบข้อมูล ความต้องการ และปัญหาที่แท้ จริงใน
เชิงพ้ืนที่ 

- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ส่งผลให้การเปิดเทอมปีการศึกษา 
2563 ต้องล่าช้าไปเป็นเดือนกรกฎาคม และงดการปิดเทอมในช่วงเดือนตุลาคม 2563 และเมษายน 2564  
จึงเกิดผลกระทบต่อการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และอาจส่งผล
กระทบถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานจึงควรพิจารณาขั้นตอนการดำเนินงานโครงการในแต่ละ
ตัวชี้วัดให้รอบคอบมากขึ้น 

• ด้านงบประมาณ  
- ผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวร ัส COVID-19 ทำให้แนวโน้มงบประมาณ 

ของกรุงเทพมหานครลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่องบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนั้น หน่วยงาน 
จึงควรสร้างเครือข่ายในระดับชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกมาร่วมดำเนินกิจกรรม/โครงการที่ส่งผลต่อตัวชี้วัด 

• อ่ืน ๆ 
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้โครงการจำนวนมากต้อง

ถูกชะลอ/เลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมออกไป รวมถึงการปรับลดงบประมาณของหน่วยงานลง จึงต้อง
ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและติดตามประเมินผลกระทบอยู่เป็นประจำ 

 มิติที ่1.3 ปลอดอุบัติเหตุ 

ปัญหาและอุปสรรค  
• บริหารจัดการ  -ไม่มี- 
• ด้านกฎหมาย   -ไม่มี- 
• ด้านทรัพยากร  -ไม่มี- 
• ด้านงบประมาณ  -ไม่มี- 
• อ่ืน ๆ   -ไม่มี- 
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ข้อเสนอแนะ   
• บริหารจัดการ   -ไม่มี- 
• ด้านกฎหมาย   -ไม่มี-  
• ด้านทรัพยากร  -ไม่มี- 
• ด้านงบประมาณ  -ไม่มี- 
• อ่ืน ๆ   -ไม่มี-  

คาดการณ์แนวโน้ม  
• บริหารจัดการ  -ไม่มี-  
• ด้านกฎหมาย    -ไม่มี- 
• ด้านทรัพยากร  -ไม่มี- 
• ด้านงบประมาณ  -ไม่มี- 
• อ่ืน ๆ    -ไม่มี- 

 
มิติที ่1.4 ปลอดภัยพิบัติ 

ปัญหาและอุปสรรค  
• บริหารจัดการ  

- การปรับโครงสร้างหน่วยงานทำให้เนื้องานเดิมบางอย่างถูกเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ มีการ
ส่งมอบงานแต่ไม่มีการสอนงานให้กับผู้รับผิดชอบใหม่ จึงทำให้มีการดำเนินงานที่ไม่ต่อเนื่องรวมทั้งการสรรหา
บุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่งด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเน้นด้านปฏิบัติเพียงอย่างเดียว 

• ด้านกฎหมาย   
- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังไม่มีกฎหมายรองรับในการเข้าตรวจสอบ

อาคารต่าง ๆ ที ่อยู ่ในพื้นที ่ของกรุงเทพมหานคร จึงมีหน้าที่เพียงให้การสนับสนุนเมื่อมีการร้องขอจาก
สำนักงานเขต ทำให้การดำเนินการตามตัวชี้วัดการตรวจสอบอาคารในพ้ืนที่เขตต้องอาศัยอำนาจจากฝ่ายโยธา
ของสำนักงานเขต สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าไปตรวจสอบเองไม่ได้ 

• ด้านทรัพยากร 
- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังขาดเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัย รวมทั้งขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยที่ครอบคลุมทุกประเภทภัย ส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญเพียงด้านอัคคีภัย ส่วนด้านการป้องกันอุทกภัย
ยังไม่มีเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ทันสมัย และยังติดตั้งไม่ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่จุดเสี่ยง อีกทั้งบางส่วนยัง
ขาดอยู่เนื่องจากการยุบสภาพและยังไม่ได้งบประมาณมาจัดซื้อทดแทน  

• ด้านงบประมาณ 
- โครงการสำคัญบางโครงการที่อยู่ภายใต้ตัวชี้วัดไม่ได้รับงบประมาณดำเนินการ ส่งผล

ให้ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งหน่วยงานก็ได้มีการจัดทำกิจกรรมที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ดังกล่าว แต่ก็ส่งผลต่อความสำเร็จของตัวชี้วัดได้ไม่มากนัก เช่น โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
สาธารณภัย และโครงการจัดตั้งฐานข้อมูลด้านสาธารณภัย (สปภ.) เป็นต้น 
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• อ่ืน ๆ 
- การเกิดภาวะโรคระบาดของเชื้อไวรัส COVID - ๑๙ ส่งผลให้การดำเนินงานของ

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือประชาชนจำนวนมากต้องหยุดชะงักหรือชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากอาจ
ทำให้เกิดการแพร่เชื้อเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น อาจส่งผลทำให้หลาย ๆ ตัวชี้วัดไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่
กำหนด 

ข้อเสนอแนะ   
• บริหารจัดการ  

- ควรนำหลักการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานภายในหน่วยงาน เช่น การสอน
งาน การประสานงานภายในหน่วยงาน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความสามารถหลากหลาย
มากขึ้น 

• ด้านกฎหมาย   
- ควรมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

• ด้านทรัพยากร 
- ควรมีการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยและสรรหาบุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญ 

เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจป้องกันภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมพ้ืนที่จุดเสี่ยง 
รวมทั้งการพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

• ด้านงบประมาณ 
- ควรผลักดันและจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการ/กิจกรรมที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดโดยไม่

ต้องใช้งบประมาณดำเนินการ 

• อ่ืน ๆ  
- อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้  ควร

ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ เพื่อหามาตรการในการรับมือหรือเตรียม
ความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก เพื่อลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน  

 มิติที ่1.5 ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง 

ปัญหาและอุปสรรค  
• บริหารจัดการ  -ไม่มี- 
• ด้านกฎหมาย   -ไม่มี- 
• ด้านทรัพยากร  -ไม่มี- 
• ด้านงบประมาณ  -ไม่มี- 
• อ่ืน ๆ   -ไม่มี- 

ข้อเสนอแนะ   
• บริหารจัดการ   -ไม่มี- 
• ด้านกฎหมาย   -ไม่มี-  
• ด้านทรัพยากร  -ไม่มี- 
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• ด้านงบประมาณ  -ไม่มี- 
• อ่ืน ๆ   -ไม่มี-  

คาดการณ์แนวโน้ม  
• บริหารจัดการ  -ไม่มี-  
• ด้านกฎหมาย    -ไม่มี- 
• ด้านทรัพยากร  -ไม่มี- 
• ด้านงบประมาณ  -ไม่มี- 
• อ่ืน ๆ    -ไม่มี- 

 
มิติที ่1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 

ปัญหาและอุปสรรค  
• บริหารจัดการ  

- การเชื่อมโยงการรักษาพยาบาลในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
- ยังไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยบริการได้ทั้งหมด 
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเป็นหน่ายงานหลักที่รับผิดชอบตัวชี้วัด 

“ร้อยละของชาวกรุงเทพมหานครมีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน” ยังไม่ได้บูรณาการการทำงาน
ร่วมกับหน่วยงานร่วม ได้แก่ สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และสำนักงานเขต 

• ด้านทรัพยากร 
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้

ทรัพยากรด้านการป้องกันและควบคุมโรคมีจำกัดและขาดแคลน 
• ด้านงบประมาณ 

- ยังไม่มีการใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ทำให้ไม่สามารถ
ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม งบประมาณพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับเขต 

- การดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
แก่ประชาชนยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 

ข้อเสนอแนะ   
• บริหารจัดการ  

- การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพโดย
พัฒนาคนให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ การเผยแพร่และการสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ตลอดจน
ส่งเสริมการลดอุบัติเหตุทางถนน  

- การสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเฝ้าระวัง ควบคุมและ 
การป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ใหม่และลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม 

- การใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยบริหารจัดการด้านการให้บริการและการรวบรวม
ข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชน 
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- สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบตัวชี้วัด  
“ร้อยละของชาวกรุงเทพมหานครมีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน” ควรบูรณาการการทำงาน
ร่วมกับหน่ายงานร่วม ได้แก่ สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และสำนักงานเขตเพ่ือให้ได้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 
ของชาวกรุงเทพมหานครที่ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

- เพิ่มบริการกีฬาและนันทนาการในสถานบริการกีฬาและนันทนาการของ กทม. ที่
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการที่เป็นผู้สูงอายุ กลุ่มพ่อบ้านแม่บ้าน อาชีพค้าขายและผู้ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว ในช่วงเวลา 05.00 – 17.00 น.  

- เพิ่มการวัดองค์ประกอบร่างกายและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย รวมทั้งให้
คำปรึกษาแนะนำเรื่องเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และการออกกำลังกายที่
เหมาะสมกับร่างกายและวัยให้กับผู้มาใช้บริการในสถานบริการกีฬาและนันทนาการของ กทม. อย่างทั่วถึง 

- ประสานสำนักอนามัยและสำนักการแพทย์เพ่ือส่งเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมา
ให้คำแนะนำประจำสถานบริการกีฬาและนันทนาการของ กทม. ทุกเดือนสลับกันไป 

• ด้านกฎหมาย   
- ควรมีการปรับแก้ไขกฎหมายให้อำนาจกับ อปท. ให้สามารถดำเนินการตามกฎหมาย

ได้อย่างครบวงจรในการกำกับดูแลความปลอดภัยของอาหารภายในประเทศ และควรมีการถ่ายโอน
งบประมาณให้ กรุงเทพมหานคร 

• ด้านทรัพยากร 
- การสร้างภาคีเครือข่ายและทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดบริการ 

ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง 
- การบูรณาการระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิระหว่าง 

หน่วยบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 

คาดการณ์แนวโน้ม 
• บริหารจัดการ  

- การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพกรุงเทพมหานครเพื่อให้เห็นภาพรวมปัญหาสุขภาพ 
ของประชาชนสำหรับจัดทำแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาสุขภาพจริง  

- การมีระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่กระจายตัวครอบคลุมเขตพ้ืนที่ที่ยังไม่มีสถานบริการ
สุขภาพ  

- การบริหารจัดการด้านกฬีามีความสำคัญมากเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการพัฒนาในเรื่อง
ทรัพยากรทางการกีฬาในส่วนของบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และระเบียบที่เกี ่ยวข้องกับการ
ดำเนินการทางการกีฬาและนันทนาการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน จึงนับได้ว่าเป็นทางออกที่ดีอย่างหนึ่งในการที่จะ
ทำให้กีฬาและนันทนาการเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตประจำวันของชาวกรุงเทพมหานคร เช่น การทำข้อตกลง
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในอันที่จะนำนักศึกษาที่เรียนมาทางด้านพลศึกษา โดยเฉพาะศาสตร์ ใน
เรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาใช้ในการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ซึ่งจะช่วยในการพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถของนักกีฬาให้ก้าวไปสู่ความพรั่งพร้อม และมีสมรรถภาพสูงสุดสามารถสร้างความ
เป็นเลิศให้แก่ประเทศชาติ รวมทั้งพัฒนาสุขภาพและพลานามัยของประชาชนไปพร้ อมกัน เป็นต้น และ
ผลกระทบในเชิงบวกที่จะเกิดตามมาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน คือ ความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
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สังคมและสติปัญญา มีความรับผิดชอบ รักษาระเบียบวินัย สามัคคี มีคุณธรรม และกล้าแสดงออกในเชิง
สร้างสรรค์ที่เหมาะสมแก่วัย เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต อันจะนำไปสู่การเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข และพร้อมจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

• ด้านทรัพยากร 
- สร้างกระบวนการบูรณาการข้อมูลการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศและทรัพยากรทาง

ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานด้านสาธารณสุขจากข้อมูล  
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ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 

  ผลการดำเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
จำนวนตัวชี้วัด ดำเนินการ 

ไม่ได้ดำเนินการ 
ผลการดำเนินงานหลัก บรรลุผล อยู่ระหว่าง ไม่บรรลุผล 

   ดำเนินการ   
มิติท่ี 2.1  ภูมิทัศน์สวยงาม   5 - 5 - -  
มิติท่ี 2.2 พื้นท่ีสวนสาธารณะ พื้นท่ีสีเขียว
กระจายท่ัวทุกพื้นท่ี 

5 1 4 - - 

มิติท่ี 2.3  ระบบขนส่งมวลชนท่ัวถึง สะดวก 
ประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก   

12 - 10 1 1 

มิติท่ี 2.4 การใช้พลังงานท่ีมีประสิทธิภาพ
และพลังงานทางเลือก 

4 1 2 1 - 

                     รวมทั้งสิ้น 
26 

2 21 2 1 
คิดเป็นร้อยละ 7.69 80.77 7.69 3.85 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านที่ 2 กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักไว้จำนวน 26 
ตัวชี้วัด หน่วยงานได้นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 25 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 96.15 ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 21 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 80.77) ดำเนินการแล้วเสร็จและบรรลุผลสำเร็จ 2 ตัวชี้วัด (คิดเป็น
ร้อยละ 7.69) ได้แก่ ร้อยละของพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสภาพแวดล้อมที่ดีต่อพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และร้อยละของ
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้เพิ่มขึ้นจากโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน (ปีฐานเฉลี่ย พ.ศ.2558 – 
2561) และมีตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผล 2 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 7.69) ได้แก่ พ้ืนที่ (ทางแยก) ที่นำเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดระบบจราจร และสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ ่มขึ ้น เนื ่องจากไม่ได้รับงบประมาณ
ดำเนินการ นอกจากนี้ มีตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งได้รับผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIVID 19) ทำให้มีแนวโน้มจะไม่บรรลุผลสำเร็จ ได้แก่ ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
ประชาชนที่ใช้ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร และร้อยละของผู้สัญจรทางน้ำเพิ่มขึ้น เนื่องจากการลด
รอบการให้บริการของขนส่งมวลชน การใช้มาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการจำกัด
ช่วงเวลาการออกนอกเคหสถานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งผลให้จำนวนผู้ใช้บริการระบบขนส่ง
มวลชนลดลง ทั้งรถไฟฟ้า และเส้นทางการเดินเรือในคลองต่าง ๆ  

ทั้งนี้หน่วยงานมิได้กำหนดตัวชี้วัดสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครตาม
ภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน ปรากฏตามตาราง 
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ด้านที่ 2 มหานครสีเขียวสะดวกสบาย  ประกอบด้วย 4 มิติ  5 เป้าหมาย 11 เป้าประสงค์  26  ตัวชี้วัดหลัก 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติท่ี 2.1  ภูมิทัศน์สวยงาม  (มี 1 เป้าหมาย 2 เปา้ประสงค์ 5 ตัวช้ีวัด 18 โครงการ รวมงบประมาณที่ไดร้ับ 221,972,400 ล้านบาท) 
เป้าหมายท่ี 2.1.1  กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด  (2 เป้าประสงค์  5 ตัวช้ีวัด) 
เป้าประสงค์ที่ 2.1.1.1  ตลาดหรือแผงค้าท่ีกีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพได้รับการจัดระเบียบได้ ครบทุกกลุ่มเขต (4 ตัวช้ีวัดหลัก) 

1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนนิการ
บังคับการตามมาตรการและกวดขนัการจัด
ระเบียบหาบเร่แผงลอย 
 

ร้อยละ๑๐๐ ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
 

       สำนักเทศกิจได้จดัชุดสายตรวจออกตรวจ
กวดขันพื้นที่ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัตหิน้าท่ี
ของสำนักงานเขตในการกวดขันและควบคุม ตาม
มาตรการกวดขันจดัระเบียบหาบเร่ – แผงลอย 
ในพื้นที่เป้าหมาย  ได้แก ่จดุผ่อนผันท่ีประกาศ
ยกเลิกแล้ว 508 จดุ และจดุผ่อนผัน (ท่ียังไม่ได้
ประกาศยกเลิก) 175 จุด 

2. ร้อยละเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผดิในการ
จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับข่ี
รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง 

ลดลงร้อยละ ๕ 
จากปีท่ีผ่านมา 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 

193.97 
 
 

       สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกีย่วข้องกับการ
กระทำของบุคคลที่จอดหรือขับขี่รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าในพื้นที ่
กทม. ใน 5 ช่องทาง คือ1) E-mail สำนักเทศกิจ 
2) Facebook สำนักเทศกิจ 3) ศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ 1555 4) ไลน์แอด “อัศวินคลายทุกข์” 
และ 5) Applicationแจ้งเบาะแส   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเรื่องร้องเรียน
จำนวน 9,084 เรื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 26,704 เรื่อง 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

3. ร้อยละความสำเร็จในการจัดระเบียบป้าย
โฆษณาตามแผนการจัดระเบียบปา้ยฯ 
จำแนกรายเขต 

ร้อยละ 1oo ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
 

        สำนักเทศกิจและสำนักงานเขตได้
ดำเนินการจัดระเบียบปา้ยโฆษณาในที่สาธารณะ
บริเวณถนนสายหลักและถนนสายรองในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จำนวน 100 เส้นทาง โดย
สำนักเทศกิจได้จดัชุดสายตรวจออกตรวจสอบ 
กำกับ ดูแลการดำเนินงานของสำนักงานเขตเป็น
ประจำทุกเดือน 

4. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจใน
ระดับมากต่อการออกตรวจจดุกวดขัน ทิ้ง
จับ-ปรับของสำนักงานเขต 

ร้อยละ 90 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
ร้อยละ 96 

  
 
 

  สำนักเทศกิจได้กำหนดจุดกวดขันทิ้งจับปรับ
ผู้ทิ้งขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีสาธารณะในย่านการค้า
และย่านชุมชนหนาแน่น ท้ังหมด 61จดุและจัด
เจ้าหน้าท่ีของฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต อยู่
ประจำจดุ เพื่อกวดขัน จับกุม และรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนลดพฤติกรรมการทิ้ง
ขยะในท่ีสาธารณะ 
    ทั้งนี้ เดือน พ.ย. 62 ไดเ้ก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 570ชุด จากประชาชนท่ีพัก
อาศัยหรือสญัจรบริเวณในพื้นที่เปา้หมาย
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ีเขตคะแนนเฉลีย่ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุดคา่เฉลีย่เท่ากับ 4.80 จาก
คะแนนเตม็ 5 คะแนนคดิเป็นร้อยละ 96 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 2.1.1.2 นาระบบท่อร้อยสายระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดิน  (มี 1 ตัวช้ีวัด) 
5. ความยาวของระยะทางที่ได้ดำเนินการ
นำสาย สาธารณูปโภคต่าง ๆ ลงใต้ดิน 

5 กิโลเมตร   งบประมาณทีไ่ด้รบั 
221,972,400 บาท 
 

 / 
23.15 ก.ม. 

  1.โครงการในความรับผดิชอบของ สนย. 
ดำเนินการได้ 10.65 ก.ม. โดยไดด้ำเนินการนำ
สายต่าง ๆ ลงใต้ดินตามแผนของการไฟฟา้นคร
หลวง ในปี 2563 ระยะทางรวม 10.65 กม. 
จำนวน 4 เส้นทาง  
2.โครงการในความรับผดิชอบของ สจส. 
ดำเนินการได้ 12.5 ก.ม. 
2.1 โครงการนำสายสื่อสารลงใตด้ิน : ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 5.5 ก.ม. อยูร่ะหว่างดำเนินการ 
109.2 ก.ม. จำนวน 13 เส้นทาง 
2.2  โครงการนำสายสื่อสารลงใตด้ินตามบันทึก
ข้อตกลงมอบหมายดำเนินการ  นำสายสื่อสารลงใต้
ดินในเขต กทม. ระหว่างกรุงเทพมหานครกับบริษัท
กรุงเทพธนาคม จำกดั ดำเนินการก่อสร้างท่อ ร้อยสาย
สื่อสารแล้วเสร็จ 7 กม.อยู่ระหว่างดำเนินการนำสาย
สื่อสารลงใต้ดิน 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 2.1 ทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด 0 5 0 0  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 2.2 พื้นที่สวนสาธารณะ พ้ืนที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ (มี 1 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัด 13 โครงการ 3 กิจกรรม รวมงบประมาณทีไ่ด้รบั 429,552,100.- บาท/งบประมาณที่
ใช้ 91,187,304.- บาท) 
 เป้าหมายที่ 2.2.1 กรุงเทพมหานครเป็นมหานครร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากล  (มี 2 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัด) 
 เป้าประสงค์ที่ 2.2.1.1 พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับผักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพ่ิมขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่( มี 3 ตัวชี้วัด) 
1. สัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขยีวในรูปแบบสวนต่อประชากร 
 

7 ตร.ม./คน งบประมาณที่ไดร้ับ
296,305,000.-บาท 

 /   6.96 ตร.ม./คน 

2. สัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขยีวยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบ
ธรรมชาต ิ

อย่างน้อย  
2.19 ตร.ม/คน 

งบประมาณที่ไดร้ับ
2,338,700.- บาท 

 /   1.77 ตร.ม./คน 

3. สัดส่วนพ้ืนท่ีสวนสาธารณะไดร้บัการพัฒนาเพิ่ม ไม่น้อยกว่า 
1.05 ตร.ม/คน 

งบประมาณที่ไดร้ับ
21,000,000.- บาท 

 /   1.05 ตร.ม/คน 

เป้าหมายที่ 2.2.1 กรุงเทพมหานครเป็นมหานครร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากล  (มี 2 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 2.2.1.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร ( มี 2 ตัวชีว้ัด) 
4. ร้อยละของพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมท่ีดตี่อ
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 12.25  งบประมาณทีไ่ดร้ับ
109,908,400.- บาท 
 งบประมาณทีใ่ช้ 
23,849,640.- บาท 

/    ร้อยละ 12.57 

5. พื้นที่สีเขียวและ/หรือพ้ืนท่ีทางธรรมชาติ ได้รับ
การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาและป้องกันการ
ทำลายจนกลายเป็นพ้ืนท่ีที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

มากวา่หรือ
เท่ากับ 1 แห่ง 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  /   ยังไม่ปรากฎผลดำเนินการ 
ทั้งนี้ สสล. ดำเนินการ
ฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากร
กทม.ในการจัดการพื้นท่ีสี
เขียวเมือง ให้พร้อมรับการ
ดำเนินงาน 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 2.2 ทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด 1 4 0 0  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 2.3  ระบบขนสง่มวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก   
(มี 2 เป้าหมาย 6 เป้าประสงค์ 12 ตัวชี้วัด 43 โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รับ 5,790,519,949.00 ล้านบาท/งบประมาณที่ใช้ 2,322,182,552.36 บาท) 
เป้าหมายที่ 2.3.1  ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทาง ไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล  (มี 4 เป้าประสงค์  8 ตัวชี้วัด)  
เป้าประสงค์ที่ 2.3.1.1  ขยายระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมพื้นที่  (มี 2 ตัวชี้วัด) 
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ใช้
ระบบขนส่ง มวลชนกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 10 
(เทียบกับปี 2562) 

งบประมาณที่ไดร้ับ 
1,777,961,799 บาท 
 

 / 
ร้อยละ 
2.356 

(ณ มี.ค. 63) 

เนื่องจาก
สถานการณ์
โรคระบาด

ไวรัส  
COVID - 19 
และประกาศ
สถานการณ์
ฉุกเฉิน การ
ให้บริการ

รถไฟฟ้ามีการ
เปลี่ยนแปลง
ระยะเวลา
ให้บริการ 

 
 

ข้อมูลปี 2562  
- ปริมาณผู้โดยสารส่วนสัมปทาน  
เฉลี่ย 678,250 เที่ยวคน/วัน 
- ปริมาณผู้โดยสารส่วนต่อขยาย 1 
เฉลี่ย 326,803 เที่ยวคน/วัน 
- ปริมาณผู้โดยสารส่วนต่อขยาย 2  
(แบริ่ง - สมุทรปราการ)  
เฉลี่ย 74,266 เที่ยวคน/วัน 
ข้อมูลปี 2563 
- ปริมาณผู้โดยสารส่วนสัมปทาน  
เฉลี่ย 644,500 เที่ยวคน/วัน 
- ปริมาณผู้โดยสารส่วนต่อขยาย 1 
เฉลี่ย 291,698 เที่ยวคน/วัน 
- ปริมาณผู้โดยสารส่วนต่อขยาย 2  
(แบริ่ง - สมุทรปราการ)  
เฉลี่ย 79,298  เที่ยวคน/วัน 
- ปริมาณผู้โดยสารส่วนต่อขยาย 2  
(หมอชิต - ม.เกษตรฯ)  
เฉลี่ย 89,251 เที่ยวคน/วัน 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

2.  ร้อยละของเส้นทางที่ดำเนินการตาม
ผลการศึกษาความต้องการในการใช้
บริการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง 
(Feeder) 
 
* โครงการรถไฟฟ้าขนาดรองสายสีทอง 
(สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบรุี-สำนักงานเขต
คลองสาน) 
เอกชนสนับสนุนงบประมาณ 
** โครงการกอสรางรถไฟฟ้ารางเดี่ยว 
(Monorail) สายสีเทา ชวงวัชรพล - 
สะพานพระราม ๙ 
และโครงการกอสร้างรถไฟฟ้ารางคูขนาด
เบา (Light Rail Transit) สายบางนา -ท่า
อากาศยานสุวรรณภูม ิ
อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ 
*** โครงการรถ BMA Feeder Bus ใน 3 
เส้นทาง เป็นการขอความสนับสนนุการ
เดินรถจากเอกชนโดยไม่ใช้งบประมาณ
ของ กทม. ในปี 2563 

ร้อยละ 100  
  

 / 
 

  1.โครงการรถไฟฟ้าขนาดรองสายสีทอง (สถานี
รถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สำนักงานเขตคลองสาน) 
ระยะทาง 1.80 กม. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 
เดือน มี.ค. 61 ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 
82.57% (ข้อมูลเมื่อ 7 เม.ย.63) กำหนดเปิด
ให้บริการภายในเดือน ต.ค. 63 
๒. โครงการกอสรางรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) 
สายสเีทา ชวงวัชรพล - สะพานพระราม ๙ 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณปี 
2563 เพื่อดำเนินโครงการจา้งที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษาและวิเคราะห์โครงการก่อสรา้งรถไฟฟ้าราง
เดี่ยว (Monorail) สายสีเทา (ช่วงวัชรพล-ทอง
หล่อ) ให้สอดคล้องตาม พรบ.การร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ในหมวด 4 
ส่วนท่ี 1 การเสนอโครงการ 
๓. โครงการกอสร้างรถไฟฟ้ารางคูขนาดเบา 
(Light Rail Transit) สายบางนา -ท่าอากาศยาน
สุวรรณภมูิ ปัจจุบันอยูร่ะหว่างขอจัดสรร
งบประมาณปี 2563 เพื่อดำเนินโครงการจ้างท่ี
ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงกากอสร้าง
รถไฟฟ้ารางคขูนาดเบา (Light Rail Transit) สาย
บางนา -ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิให้สอดคล้อง
ตาม พรบ.การร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชน 
พ.ศ. 2562 ในหมวด 4 
ส่วนท่ี 1 การเสนอโครงการ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

- การเปิดให้บริการเดินรถ BMA Feeder Bus ใน 
3 เส้นทาง ดังนี ้
     B1 สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ - BTS บางหว้า 
     B2 ดินแดง (กทม.2) - BTS สนามเปา้ 
     B3 ชุมชนเคหะร่มเกล้า - ARL ลาดกระบัง 
* ในปีงบประมาณ 2563 หน่วยงานไมไ่ด้
งบประมาณในการศึกษาระบบขนส่งระบบเสรมิ 
(Feeder) สำหรับเช่ือมโยงระบบขนส่งมวลชน 

เป้าประสงค์ที่ 2.3.1.2  เพิ่มเส้นทางจักรยานให้มีความสะดวกและทั่วถึง  (มี 3 ตัวชี้วัด) 
3.  จำนวนเส้นทางจักรยานท่ีเพิ่มขึ้นหรือ
ได้รับการปรับปรุง 

1 เส้นทาง * รวมงบประมาณที่
เป้าประสงค์ 2.3.2.1  
เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย
ถนนในกรุงเทพมหานคร  

 / 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
3 เส้นทาง 
และยกเลิก  
1 เส้นทาง 

 

  1. สนย. ดำเนินการจัดทำทางจักรยานตาม
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน 3 เส้นทาง  
ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เส้นทาง ได้แก่ 
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชา  ร่วมใจ - 
ถนนมิตรไมตรี   
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุม้เกล้า 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เส้นทาง คือ โครงการ
ต่อเช่ือมถนนกาญจนาภิเษก - ถนนพุทธมณฑล
สาย 2 
2. สจส.ได้รับงบประมาณปรับปรงุเส้นทาง
จักรยานถนนบางขุนเทียนชายทะเล ช่วงคลอง
สนามชัย - สะพานข้ามคลองเชิงตาแพ ความยาว
ประมาณ 7.00 กม. ปัจจุบันยกเลิกโครงการ 
เนื่องจากได้รบัการประสานจากสำนักงบประมาณ
ให้ยกเลิกโครงการฯ เพราะสำนักการโยธาไดร้ับ
งบประมาณกลางปี 2563 ให้ดำเนินการปรับปรุง
ถนนเส้นดังกล่าว 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

4. ร้อยละความสำเร็จในการจัดสิง่อำนวย
ความสะดวกเพื่อสนับสนุนการใช้จักรยาน 

ร้อยละ 100     / 
 

ไม่ได้รับงบประมาณดำเนินการที่จอดรถจักรยาน 

5.  ร้อยละของผู้สญัจรด้วยจักรยาน ร้อยละ 2 
(เทียบกับป ี

2562) 
 

  / 
 

เนื่องจาก
สถานการณ์
โรคระบาด

ไวรัส  
COVID - 19 

 จำนวนผู้สญัจร ปี 2562  (ตั้งแตเ่ดือน ม.ค. ธ.ค.
62)  จำนวน 42,810 ครั้ง 
เมื่อเปรยีบเทียบข้อมลูระหว่างช่วงเดือน ม.ค. – 
มี.ค ของปี 62 กับปี 63 
- จำนวนผู้สัญจร ปี 2562 (ตั้งแต่เดือน ม.ค. – 
มี.ค.62) จำนวน 11,489 ครั้ง 
- จำนวนผู้สัญจร ปี 2563 (ตั้งแต่เดือน ม.ค. – 
มี.ค.63) จำนวน 9,601 ครั้ง 

เป้าประสงค์ที่ 2.3.1.3  ส่งเสริมการเดินทางทางน้ำ (มี 2 ตวัชี้วัด) 
6.  ร้อยละความสำเร็จของการจัดสิ่ง
อำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการ
เดินทางทางน้ำ 

ร้อยละ 100   งบประมาณทีไ่ด้รบั 
70,363,000 บาท 

 

 / 
 

  1. ก่อสร้างท่าเรือในคลองภาษีเจริญเพิ่มจำนวน 2 
ท่า (ท่าเรือเพชรเกษม 69 และท่าเรือวัดหนองแขม) 
ผลการดำเนินงาน  ณ เดือนมีนาคม 63 ร้อยละ 40 
2. ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลอง
ผดุงกรุงเกษม ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562  
3. โครงการเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย
ระยะทาง 10.50 กิโลเมตรระยะเวลาดำเนินการ 3 
ปี (งบ 2563 - 2565) 

7. ร้อยละของผู้สญัจรทางน้ำเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 
(เทียบกับปี 

2562) 
 

 / 
 

เนื่องจาก
สถานการณ์ 

โรคระบาดไวรัส  
COVID – 19 
และอยู่ระหวา่ง
ปรับปรุงเส้นทาง
เดินเรือหลาย

เส้นทาง 

 ปี 2562 มผีู้ใช้บริการเดินทางทางน้ำ ในความ
รับผิดชอบของ กทม. เฉลี่ย 1,290เที่ยวคน/วัน 
ในปี 2563 (เดือน มี.ค. 2563) มีผู้ใช้บริการ
เดินทางทางน้ำในความรับผดิชอบของ กทม. 
เฉลี่ย 1,191 เที่ยวคน/วัน 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 2.3.1.4  ผลักดันให้เกิดการปฏิรูปประสิทธิภาพและคุณภาพการดำเนินงานของรถโดยสารสาธารณะ (มี 1 ตัวชี้วัด) 
8.  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 70   งบประมาณทีไ่ด้รบั 

12,226,000 บาท 
 

 / 
 

  ความพึงพอใจจำแนกตามประเภทขนส่งสาธารณะ
ในความรับผดิชอบของ กทม.  
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ BTS ส่วน
สัมปทาน ร้อยละ 79.40  
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ BTS ส่วนต่อ
ขยาย 1 ร้อยละ 71.15 (BTS จะสรุปผลอีกครั้ง 
ในเดือน พ.ค. 63) 
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเรือ ร้อยละ 
76% 
4. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ศาลา ที่พัก
ผู้โดยสาร อยู่ระหวา่งดำเนินการ 

เป้าหมายที่ 2.3.2  การจราจรมีความคล่องตัว ไม่แออัด (มี 2 เป้าประสงค์  4 ตัวชี้วัด)  
เป้าประสงค์ที่ 2.3.2.1  เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร (มี 1 ตัวชี้วัด) 
9. จำนวนถนน ทางยกระดบั ทางลอดใต้
ทางแยก ฯลฯ ที่มีการเชื่อมโยงโครงข่าย
ถนน แก้ไขปัญหาคอขวด จุดตัด ทางแยก 

3 เสนทาง  งบประมาณทีไ่ดร้ับ 
3,616,129,750  
บาท 
 งบประมาณที่ใช้ 
2,322,182,552.36 
บาท 
 

 / 
 

  ดำเนินการ จำนวน 23 โครงการ 
สถานะโครงการ 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 20 โครงการ 
ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ ได้แก่ 
1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า 
2. โครงการก่อสรา้งปรับปรุงถนน ประชาร่วมใจ – 
ถนนมิตรไมตร ี
3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสามวา 

เป้าประสงค์ที่ 2.3.2.2  เพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมการจราจร (มี 3 ตัวชี้วัด) 
10. พื้นที่ (ทางแยก) ท่ีนำเทคโนโลยีมาใช้
ในการจัดระบบจราจร 

ร้อยละ 2   งบประมาณทีไ่ด้รบั 
 39,867,000 บาท 
 

  / 
ยกเลิกการ
คัดเลือกที่

 1. โครงการจา้งที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาระบบการ
จัดการจราจรเป็นพื้นที่ ยกเลิกการคัดเลือกที่ปรึกษา
ฯ เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

ปรึกษาฯ 
โครงการ ATC
เนื่องจากมีผู้
ยื่นข้อเสนอ
รายเดียว 

 

ทั้งนี้ มีการดำเนินงานอื่นๆเพื่อสนับสนุนตัวช้ีวัด 
ได้แก่  
2. ทีส่จส. มีการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร 
ทั้งสิ้น 31 ทางแยก ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
บำรุงรักษารายเดือน 
3. งานติดตั้งชุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรไร้สาย 
แผนงานติดตั้งในทางแยกทั้งหมด 525 ทางแยก 
 ปี 2561 ติดตั้งชุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรไร้
สาย 110 ชุดใน 110 ทางแยก 
 ปี 2563 ติดตั้งชุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรไร้
สาย 100 ชุดใน 100 ทางแยก ขณะนี้ลงนาม
สัญญาจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 
ผลงานร้อยละ 50 

11. ร้อยละความสำเรจ็ในการตดิตั้ง/
บำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
ด้านการจราจร 

ร้อยละ 100   งบประมาณทีไ่ด้รบั 
 52,000,000 บาท 
 
 

 / 
(ร้อยละ 
39.34) 

 

  1. ในปี 2563 ไมไ่ดร้ับงบประมาณในการตดิตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ด้านการจราจร
ใหม ่
2. ดำเนินการบำรุงรักษาระบบกลอ้งโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) เป็นประจำทุกเดือน เพื่อการ
ตรวจสอบและสั่งการแกไ้ขปัญหาการจราจร การ
บริหารจดัการ รวมถึงตรวจวดัและรายงานสภาพ
การจราจร โดยมผีลสำเร็จร้อยละ 39.34  
เทียบตามแผนงานปี 2563 

12. ร้อยละความสำเรจ็ของการแก้ไข
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ด้าน
การจราจร ให้สามารถใช้การได้ภายใน 
24 ช่ัวโมงเมื่อไดร้ับการแจ้งหรือตรวจพบ 

ร้อยละ 100  / 
(ร้อยละ 100) 

  

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 2.3 ทั้งสิ้น 12 ตัวชี้วัด 0 10 1 1  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 2.4 การใช้พลังงานที่มปีระสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก  
(มี 1 เป้าหมาย 3 เป้าประสงค์  4  ตัวชี้วัด 8 โครงการ รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ 2,100,400 บาท/ งบประมาณที่ใช้ 949,000 บาท) 
 เป้าหมายที่ 2.4.1 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ประหยัดพลงังานใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (มี 3 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด) 
 เป้าประสงค์ที่ 2.4.1.1 ลดการใช้พลังงานของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร ( มี 2 ตัวชี้วัด) 
1. อัตราการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงาน 
ของหน่วยงานลดลง (ปีฐาน พ.ศ.
2560) 
 
 

- พลังงานไฟฟ้า 
(เพิ่มขึ้นไม่เกิน 
ร้อยละ 1.22) 
- พลังงานเชื้อเพลิง 
(เพิ่มขึ้นไม่เกิน 
ร้อยละ 1.18) 
 

 งบประมาณทีไ่ดร้ับ 
3,177,200บาท 
 งบประมาณที่ใช้
2,505,000 บาท
 

 / 
- พลังงานไฟฟ้า
ลดลงร้อยละ 
59.11 
- พลังงานเชื้อเพลิง
ลดลงร้อยละ  
28.79 

  ปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร (ข้อมลูระหว่าง 1 
ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63) ได้แก่พลังงาน
ไฟฟ้า 47,340,028.50 กิโลวัตต์-
ช่ัวโมง (kWh) ส่วนพลังงานเชื้อเพลิง 
14,908,274.38 หน่วย (Unit) 
จำแนกเป็นน้ำมัน 12,555,679.56 
ลิตร แกส๊โซฮอล์ 2,352,374.82 
ลิตร และก๊าซธรรมชาติ 220 กิโลกรัม 
(เมื่อเทียบกับปีฐาน (ครึ่งปี  2560) 
พลังงานไฟฟ้า 115,767,760.43 
กิโลวัตต์-ช่ัวโมง (kWh) และพลังงาน
เชื้อเพลิง 20,936,750.28 หนว่ย 
(Unit)) พบว่า พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อย
ละ 59.11 และพลังงานเชื้อเพลิงลดลง
ร้อยละ 28.79 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

2. ร้อยละความสำเร็จของผลการ
ดำเนินงานตามแผนแม่บท
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 
2556 - 2566 ดา้นการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงาน
ทางเลือก 

ร้อยละ 45 งบประมาณทีไ่ดร้ับ 
100,400 บาท 



 / 
ร้อยละ 40 

  คิดเป็นร้อยละ 40 โดยดำเนินการแล้ว
เสร็จใน 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) การ
ประชุมคณะทำงานอำนวยการขับเคลื่อน
โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อ
การดำเนินงานตามแผนแม่บท
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๖ 
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมช้ัน 19 อาคารธานีนพรัตน์ 
2) การประชุมคณะกรรมการกำกบัและ
ประสานงานร่วมการดำเนินงาน
โครงการ ฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพนัธ์ 
2563 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานี
นพรัตน์ และ  
3) การอบรมหลักสูตรมุ่งสู่อาคารเพื่อ
ความยั่งยืนและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวปฏิบัติที่ดีในการออกแบบและใช้
งานอาคาร เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ สถาบันอีอีซี อคาเดมี เขตคัน
นายาว โดยการสนับสนุนจาก
ผู้เชี่ยวชาญ JICA  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 2.4.1.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน ( มี 1 ตัวชี้วัด) 
3. ร้อยละของปริมาณพลังงานไฟฟ้า
ที่ลดได้เพิ่มขึ้นจากโครงการปิดไฟ 1 
ช่ัวโมงเพื่อลดโลกร้อน (ปีฐานเฉลีย่ 
พ.ศ.2558 - 2561) 

ร้อยละ 
4.72 

 งบประมาณทีไ่ดร้ับ 
2,000,000บาท 
 งบประมาณที่ใช้
949,000 บาท
 

/ 
ร้อยละ 
5.92 

   โครงการปดิไฟ 1 ช่ัวโมงเพื่อลดโลกร้อน จัดขึ้นเป็น
ประจำทุกปีต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 โดยในปีนี้จดัขึ้นเมื่อ
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ซึ่งมีการปรับเปลีย่น
รูปแบบการจดักิจกรรมเป็นแบบ Virtual Event และ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
และผลกระทบจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing)อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าว
สามารถลดความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 2,482 เม
กะวัตต์ (เมื่อเทยีบกับข้อมูลปีฐานเฉลี่ย 2558 - 2561 
จำนวน 1,979 เมกะวตัต์) คิดเปน็ร้อยะ 5.92 สูงกว่า
เป้าหมายที่กำหนด 

เป้าประสงค์ที่ 2.4.1.3 เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน ( มี 1 ตัวชี้วัด) 
4. สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน
เพิม่ขึ้น 
 
 

เพิ่มขึ้น ไม่ได้รับงบประมาณ   /  เนื่องจากโครงการติดตั้งโซลาร์รูฟ ท็อป (Solar Rooftop) 
อาคารสำนักการโยธา และอาคารสำนักการระบายน้ำไม่ได้รับ
งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงดำเนินงานในลักษณะ
งานประจำ ในการสำรวจข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงาน
ทดแทนในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 
เพื่อรวบรวมจัดเก็บเปน็     ข้อมูลฐาน 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 2.4 ทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด 1 2 1 0  

รวมตัวชี้วัดด้านที่ 2 ทั้งสิ้น 26 ตัวชี้วัด 2 21 2 1  
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สรุปวิเคราะห์ผลดำเนินการด้านที่ 2  
มิติที่ 2.1 ภูมิทัศน์สวยงาม 

ในการดำเนินการเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองนั้น กรุงเทพมหานครโดยสำนัก
เทศกิจและสำนักงานเขต ได้ดำเนินการบังคับการตามมาตรการกวดขันจัดระเบียบหาบเร่ – แผงลอย  

ในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ 1. จุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิกแล้ว จำนวน 508 จุด ผู้ค้าที่ถูก
ยกเลิก จำนวน 12,150 รายซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง ควบคุมห้ามมิให้ผู้ค้ากลับมาค้าขาย/ตั้งแผงกีด
ขวางทางเท้าได้อีกอย่างเด็ดขาด และ 2.จุดผ่อนผัน(ที่ยังไม่ได้ประกาศยกเลิก) จำนวน 175 จุด ผู้ค้า 8,021 
ราย เป็นพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 19 สำนักงานเขต ซึ่งกรุงเทพมหานครยังคงกวดขัน ควบคุมอย่าง
เข้มงวด เพื่อให้ผู้ค้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการค้าขายในพื้นที่สาธารณะที่กรุงเทพมหานครกำหนด 
รวมถึงการกวดขันจับปรับผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า และที่
สาธารณะ กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตได้ดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การเพ่ิม
จำนวนจุดกวดขันจับปรับบริเวณถนนสายหลัก /ถนนที่มีการจราจรหนาแน่น จาก 155 จุด ในปีงบประมาณ 
2562 เป็น 233 จุดในปีงบประมาณ 2563 และเปลี่ยน/หมุนเวียนที่ตั้งจุดจับปรับไปเรื่อย ๆ เน้นจุดที่มี
ปัญหาการฝ่าฝืน/มีการร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากเพิ่มอัตราค่าปรับให้สูงขึ้นจาก 500 บาท เป็น 
1,000 บาท และจาก 1,000บาท เป็น 2,000บาท และจัดช่องทางรับเรื ่องร้องเรียนของประชาชน ใน 5 
ช่องทาง ได้แก่ 1) E-mail สำนักเทศกิจ 2) Facebook สำนักเทศกิจ 3) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 
4) ไลน์แอด “อัศวินคลายทุกข์” และ 5) แอพพลิเคชั่นแจ้งเบาะแสของสำนักเทศกิจ ส่งผลให้เรื่องร้องเรียน
จากประชาชนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จากปี 2562 ณ เดือนกุมภาพันธ์ มีเรื่องร้องเรียน 9,084 เรื่อง เพ่ิมขึ้น
เป็น 26,704 เรื่อง ในปี 2564 นอกจากนี้ สำนักเทศกิจและสำนักงาน เขตได้ดำเนินการจัดระเบียบป้าย
โฆษณาในที่สาธารณะบริเวณถนนสายหลักและถนนสายรองในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 100 เส้นทาง โดย
สำนักงานเขตได้มีการขอความร่วมมือ จากเจ้าของหมู่บ้านจัดสรร คอมโดมิเนียม ร้านค้า ร้านอาหาร และ
ผู้ประกอบการต่าง ๆ มิให้ติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ และจัดชุดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่กวดขัน 
ตรวจสอบ และจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตบนทางเท้าสาธารณะ บริเวณถนน
สายหลักและถนนสายรองตามเป้าหมายที่กำหนด โดยข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2563 พบป้ายผิดกฎหมาย 
จำนวน 27,295 ป้าย และผู้กระทำผิด 1,134 ราย 

ในการปรับทัศนียภาพถนนสายต่าง ๆ โดยการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินนั้น 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการนำสายต่าง ๆ ลงใต้ดินของตาม
แผนของการไฟฟ้านครหลวงในปี 2563 ระยะทางรวม 10.65 ก.ม. และสำนักการจราจรและขนส่ง ได้
ดำเนินโครงการ   นำสายสื่อสารลงดิน จำนวน 13 เส้นทางแล้วเสร็จ 5.5 ก.ม. และอยู่ระหว่างดำเนินการ 
109.2 ก.ม. รวมทั้งมอบหมาย บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินตาม
บันทึกข้อตกลงมอบหมายดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขต กทม. ซึ่งปัจจุบัน ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 
ก.ม. จากเป้าหมาย 2,400 ก.ม. 

     การดำเนินการเป็นการตรวจตรา กวดขัน กำหนดข้อบังคับ การสร้างเครือข่าย 
ประสานงาน และติดตามผลงาน ผลงานส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ หากสามารถดำเนินการได้ตาม
เป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัด จะส่งผลให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการสร้างทัศนียภาพของ
เมืองให้สวยงามสอดคล้องกับเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้  
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มิติที่ 2.2  พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายท่ัวทุกพื้นที่ 
พื้นที่สีเขียวเป็นความสำคัญของเมือง เนื่องจากสภาพแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร มีสิ่งปลูก

สร้าง ตึก อาคาร และบ้านพักอาศัยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีมลภาวะอันเกิดจากการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ประชาชน ตลอดจนจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่พื้นที่สีเขียวยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
จากมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) เสนอแนะให้เมืองควรมี
สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนคิดเป็น 9 ตารางเมตร/คน และจากมาตรการในการเพ่ิม
และการจัดการพื้นที่สีเขียว  ในเขตชุมชนอย่างยั่งยืน จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอให้ชุมชนขนาดใหญ่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา และเทศบาลนคร  ควรมีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนอย่างน้อย 12 ตารางเมตร/คน และพื้นที่สีเขียวเพื่อ
การบริการ เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม สัดส่วน อย่างน้อย 4 ตารางเมตร/คน ด้วยเหตุนี้กรุงเทพมหานคร
จึงดำเนินการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะที่มีอยู่เดิม การจัดหา
พื้นที่เพ่ือสร้างสวนสาธารณะใหม่ ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพ่ิม
พื้นที่สีเขียวผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนกรุงเทพฯ ให้ดียิ่งขึ้น 

โดยในปี 2563 กรุงเทพมหานครมีเป้าหมายที่จะเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7 ตร.
ม./คน เพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติ ให้ได้อย่างน้อย 2.19 ตร.ม./คน และให้มี
สัดส่วนพ้ืนที่สวนสาธารณะเพ่ิมข้ึน ไมน่้อยกว่า 1.05 ตร.ม./คน ซึ่งในรอบระหว่าง เดือนตุลาคม 2562 - เดือน
มีนาคม 2563 กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินงานได้ในทิศทางที่เข้าสู่เป้าหมาย  

ผลการดำเนินงานสำคัญ กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนเพิ่มขึ้นเป็น 8,418 
แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 39,566,586.56. ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนต่อประชากร 6.97 ตร.ม./คน หรือร้อย
ละ 2.52 ของพื ้นที ่กรุงเทพมหานคร  พื ้นที ่ด ังกล่าวอยู ่ ในรูปแบบพื ้นที ่ส ีเขียวยั ่งยืนคิดเป็นพื ้นที ่  
10,082,715.40 ตร.ม.หรือ 1.77 ตร.ม./คน พื้นที่สวนสาธารณะหลัก จำนวน 39 แห่ง กระจายในพื้นที่ 
22 เขตของกรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่รวม 5,989,855.60 ตร.ม. คิดเป็นสัดส่วน 1.05 ตร.ม./คน 
พื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร(ซึ่งไม่ใช่สวน) จำแนก 9 ประเภท ตามแผน
แม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2546 ได้แก่ สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกอล์ฟ แหล่งน้ำ ที่
ลุ่ม ที่ว่าง พ้ืนที่ไม้ยืนต้น พ้ืนที่เกษตรกรรม  พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ จำนวน 5,541 แห่ง คิด
เป็นพื้นที่ 157,905,162.73 ตร.ม. คิดเป็นสัดส่วนต่อประชากร 27.80 ตร.ม./คน  

จากข้อมูลข้างต้น แม้ว่าการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนจะสามารถดำเนินการได้
ถึง ร้อยละ 77.44 ของพื้นที่สีเขียวที่องค์การอนามัยโลกเสนอแนะ แต่เป็นการเพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณ การพัฒนา
พ้ืนที่สีเขียว  เชิงคุณภาพยังมีไม่เพียงพอพิจารณาได้จากเมืองที่ขาดความร่มรื่นและมีสภาพความร้อนสูงภายใน
เมือง ควรต้องให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการกระจายตัวของพรรณไม้เพื่อสร้างร่มเงาให้แก่เมืองเป็น
อันดับแรกโดยการเพ่ิมปริมาณการปลูกไม้ยืนต้นในพื ้นที ่ส่วนต่าง ๆ ของเมืองให้มากขึ ้น  ในส่วนของ
สวนสาธารณะหลักซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนจะสามามารถใช้เป็นพื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและดำเนิน
กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ  กรุงเทพมหานคร ยังมีข้อจำกัดด้านสถานที่ทำให้ยังไม่สามารถบริการได้
ครอบคลุมในทุกพื้นที่เขต โดยใน 28 เขต ยังไม่มีพื้นที่สวนสาธารณธหลักให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 56 ของ
เขตในกรุงเทพมหานคร ทั ้งนี ้  แม้ว ่าสวนสาธารณะหลักจะยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที ่กำหนดแต่ 
กรุงเทพมหานครพยายามที่จะบริหารจัดการให้เกิดการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียวให้เป็นไปตามมาตรฐาน และ
เป็นปัญหาที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญในลำดับต้น และเดินหน้า โครงการสำคัญและกิจกรรมต่าง ๆ 
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อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการรณรงค์ส่งเสริมควบคู่ไปกับการสร้างการมีส่วนร่วม กับทุกภาคส่วนผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นพลังร่วมสร้างกรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่ง
ความร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และน่าอยู่สำหรับทุกคน 

มิติที่ 2.3  ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก 
การดำเนินการของกรุงเทพมหานครในมิติที่  2.3 ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก 

ประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก มีเป้าหมายหลักคือ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มี
ทางเลือกในการเดินทาง ไม่ต้องพึงพารถส่วนบุคคล และการจราจรมีความคล่องตัว ไม่แออัด เพื่อบรรลุ
เป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทาง ไม่ต้องพึงพารถส่วนบุคคลนั้น 
กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการขยายระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมพื้นที่ โดยสำนักการจราจรและขนส่ง 
ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการการเดินรถไฟฟ้า (BTS) ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัท กรุงเทพธนาคม  
เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเป็นประจำทุกปี ได้แก่ โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยาย
สีลม (ตากสิน-เพชรเกษม) และบริหารจัดการเดินรถ (ดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 - 2563) และโครงการ
บริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ดำเนินการตั้งแต่ปี 2555) รวมทั้งรถไฟฟ้าสานสรเขียว
ส่วนต่อขยาย (หมอชิต - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) (เปิดให้บริการปลายปี 2562) นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่าง
ดำเนินการเพื่อผลักดันให้เกิดการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง (Feeder) ได้แก่ 
โครงการรถไฟฟ้าขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี  - สำนักงานเขตคลองสาน) ซึ่งคาดว่าจะเปิด
ให้บริการภายในเดือนตุลาคม 2563 และโครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า
รางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา (ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ) และโครงการกอสร้างรถไฟฟ้ารางคูขนาดเบา (Light 
Rail Transit) สายบางนา -ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้สอดคล้องตาม พรบ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชน พ.ศ. 2562 รวมทั้งดำเนินโครงการรถ BMA Feeder Bus ใน 3 เส้นทาง ซึ ่งเป็นการขอความ
สนับสนุนการเดินรถจากเอกชนโดยไม่ใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร ในปี  2563 ได้แก่ เส้นทาง B1 
สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ - BTS บางหว้า เส้นทาง B2 ดินแดง (กทม.2) - BTS สนามเป้า และเส้นทาง B3 
ชุมชนเคหะร่มเกล้า - ARL ลาดกระบัง นอกจากนี้ สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินโครงการ ก่อสร้าง
ทางเดินยกระดับ (Sky Walk) ลานจอดรถแล้วจร (Park & Ride) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน 
การเดินทาง 

ในการสร้างทางเลือกในการเดินทางของประชาชนนั้น กรุงเทพมหานครการดำเนินการ
เพื่อเพิ่มเส้นทางจักรยานให้มีความสะดวกและทั่วถึง ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีทางจักรยาน 70 แห่ง รวม
ระยะทางทั้งสิ้น 447 กิโลเมตร (หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2559) และได้ดำเนินการเพ่ือสร้างเส้นทางจักยาน
เพิ่มเติมบริเวณถนนที่มีการก่อสร้างใหม่และมีทางเท้ากว้างกว่า ๑.๒๐ เมตร จำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่ ถนน 
ประชาร่วมใจ –  ถนนมิตรไมตรี  ถนนคุ้มเกล้า และถนนกาญจนาภิเษก - ถนนพุทธมณฑลสาย 2 สำหรับบริการ
ประชาชนตามเส้นทางจักรยานต่าง ๆ นอกจากนี้  สำนักการจราจรและขนส่งได้ดำเนินโครงการรถจักรยาน
สาธารณะกรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 2) โดยมีบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัดเป็นผู้รับสัมปทาน ซึ่งได้ออกมาตรการ
คุ้มครองอุบัติเหตุแก่ผู้ขับขี่จักรยานในโครงการจักรยานสาธารณะปันปั่น โดยได้ทำกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ 
เนื่องจากการใช้รถจักรยานของโครงการฯ ให้กับสมาชิกโครงการฯ กับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
ร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่ายจำนวน 66 แห่ง และสำนักการจราจรและขนส่งได้ดำเนินการศึกษาความ
เหมาะสมเพ่ือการเสนอออกข้อบังคับทางจักรยาน ร่วมกับสำนักงานตำรวจนครบาลและสำนักงานเทศกิจ เพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางจักรยาน 
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นอกจากนี้ ในการสร้างทางเลือกในการเดินทางของประชาชนนั้น กรุงเทพมหานครยัง
ได้ส่งเสริมการสัญจรทางน้ำ โดยสำนักการจราจรและขนส่งได้ดำเนินการก่อสร้างท่าเรือในคลองภาษี
เจริญเพ่ิมจำนวน 2 ท่า (ท่าเรือเพชรเกษม 69 และท่าเรือวัดหนองแขม) โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลอง
ผดุงกรุงเกษม ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562 และโครงการเดินเรือคลองแสนแสบส่วนต่อขยายระยะทาง 
10.50 กิโลเมตรระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (งบ 2563 - 2565) โดยขยายเส้นทางเดินเรือต่อจากเส้นทางเดิม
ตั้งแต่ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง ไปยังสำนักงานเขตมีนบุรี และในส่วนของรถโดยสารสาธารณะซึ่งเป็นทางเลือก
หนึ่งของการเดินทางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครนั้น สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาที่พัก
ผู้โดยสารรถประจำทางในพื้นทีที่   ยังไม่มีศาลาที่พักผู้โดยสาร ได้แก่ ถนนประชาสำราญ เขตหนองจอก และ
ถนนไมตรีจิต เขตคลองสามวา รวมทั้งเร่งรัดงานบำรุงรักษาและทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสาร 

ในส่วนของการผลักดันให้การจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความคล่องตัว ไม่
แออัดนั้น กรุงเทพมหานครโดยสำนักการโยธามีการดำเนินการโครงการในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 23 
โครงการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิมโดยการก่อสร้าง (ถนนสายหลัก สะพานข้ามทางแยก ทางลอด 
และสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) เป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลักและสายรอง เพ่ิมประสิทธิภาพ
ถนนที่มีอยู่เดิม พัฒนาโครงข่ายถนนตามที่ผังเมืองกำหนด ขยายช่องจราจรเพ่ือรองรับปริมาณการจราจรใน
เขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพ่ือลดปัญหาการจราจรติดขัด กำหนดเป้าหมายให้แล้วเสร็จ 3 เส้นทาง/โครงการ
ในปี 2562 ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ คือ ถนนประชาร่วมใจ –  ถนนมิตรไมตรี  
ถนนคุ้มเกล้า และถนนกาญจนาภิเษก - ถนนพุทธมณฑลสาย 2 และอยู่ระหว่างดำเนินการ 20 โครงการ  

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมการจราจร โดย
โครงการที่นำไปสู่ผลสำเร็จของเป้าประสงค์ ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการจราจรและขนส่ง 
ซึ่งดำเนินการ บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพ่ือการตรวจสอบและสั่งการแก้ไขปัญหา
การจราจรและการบริหารจัดการจราจร แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักการจราจรและขนส่งไม่ได้
รับงบประมาณในการจัดหาและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรวจวัดและรายงานสภาพ
การจราจร จึงเป็นเพียงการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบบริหารจัดการกล้องที่มีอยู่
เดิม จำนวน 31 ทางแยกเท่านั้น นอกจากนี้ ในการสนับสนุนการควบคุมการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณทางแยก สำนักการจราจรและขนส่งได้ติดตั้งชุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรไร้สาย ใน
พื้นที่เป้าหมาย 525  ทางแยก และ ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาระบบการจัดการจราจรเป็นพื้นที่ 
ทั ้งนี ้ สำนักการจราจรและขนส่งอยู ่ระหว่าง การจัดทำฐานข้อมูลการจราจรซึ ่งปรากฏในหนังสือสถิติ
การจราจร เช่น ปริมาณการจราจรและอัตราเร็วในการเดินทาง สถิติอุบัติเหตุจราจร ข้อมูลสะพาน สัญญาณ
ไฟและอุปกรณ์ความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็บทุกปี  
 มิติที่ 2.4 การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก 

มุ่งให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ประหยัดพลังงานใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการลดการใช้พลังงานของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การประหยัดพลังงานของเมืองและเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น  โดยสามารถลดการใช้
พลังงานของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร (รอบครึ่งปี) ได้มากกว่าเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งพลังงานไฟฟ้าลดลง
ร้อยละ 59.11 และพลังงานเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 28.79 การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 - 2566 ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้
พลังงานทางเลือกก็สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนที่กำหนด ทั้งการเสริมสร้างศักยภาพองค์กร และการ
ดำเนินงานตามมาตรการในแผนแม่บทฯ ส่วนการ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานของเมือง
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ผ่านกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน สามารถลดปริมาณพลังงานไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.92 
สำหรับการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน ยังคงไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนการติดตั้งเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ในอาคารกรุงเทพมหานคร แต่ก็ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลการ
ผลิตและการใช้พลังงานทดแทนในลักษณะอ่ืน ๆ ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือรวบรวมจัดเก็บ
เป็นข้อมูลฐานต่อไป 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไปในระดับด้าน  

ปัญหาและอุปสรรค  
• ด้านกฎหมาย   

1. กฎหมายไม่เอื้อให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นสามารถนำมาตรการทางเศรษฐศาสตร์
และมาตรการทางภาษีมาใช้เพื่อการผลักดันให้ภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา และเพ่ิมพื้นที่สีเขียว
ของเมืองได้แม้จะมีพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 บังคับใช้แล้ว 

2. การประกาศใช้บัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ. 2562 ส่งผลให้
การดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้างรถไฟฟ้า จำเป็นต้องดำเนินการจ้างที่
ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
พ.ศ. 2562 ในหมวด 4 ส่วนที่ 1 การเสนอโครงการ ทำให้การดำเนินงานล่าช้าออกไป 

3. กรุงเทพมหานคร ควรมีมาตรการในการควบคุมมิให้รถประเภทอื่น ๆ มาวิ่งบน
เส้นทางจักรยาน เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและป้องกันการชำรุดของทางจักรยาน 

4. เส้นทางสัญจรทางน้ำ มีความทับซ้อนของภารกิจและกฎหมายระหว่างกรมเจ้าท่า
และกรุงเทพมหานคร เช่น การขออนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือ การเปิดเส้นทางสัญจรทางน้ำ การดูแลรักษา
ความปลอดภัยในการเดินทาง เป็นต้น  

5. ยังไม่มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการควบคุมการจราจรให้กรุงเทพมหานครอย่างครบถ้วน 
• บริหารจัดการ 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIVID 19) ส่งผล
กระทบต่อการดำเนินงาน ดังนี้ 

1.1 กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของสำนักเทศกิจ ต้องเลื่อนการดำเนินการ
สำรวจออกไป เนื่องจากส่วนใหญ่ เป็นการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดปฏิบัติงานภาคสนามจุด
กวดขันต่าง ๆ 

1.2 เจ้าหน้าที่ของส่วนตรวจและบังคับการ 3 สำนักเทศกิจ ติดเชื้อไวรัส มีผลทำให้
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือเฝ้าสังเกตอาการ และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อของโรค 
ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.-2 เม.ย.2563 เป็นระยะเวลา 14 วัน ทำให้ขาดบุคลากรในการลงพื้นที่และติดต่อ
ประสานงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงานเขต 

1.3 การลดรอบการให ้บร ิการของขนส ่งมวลชน การใช ้มาตรการ Social 
Distancing  และการจำกัดช่วงเวลาการออกนอกเคหสถานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งผลให้
จำนวนผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนลดลง ทั้ง รถไฟฟ้า และเส้นทางการเดินเรือในคลองต่าง ๆ  

2. ทิศทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของเมืองขาดแผนหลักที่ชัดเจนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
รักษา และเพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมืองปัจจุบันหลายเขตหน่วยงานไม่สามารถจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนา
พ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบสวนได้ 
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3. ขาดการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร  
การพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้นทำให้พ้ืนที่สีเขียวในเมืองที่มีไม่เพียงพออยู่แล้วได้รับความเสียหายเพิ่มข้ึนและลดจำนวน
พ้ืนที่ลง เช่น การก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ทำลายไม้ยืนต้นที่ปลูกไว้โดยไม่มีการปลูกทดแทน
การปรับปรุงทางเดินเท้ามีการปิดทับโคนต้นไม้ด้วยซีเมนต์ทำให้ต้นไม้เติบโตไม่ได้ แคระแกรน การตัด
แต่งทรงพุ่มต้นไม้โดยไม่คำนึงถึงหลักการตัดแต่งที่ถูกต้องทำให้ต้นไม้ได้รับความเสียหาย และสูญเสียร่มเงาที่
เป็นสิ่งจำต่อการลดปัญหาความร้อนภายในเมือง เป็นต้น 

4. การจัดหาพื้นที่เพ่ือพัฒนาเป็นสีเขียวนโยบายไม่ชัดเจน เปลี่ยนแปลงไปตามวาระของ
ผู้บริหาร ไม่มีนโยบายในการจัดหาที่ดินเป็นของตนเองเน้นใช้ขอรับการสนับสนุนโดยขอใช้พื้นที่ของ
หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ โดยวิธีเช่า ซึ่งแนวทางดังกล่าวส่งผลให้กรุงเทพมหานครไม่สามารถคาดการณ์
การพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อมและการกระจายตัวของพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการให้แก่ประชาชน
ได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสม และในระยะยาวหากหน่วยราชการที่เป็นเจ้าของที่ดินมีความประสงค์จะนำพื้นที่
ดังกล่าวเพ่ือนำไปใช้ในภารกิจอ่ืน ๆ พื้นที่สวนสาธารณะที่มีอยู่มีแนวโน้มลดลง 

5. ประเด็นการใช้พลังงานทางเลือกเป็นประเด็นที่มีความสำคัญสอดคล้องกับนโยบาย
และแผนระดับชาติ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (หมวด ๖ มาตรา ๗๒) ยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) (เป้าหมายที่ 7) แผนอนุรักษ์
พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2558 - 2579) ของกระทรวงพลังงาน เป็นต้น แต่กรุงเทพมหานครยังไม่สามารถ
ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจด้านการใช้พลังงานทางเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

6. ระด ับการร ับทราบและความพึงพอใจของประชาชนต ่อการดำเน ินงานของ
กรุงเทพมหานคร ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
เกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกเป็นหนึ่งในประเด็นที่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครรับทราบและ
พึงพอใจต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครน้อยที่สุด 3 อันดับแรก (ที่มา: ผลสำรวจการรับทราบและ
ความพึงพอใจฯ ระหว่างเดือน ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล) 

7. การบูรณาการระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำเป็นต้องได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เนื่องจากมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบรถไฟฟ้านอกเหนือจากกรุงเทพมหานครหลาย
หน่วยงาน เช่น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) การรถไฟแห่งประเทศไทย ในการ
พัฒนาการเชื่อมต่อการดำเนินทางด้วยรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ร่วมกัน รวมถึงการเดินทางด้วยรถประจำทาง และ
การเดินทางสัญจรทางน้ำ ซึ่งควรมีการสำรวจสถิติผู้ใช้งานเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางจากขนส่งมวลชนแต่ละ
ประเภทสู่ขนส่งมวลชนประเภทอื่น ในแต่ละจุด  

8. การพัฒนาเส้นทางจักรยาน ขาดการศึกษาประเมินศักยภาพของเส้นทางจักรยานที่มีอยู่
เดิม รวมถึงการสำรวจเส้นทางใหม่ ๆ และยังไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของเส้นทางที่ชัดเจน ระหว่าง
เส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยง กับเส้นทางจักรยานเพื่อการเชื่อมต่อการเดินทาง  

• ด้านทรัพยากร    – ไม่มี –  
• ด้านงบประมาณ 

1. ที่ดินมีราคาสูง การใช้ประโยชน์ที่ดินมุ่งเน้นให้ความสำคัญทางด้านธุรกิจและพ้ืนที่อยู่
อาศัยเป็นหลักพิจารณาได้จากการจัดทำผังเมืองรวมทุกฉบับมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ สีเขียวไป
เป็นพื้นที่เพ่ือการพาณิชย์และอยู่อาศัยมากข้ึน 

2. โครงการด้านการประหยัดพลังงานมักไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน เช่น การซ่อม
บำรุงระบบบริหารจัดการพลังงานอาคาร (Building Energy Management System : BEMS) ที่ติดตั้งใน 50 
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สำนักงานเขต ส่งผลให้ระบบ BEMS ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้กรุงเทพมหานครสูญเสียโอกาสในการใช้
ทรัพยากรและเทคโนโลยีของระบบ BEMS เพ่ือการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการติดตั้ง
ระบบเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ในอาคารกรุงเทพมหานครทำให้ไม่อาจสร้างรูปธรรมของการดำเนินการและ
การเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกแก่หน่วยงานอื่น ๆ และภาคประชาชน เป็นต้น 

• อ่ืน ๆ  
พื้นที่สีเขียวซึ่งพัฒนาไว้แล้วเกิดความเสียหายและถูกทำลายจากนโยบายการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาสาธารณูปโภคของเมือง และจากประชาชน 

ข้อเสนอแนะ   
• บริหารจัดการ 

1. การสำรวจความพึงพอใจ/ความเชื่อมั่น/ทัศนคติของประชาชน เพ่ือใช้ประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในระดับต่าง ๆ ควรให้สถาบันทางการศึกษา หรือหน่วยงานกลาง ฯลฯ 
เป็นผู้ดำเนินการสำรวจ เพ่ือให้ผลการสำรวจมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2. ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างกลไกความร่วมมือ
อย่างจริงจังจากภาคประชาชนในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ สนับสนุนให้หน่วยงานจัดรับฟังความเห็น
ของทุกฝ่าย    ในการจัดระเบียบเมือง รวมทั้งส่งเสริมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของประชาชน
ต่อการจัดระเบียบเมือง ซึ่งคาดว่าจะช่วยทำให้กรุงเทพมหานครได้รับทราบข้อมูล ความต้องการ และปัญหาที่
แท้จริงในเชิงพื้นที ่

3. สร้างความชัดเจนของทิศทางการพัฒนาพื้นที ่สีเขียวของเมืองโดยจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสีเขียวของกรุงเทพมหานครเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาให้มีความชัดเจนเพื่อให้ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกัน 

4. ผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติม
จากระบบฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครที่มีอยู่แล้ว เช่นระบบบริหารจัดการไม้ยืนต้นของ
กรุงเทพมหานคร ระบบบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

5. ควรมีนโยบายในการจ ัดหาพื ้นที ่ด ินเพื ่อการพัฒนาพื ้นที ่ส ี เข ียวเป ็นของ
กรุงเทพมหานครเอง เพื่อให้พื้นที่การพัฒนาพื้นที่สีเขียวเกิดความเหมาะสม และสามารถควบคุมการ
กระจายตัวของพ้ืนที่สีเขียวได้ครอบคลุมการให้บริการประชาชน 

6. การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานของกรุงเทพมหานครนำหลักการ 4M  
(Man Money Material Management) มาใช้ เช่น ควรมีกระบวนการจัดหาที่ดินซึ่งเป็นของตนเอง กระจาย
ความเสี่ยง ของหน่วยงานเพิ่มความโปร่งใสตามกรอบภารกิจของหน่วยงานลดภาระงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยสำนักผังเมืองพิจารณากำหนดความเหมาะสมของพื้นที่สีเขียวให้สอดคล้องกับผังเมืองรวม สำนักการคลัง
จัดหาที่ดินตามแผนแม่บทฯ ที่จัดทำขึ้นในฐานะหน่วยงานดูแลทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครและ  
สำนักสิ่งแวดล้อมพัฒนาพื้นที่สีเขียวตามท่ีกำหนด 

7. สอดแทรกการพัฒนาพื้นที่สีเขียวไปในทุกมิติของการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนา
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร เช่น  

7.1 การก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของเมือง เช่นการก่อสร้างถนน ปรับปรุง  
ทางเท้า ปรับปรุงฟ้ืนฟูคูคลอง การสร้างเส้นทางรถไฟฟ้ากำหนดให้การปลูกไม้ยืนต้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง 
เป็นต้น  
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7.2 นำหลักการด้านภูมิทัศน์สถาปัตยกรรม (Landscape architecture) ใช้เพ่ิม
มูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่ภาพรวมของพื้นที่กรุงเทพมหานครสร้างความสวยงาม
ให้แก่พ้ืนที่โดยการออกแบบควบคู่ไปกับการเพ่ิมความร่มรื่นของพรรณไม้ไม่ควรดำเนินการสร้าง ปรับปรุงถนน 
สะพานลอย ทางเท้า เกาะกลางถนน ทางจักรยาน เพียงอย่างเดียว 

8. ปรับปรุงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัต ิราชการของหน่วยงานเน้นการ
ประเมินผลในรูปแบบการบูรณาการโดยใช้พัฒนาพื้นที่สีเขียวเป็นหลัก (Agenda) มีเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง 
และเจ้าภาพรวมในแต่ละตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

10. กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือ 
การบูรณาการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนระบบรางสายต่าง ๆ ร่วมกันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากมี  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบรถไฟฟ้านอกเหนือจากกรุงเทพมหานครหลายหน่วยงาน เช่น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (รฟม.) การรถไฟแห่งประเทศไทย  

11. การพัฒนาเส้นทางจักรยาน ควรมีการแยกประเภทประเภทของเส้นทางจักรยาน 
ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และลักษณะของเส้นทางเพ่ือกำหนดมาตรการสนับสนุนการใช้จักรยานที่แตกต่าง
กัน เส้นทางเพ่ือการสัญจร เส้นทางเพ่ือการท่องเที่ยว และมีมาตรการส่งเสริมให้ประชาชน บริษัทเอกชน หรือ 
Start Up เขา้สู่ธุรกิจจักรยาน เช่น การเช่าจักรยาน ในลักษณะเดียวกับโครงการปันปั่น เป็นต้น  

12. กรุงเทพมหานครควรยกระดับความสำคัญด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน
ทางเลือกอย่างจริงจัง และสร้างรูปธรรมของการดำเนินการด้านพลังงานทางเลือกให้สอดคล้องตามนโยบาย
และแผนระดับชาติ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี 

13. กรุงเทพมหานครควรทบทวนมาตรการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงาน (รายปี) 
โดยกำหนดมาตรการ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและประกาศแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน ตามลำดับ
ความสำคัญเร่งด่วน โดยเฉพาะการจัดทำแผนการสำรวจประเมินศักยภาพอาคาร และจัดสรรงบประมาณซ่อม
บำรุงและปรับปรุงอาคารตามแผนการสำรวจประเมินศักยภาพอาคารของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร 

14. สำนักสิ่งแวดล้อมควรผลักดันให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครมอบหมายผู้จัดการ
พลังงานของแต่ละหน่วยงาน และประกาศมาตรการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานให้ชัดเจน ร่ วมกับการ
พัฒนาศักยภาพผู้จัดการพลังงานของหน่วยงาน และบุคลากรกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึก
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานอย่างเคร่งครัด 

15 เปลี ่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารสังกัดกรุงเทพมหานครและทาง
สาธารณะเป็นแบบ LED ทดแทนหลอดไฟแบบเก่า 

16. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะการทบทวน
สถานะการใช้งานของระบบบริหารจัดการพลังงานอาคาร (BEMS) ให้พร้อมใช้งาน เพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับ
ระบบโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ที่จะดำเนินการติดตั้ง ในอนาคต  

17. ส่งเสริมการก่อสร้างอาคารที ่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy 
Building) สำหรับอาคารก่อสร้างใหม่ หรือต่อเติมขนาดมากกว่า 2 ,000 ตารางเมตร ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
อาคารเขียว (TREES)  

18. สนับสนุนระบบผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่ใช้งานได้ง่าย เช่น การผลิต
และใช้ก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ทดแทนก๊าซหุงต้ม เป็นต้น 
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19. เผยแพร ่การดำเน ินงานด้านการส ่งเสร ิมการใช ้พล ังงานทางเล ือกของ
กรุงเทพมหานครให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครรับทราบเป็นระยะผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ให้มากขึ้น 
โดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์ 

• ด้านกฎหมาย 
1. ประสานงานกับรัฐบาลเพื่อขอรับการสนับสนุนนโยบายที่ส่งเสริมหน่วยงานของรัฐ

ในพ้ืนที่ของท้องถิ่นต่าง ๆ รวมทั้งกรุงเทพมหานครพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ว่างเปล่าที่หน่วยงานเป็นเจ้าของ
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้แก่เมืองและลดปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐโดยประชาชน 

2. ประสานงานกับรัฐบาลเพื ่อขอรับการสนับสนุนนโยบายให้ท้องถิ่นสามารถนำ
มาตรการทางภาษีและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และสร้าง
ความหลากหลายทางชีวภาพให้กับพ้ืนที่สีเขียวซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน 

3. ผล ักดันให้มาตรการทางผ ังเม ืองตามกฎกระทรวงให ้ใช ้บ ังค ับผ ังเม ืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 เรื่องการจัดให้มีพ้ืนที่โล่งเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะ “ให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ 

4. ผลักดันมาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อกำหนดของแผนผังการใช้
ประโยชน์ที่ดิน การควบคุมความหนาแน่น มวลอาคาร และที่ว่างในเรื่องอัตราส่วนของที่ว่างต่อพ้ืนที่อาคารรวม 
(OSR)  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีพื้นที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมที่มีความสัมพันธ์กับขนาดพื้นที่ของอาคาร
โดยในส่วนพื้นที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมดังกล่าวได้กำหนดให้มีพื้นที่น้ ำซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 50 เพื่อเหตุผลของการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังบนพ้ืนผิวและลดปัญหาภาวะโลกร้อนและให้มีพื้นที่
น้ำซึมผ่านได้เพ่ือปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของที่ว่าง 

5. สำนักสิ ่งแวดล้อม และสำนักการคลัง ควรศึกษาความเป็นไปได้ของการนำ
มาตรการลดการใช้พลังงานของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร เช่น การใช้ยานยนต์มลพิษต่ำ (LEV) สำหรับ
รถยนต์ราชการของกรุงเทพมหานคร การปรับเปลี่ยนระเบียบสถานที่เติมเชื้อเพลิงและโควตาน้ำมัน การ
ปรับเปลี่ยน หลอดไฟอาคารกรุงเทพมหานครเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์
ประสิทธิภาพสูงให้สอดคล้องตามหลักการและแนวทางปฏิบัติของ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง 

• ด้านทรัพยากร      - ไม่มี – 
• ด้านงบประมาณ 

สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม ควรศึกษาความคุ้มค่า
ของระบบบริหารจัดการ พลังงานอาคาร (BEMS) ที่ติดตั้งในอาคารสำนักงานเขต เพื่อกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานของระบบการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หากพบว่า ไม่คุ้มค่า สมควรให้มีการรื้อ
ถอนระบบออกไป/จำหน่าย หรือหากพบว่า ยังมีความจำเป็น/คุ้มค่า สำนักงบประมาณควรจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบ BEMS ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามศักยภาพของระบบและบริหารจัด
การพลังงานของหน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

• อ่ืน ๆ  - ไม่มี -  

คาดการณ์แนวโน้ม  
การจัดระเบียบและการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองในอนาคตนั้น เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้ง

จากการดำเนินโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินของการฟ้านครหลวง และ การสายสื ่อสารลงดินของ
กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงดำเนนิการครอบคลุมพ้ืนท่ีสาธารณะบริเวณถนนสายหลักของกรุงเทพมหานคร แต่ท้ังน้ี 
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ความสำเร็จในขั้นต่อไปในการจัดระเบียบไม่ให้กรุงเทพมหานครมีสายไฟฟ้าและสายสื่อสารบดบังทัศนียภาพ
เมือง ขึ้นอยู่กับการจัดระเบียบการขออนุญาตพาดสายสื่ อสารต่าง ๆ ของผู้ให้บริการภาคเอกชนซึ่งมี
จำนวนมากตามประชาชนผู้ขอรับบริการ จึงเป็นหน้าที่กรุงเทพมหานครในการประสานหน่วยงานที่
เกี ่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ในการกำหนดมาตรการร่วมกันในการจัดระเบียบสายสื่อสารต่าง ๆ นอกจากนี้ แนวโน้มของ
การใช้เทคโนโลยีทางสื่อ Social Network ในการแจ้งเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบทางเท้า หาบ
เร่แผงลอย และการใช้พื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ซึ่งมีจำนวนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น กรณีการแจ้งเบาะแส
ผู้กระทำผิดบนทางเท้า ณ เดือนมีนาคม 2563 มีจำนวน  26,704 เรื่อง ซึ่งเพ่ิมข้ึนถึง ร้อยละ 193.97 จาก
ช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562 (9,084 เรื่อง) กรุงเทพมหานครต้องมีมาตรการในการกำหนดกระบวนการใน
การบริการจัดเรื่องเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้เหมาะสม และรวดเร็ว  

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของที่พื้นที่สีเขียวในภาพรวมของกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มจะเพ่ิม
จำนวนและกระจายตัวเพื่อให้บริการประชาชนครอบคลุมพื้นที่เขตต่าง ๆ มีมากขึ้น แต่หากจะพิจารณาพื้นที่สี
เขียวเป็นราย   กลุ่มเขตพบว่าพื้นที่สีเขียวซึ่งให้บริการประชาชนเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและช่วยรักษา
สภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร มีการกระจายตัวที่แตกต่างกัน กรณีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
กลุ ่มกรุงเทพใต้มีจำนวนเป็นอันดับ 1 คือ 3,156 แห่ง กลุ ่มกรุงธนใต้ 2,591 แห่ง กลุ ่มกรุงเทพ
ตะวันออก 2,566 แห่ง กลุ่มกรุงธนเหนือ 2,048 แห่ง กลุ่มกรุงเทพกลาง 1,887 แห่ง และกลุ่มกรุงเทพ
เหนือ 1,711 แห่งตามลำดับ พ้ืนที่เขตพระนครและประเวศมีสวนสาธารณะหลักมาก เป็นอันดับ 1 จำนวน 4 
แห่ง รองลงมาคือ เขตจตุจักร จำนวน 3 แห่ง ปทุมวัน บึงกุ่ม คลองเตย บางเขน ลาดกระบัง มีนบุรี หนองจอก 
บางกอกน้อย และบางพลัด เขตละ 2 แห่ง คลองสามวา ทุ่งครุ ทวีวัฒนา ลาดพร้าว ราชเทวี ดอนเมือง สาทร 
บางคอแหลม บางบอน และบางแค เขตละ 1 แห่ง  

กรณีพ้ืนที่สีเขียวซึ่งไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนจะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่
ดี ของเมืองให้ไม่เกิดความแออัด เป็นเมืองที่น่าอยู่และน่ามาเยี่ยมเยือน ได้แก่สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกอล์ฟ 
แหล่งน้ำ ที่ลุ่ม ที่ว่าง พื้นที่ไม้ยืนต้น พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งหลาย  
พ้ืนที 

ที ่ผ ่านมาการผลักดันทางยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัต ิราชการกรุงเทพมหานครเพื ่อให้
กรุงเทพมหานครเป็นมหานครร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากลมุ่งเน้น
การพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื ่นสวยงามกระจายทั่วพื้นที่ 
ตลอดจนดำเนินความพยายามอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองให้ดีขึ้น 
แต่เนื่องจากการขยายตัวของระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครทางรางประกอบ
ขาดแนวทางการปลูกทดแทนที่ชัดเจนทำให้กรุงเทพฯ สูญเสียพื้นที่สีเขียวและไม้ยืนต้นไปเป็นจำนวนมาก 
แนวทางพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือใช้พัฒนาเป็นพ้ืนที่สวนกรุงเทพฯ ยังคงใช้แนวทางการเช่า และขอใช้พ้ืนที่จากหน่วยงาน
ต่าง ๆ เป็นหลักซึ่งขาดความยั่งยืน ควบคุมการกระจายตัวเพื่อการให้บริการแก่ประชาชนได้ยาก ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรุงเทพฯ เปลี่ยนพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่เพื่อการ
พาณิชย์และพื้นที่อยู่อาศัยมากขึ้น การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาพื้นที่สีเขียวประเภทอื่น ๆ ไม่เอื้อให้ท้องถิ่น
สร้างความร่วมมือร่วมกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาให้กรุงเทพมหานครร่มรื่นด้วย
พรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงมีแนวโน้มเป็นไป
ได้ยากมากยิ่งขึ้น ยุทธศาสตร์สำคัญที่สามารถดำเนินการได้ทันที ลงทุนน้อย ส่งผลกระทบสูงต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยรวม และบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ คือมุ่งเน้นความสำคัญไป
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ที่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในรูปแบบการเพิ่มปริมาณไม้ยืนต้นให้มากขึ้นในรูปแบบการสร้างการเชื่อมต่อของ
พ้ืนที่ร่มเงาให้แก่เมือง ระยะยาวจะเป็นสร้างสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ กลับคืนสู่เมืองซึ่ง
จะเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

แนวโน้มในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระบบรางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งในความ
รับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและในความรับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืน ในปีงบประมาณ 2563 นั้น  ยัง
อยู่ระหว่างการดำเนินการให้ครอบคุลมพ้ืนที เส้นทางส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรืออยู่ในกระบวนการ
ศึกษาความคุมค่า   แต่ทั้งนี้ การขนส่งมวลชนระบบรางสายหลัก ตามแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่ง
มวลสายหลักและสายรอง ในกรุงเทพฯและปริมณฑล (M-MAP) ได้รับการกำหนดพ้ืนที่ เส้นทาง และระยะเวลา
การดำเนินงานไว้ทั้งหมดแล้ว สิ่งที่กรุงเทพมหานครจำต้องดำเนินการต่อไป คือ การกำหนดมาตรการเพ่ือ
รองรับขนส่งมวลชนระบบรางสายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มีบริการขนส่งประชาชนเพ่ือ
เชื่อมต่อการเดินทางสู่ระบบหลัก (Feeder) การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit Oriented 
Development : TOD) และการพัฒนาจุดเชื่อมต่อระหว่างขนส่งมวลชนแต่ละประเภท ซึ่งส่งผลให้ประชาชน
มีแนวโน้มลดการพ่ึงพาการเดินทางทางถนนลง 

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังต้องคำนึงถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความ
สะดวก เพื ่อสนับสนุนการเดินทางที ่ไม่ใช้เครื ่องยนต์ในเขตเมือง (Non-Motorized Transport) โดยให้
ความสำคัญกับการพัฒนาทางจักรยานในพื้นที่ถนนสายใหม่ และการสร้างมาตรฐานและมาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัยผู้ใช้จักรยานในเขตเมือง รวมทั้งการพัฒนามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานใน
การจัดระบบการจราจร ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transport 
Systems) มาใช้ในการจัดการจราจร เช่น การบูรณาการข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณแยก
สำคัญต่าง ๆ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการจราจรเป็นพื้นที่ (Area Traffic Control) เป็นต้น  

        ในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนที่มีอยู่นั้น กรุงเทพมหานครได้ศึกษาและพัฒนา
ถนนทั้งสายหลักและสายรองเพื่อการเชื่อมโยงโครงข่ายถนน ซึ่งปัจจุบันระบบขนส่งมวลชนระบบรางที่จะ
แล้วเสร็จหลายเส้นทาง จึงควรมีการศึกษาแนวทางการเชื่อมต่อเครือข่ายถนนกับการขนส่งระบบรางและการขนส่ง
รูปแบบอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อหรือให้สะดวกต่อการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณา
โครงการ ตามที่ผังเมือง กำหนดนำมาพิจารณาดำเนินการ แต่ทั้งนี้การเพิ่มพื้นที่ถนนและขยายช่องจราจร
ตามที่เมืองเติบโต ซึ่งการพัฒนาอาจจะทำได้ยากเนื่องจากต้องมีการเวนคืนที่ดินในราคาสูงมาก แต่เป็นภารกิจของ
กรุงเทพมหานครที่ต้องดำเนินการ แก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยจัดลำดับ
ความสำคัญของโครงการจากความวิกฤติของปัญหาแต่ละพ้ืนที่  

แนวโน้มการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอนาคต 
กรุงเทพมหานครควรดำเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน
ทางเลือก โดยดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของหน่วยงาน ส่งเสริมการออกแบบอาคารประหยัด
พลังงานสำหรับอาคารก่อสร้างใหม่ หรืออาคารที่มีการต่อเติมเกิน 2,000 ตารางเมตร นำร่องส่งอาคารเพื่อ
เข้ารับการประเมินมาตรฐานอาคารเขียวในระดับสากล (เช่น มาตรฐาน LEED หรือมาตรฐาน TREES ของ
สถาบันอาคารเขียว)    เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารและทางสาธารณะเป็นแบบ LED ส่งเสริมการใช้
พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทนมาก
ขึ้น โดยเฉพาะส่งเสริมการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานเพื่อการลดขยะเป็นศูนย์แบบเบ็ดเสร็จยั่งยืน และพลังงาน
แสงอาทิตย ์
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ด้านที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน 

  ผลการดำเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
จำนวนตัวชี้วัด ดำเนินการ 

ไม่ได้ดำเนินการ ผลการดำเนินงานหลัก บรรลุผล อยู่ระหว่าง ไม่บรรลุผล 
   ดำเนินการ  
มิติท่ี ๓.๑ การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก 
สวัสดิการและการสงเคราะห์ และการดูแล
สุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

๑๕ ๑ ๑๔ - - 

มิติท่ี ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ ๖ ๑ ๕ - - 
มิติท่ี ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน ๑๓ - ๑๒ - - 
มิติท่ี ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม ๔ - ๔ - - 

                     รวมทั้งสิ้น 
๓๘ 

๒ ๓6 - 0 
คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๖ ๙๒.๑๑ - ๒.๖๓ 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒ ด้านที ่๓ มหานครสำหรับทุกคน กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
หลักไว้จำนวน ๓๘ ตัวชี้วัด หน่วยงานได้นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน ๓๗ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๗ 

นอกจากนี้หน่วยงานยังได้กำหนดตัวชี้วัดสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ตามภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน ๖  ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุผล ๔ ตัวชี้วัด  
คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ 

 จำนวนตัวชี้วัด ผลการดำเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
สนับสนุนภารกิจ ดำเนินการ 

ไม่ได้ดำเนินการ ของหน่วยงาน/ บรรลุผล อยู่ระหว่าง ไม่บรรลุผล 
 นโยบายผู้บริหาร  ดำเนินการ  
มิติท่ี ๓.๑ การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก 
สวัสดิการและการสงเคราะห์ และการดูแล
สุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

๓ ๓ - - - 

มิติท่ี ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน ๓ ๑ ๒ - - 
                     รวมทั้งสิ้น ๖ ๔ ๒ - - 

คิดเป็นร้อยละ  ๖๖.๖๗ ๓๓.๓๓ - - 

 ภาพรวมการดำเนินงานด้านที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน ประกอบด้วย ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 
และตัวชี้วัดสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมและครบถ้วนตาม
ภารกิจของกรุงเทพมหานครยิ่งขึ้น รวมทั้งสิ้น ๔๔ ตัวชี้วัด  บรรลุผล ๖ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๔ อยู่
ระหว่างดำเนินการ ๓๗ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๙ และไม่ได้ดำเนินการ ๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๗ 

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน ปรากฏตามตาราง 
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ด้านที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน ประกอบด้วย  ๔ มิติ  ๙ เป้าหมาย ๑๗ เป้าประสงค์  38  ตัวชี้วัดหลัก  (ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม ๓ ตัวชี้วัด) 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ ๓.๑ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์และการดูแลสุขภาพใหกับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  
(มี ๓ เป้าหมาย ๔ เป้าประสงค์ ๑๕ ตัวชี้วัด ๑๙ โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รับ   7,203,463,506.00 บาท / งบประมาณที่ใช้ ๕๕๗,๘๕๒,๐๒๒.๗๖ บาท) 
เป้าหมายที่  ๓.๑.๑  ผู้สูงอายแุละคนพิการสามารถใชชีวิตได้สะดวก   (มี ๑ เป้าประสงค์ ๔ ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่  ๓.๑.๑.๑  ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถใชชีวิตได้สะดวก  ( มี ๔ ตัวชี้วัด)  
๑. ร้อยละของอาคารสถานท่ีของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานครทีไ่ด้รบัการจดัสาธารณูปโภค
สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง 

ร้อยละ ๑๐๐ 
(๕๐ เขต  

ออกแบบ/ปรับปรุง) 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  /   ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
ตั้งแตป่ี ๒๕๖๒ ดำเนินการจดัทำรปูแบบ และ
ประมาณราคาให้ ๕๐ เขต สรุปดำเนินการได้ 
๔๐ เขต เนื่องจาก ๑๐ เขต เป็นเขตเช่า และ
เขตก่อสรา้งใหม่ รวมทั้งปี ๒๕๖๓ ยังได้
ดำเนินการกับศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ แห่ง 
ดังนี ้การดำเนินงานแบ่งเป็น ๒ สว่น 
๑. อยู่ระหว่าง สำรวจ เก็บข้อมูลอาคาร ศบส.
๖๘ แห่ง สำรวจแล้วเสร็จ ๔๑ แหง่  คิดเป็น
ร้อยละ ๖๐.๒๙   
๒. อยู่ระหว่างจัดทำแบบก่อสร้างปรับปรุง ศบส. 
๑๗ แห่ง จัดทำแล้วเสร็จ ๘ แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๕ 

๒. ร้อยละความครบถ้วนในการตดิตั้งสิ่ง
อำนวยความสะดวกในการใช้ระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ ๑๐๐ งบประมาณที่ไดร้ับ 
๑๑๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 

 /   
 

โครงการก่อสร้างลิฟต์สำหรับผูสู้งอายุและคน
พิการของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 
ตามแนวสมัปทาน (๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 
จำนวน ๑๙ ตัว ใน ๑๖ สถานี และโครงการ
ก่อสร้างและปรับปรุงจุดรับส่งคนพิการในระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (๔,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท)  จำนวน ๒๒ จุด ใน ๑๖ สถานี  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

ทั้ง ๒ โครงการได้เห็นชอบแบบรปูรายการแล้ว 
และอยู่ระหว่างพิจารณาราคากลาง  
เพื่อจัดหาตัวผู้รับจา้ง 

๓.ร้อยละของสญัญาณไฟจราจรที่มีทางข้าม มี
การติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสยีงประกอบ 
ทางข้ามสำหรับคนพิการ 

ร้อยละ ๑๐๐   งบประมาณทีไ่ด้รบั 
๑๑,๐๙๐,๐๐๐ บาท 

 

 /   ติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทาง
ข้าม (๑๑,๐๙๐,๐๐๐ บาท)   ดำเนินการติดตั้ง 
จำนวน ๒๗๒ ชุด จำนวน ๕๔ ทางแยก  
(เป้าหมาย จำนวน ๑๓๘ ทางแยก ดำเนินการ
แล้วเสร็จ จำนวน ๘๔ ทางแยก) 

๔.ความพึงพอใจของผู้สูงอายุและคนพิการ 
ทีใ่ช้บริการรถรับ - ส่ง 

  งบประมาณที่ไดร้ับ 
๒๕,๙๔๓,๗๐๖ บาท 
 

 /   โครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผูสู้งอายุ
ที่ใช้รถนั่ง (wheelchair)  จำนวน ๓๐ คัน ซึ่ง
ดำเนินโครงการต่อเนื่องระหว่าง ปี ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๓ รวม ๕ ปี โดยกรุงเทพมหานคร
มอบหมายบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด เป็น
ผู้บริหารจัดการแท็กซี่สำหรับผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ  

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สงูอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี (มี ๑ เป้าประสงค์ ๗ ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิศ์รี ( มี ๗ ตัวชี้วัด)  
5.ร้อยละของผูสู้งอายุท่ีมีชื่อในทะเบียน
ราษฎรไ์ดร้ับการจดัสรรเบี้ยยังชีพ  
 
 
 
 

ร้อยละ ๗๕ งบประมาณที่ไดร้ับ
๖,๙๙๒,๘๖๓,๒๐๐ 

บาท 
 

 
 

/ 
ร้อยละ ๔๖ 

  จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน 
๘๑๖,๐๕๓ คน จำนวนผูสู้งอายุท่ีมีชื่อใน
ทะเบียนราษฎร์กรุงเทพมหานคร จำนวน 
๑,๐๒๐,๙๑๗ คน ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อย
ละ ๗๙.๙๓ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

6. ร้อยละของการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่
อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่
ต้องการความช่วยเหลือ  

ร้อยละ ๑๐๐ งบประมาณที่ไดร้ับ
๒๒,๘๒๖,๐๐๐ บาท 
 

 / 
ร้อยละ ๓๘ 

  จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย 
ในครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑๘ คน สพส. ให้
การช่วยเหลือเข้าพักอาศัยในบ้านผู้สูงอายุบ้านบางแค ๒ 
จำนวน ๑๒๘ ราย และบ้านพักฉุกเฉินของศูนย์บริการ
ผู้สูงอายุดินแดง จำนวน ๙๐ ราย รวม ๒๑๘ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ ในส่วนของผู้ด้อยโอกาสการดำเนินงานบ้าน
อิ่มใจ อยู่ระหว่างการจดัทำแผนปรับปรุงอาคารชั้นเดียว
และบรเิวณโดยรอบภายในศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง
และการสำรวจคนเร่ร่อนได้ลงพื้นที่ร่วมปฏิบัติการเพื่อจดั
ระเบียบคนเรร่่อนไร้ที่พึ่งในเขตกรงุเทพ-มหานครร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ
สังคมบ้านมติรไมตรี) ในพื้นที่เขตดินแดง ธนบุรี ห้วยขวาง  
พระนคร คลองสาน บางพลัด บางกอกใหญ่ และราชเทวี 
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสงัคม และฝา่ยเทศกิจ) 
ผลการลงพื้นที่พบคนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๒๑ ราย แยกเป็น 
ชาย ๑๗ ราย หญิง ๔ ราย 

7. ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมมีงานทำเพิ่มขึ้น  

ร้อยละ ๓๐ ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
ร้อยละ ๒๕ 

  จำนวนผู้สูงอายุท่ีผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพในวิชาหลักสูตร
ต่อเนื่องในศูนย์ฝึกอาชีพ สังกัด สพส. และเรียนจบ
หลักสตูรตามเกณฑ์ที่กำหนด เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ 
จำนวน ๓,๔๘๔ คน เดือน พฤศจกิายน ๒๕๖๒ จำนวน 
๖๒๙ คน รวม ๔,๑๑๓ คน ในส่วนของการสำรวจจำนวน
ผู้สูงอายุที่ผา่นการฝึกอบรมและมงีานทำอยู่ระหว่างการ
สำรวจข้อมลู 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

8. ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผูด้้อยโอกาสที่ขอรับการ
ช่วยเหลือได้รับอุปกรณ์ช่วยในการ
ดำรงชีวิตประจำวันตามที่จำเป็น 

ร้อยละ ๘๕ งบประมาณที่ไดร้ับ
๒,๐๔๒,๒๐๐ บาท 

 

 / 
ร้อยละ ๕๐ 

  รวบรวมจำนวนความต้องการและรายชื่อคนพิการ 
ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหวจากนัก
สังคมสงเคราะห ์ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๔ แห่ง เพื่อจัด
จัดซื้ออุปกรณ์ฯ ได้แก่ ๑) รถเข็น ๓๕๐ คน ๒) ไม้เท้าขา
เดียว ๒๐๐ คน ๓) ไม้เท้าสามขา ๒๗๐ คน และ๔) 
อุปกรณ์ช่วยเดิน walker จำนวน ๑๐๐ คน รวม ๙๒๐ 
คนอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจร่างสัญญาจัดซื้ออุปกรณ์
ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวฯ จำนวน ๔ รายการข้างต้น 
เป็นเงิน ๑,๙๔๙,๑๐๐ บาท 

9. จำนวนภูมปิัญญาจากผูสู้งอายุ
เพิ่มขึ้น 

๑ ภูมิปญัญา/
สำนักงานเขต 

 งบประมาณที่ไดร้ับ                        
   ๓๘๓,๐๐๐ บาท 
 

 / 
ร้อยละ ๒๕ 

   สพส. กำหนดจัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ “ภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร” ให้แก่เจ้าของภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร ชมรมผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน 
ภูมิปัญญาผูสู้งอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเดือนเมษายน 
๒๕๖๓  ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมงาน โดยในเบือ้งต้น 
สพส. ขอความร่วมมือสำนักงานเขตคัดเลือกผู้สูงอายุที่มี
ภูมิลำเนาและอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครที่สร้างสรรค์
ผลงานควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอดในสาขาต่าง ๆ 
เช่น เกษตรกรรม คหกรรม  ศิลปกรรม ภาษาและ
วรรณกรรม เป็นต้น สำนักงานเขตละ ๑ ภูมิปัญญา จำนวน 
๕๐ เขต เพื่ออนุรักษ์วิชาชีพให้แก่คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

10. ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กกอ่น
วัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
กรุงเทพมหานครระดบัดีขึ้นไป   

ร้อยละ ๙๐  งบประมาณที่ไดร้ับ 
 ๖,๑๗๖,๓๐๐ บาท 
 

 / 
ร้อยละ ๕๐ 

  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีทั้งสิ้น ๒๙๒ ศูนย์ ในพ้ืนท่ี ๔๕ 
เขต เขตที่ของบประมาณปรับปรุงศูนย์ฯ มีจำนวน ๒๖ เขต 
เป็นเงิน ๕,๗๐๗,๘๘๒ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่าง สงม. 
พิจารณาดำเนินการโอนงบประมาณไปยังสำนักงานเขต
และในส่วนของการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อน
วัยเรียนกรุงเทพมหานคร จะมีการตรวจประเมินในช่วงสิ้น
ปีงบประมาณ 

11. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนวัยเรยีนกรุงเทพมหานครมี
พัฒนาการสมวัย  

ร้อยละ ๘๕ ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
ร้อยละ ๕๐ 

  การส่งเสริมใหเ้ด็กมีพัฒนาการสมวัย สพส. มีการจัด
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝา้ระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยั โดยดำเนินการประสาน
วิทยากรและสถานท่ีในการจดักิจกรรมและทำหนังสือถึง
สำนักงานเขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้ารว่มกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 117 - 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าหมายที่ ๓.๑.๓  ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รบัการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร (มี  ๒ เป้าประสงค์ ๔ ตัวชี้วดั)  
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๓.๑ พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ  (มี ๒ ตัวชี้วดั)  
๑2. จำนวนคลินิกผู้สูงอายุท่ีผา่นเกณฑ์
มาตรฐาน “คลินิกผูสู้งอายุคุณภาพ” 
 
 

ครบทุก
โรงพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   - โรงพยาบาลในสังกัดทั้ง ๙ แห่ง ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคลินิกผู้สูงอายุคณุภาพตามเกณฑฯ์ ที่กำหนด 
คิดเป็นอัตราความสำเร็จร้อยละ ๑๐๐   โดยผ่าน
คลินิกคุณภาพระดับเงิน (S) จำนวน ๘ แห่ง ได้แก่  
๑) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารกัษ์ ๒) โรงพยาบาล
หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ๓) โรงพยาบาลสิรินธร 
๔) โรงพยาบาลตากสิน ๕) โรงพยาบาลลาดกระบังกรุ
เทพมหานคร   ๖) โรงพยาบาลกลาง ๗) โรงพยาบาล 
เวชการุณยร์ัศมิ์ ๘. โรงพยาบาลผูสู้งอายุบางขุนเทียน  
ผ่านคลินิกผู้สูงอายรุะดับทอง (G) จำนวน  
๑ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
- จำนวนผู้สูงอายุท่ีมารับบริการที่คลินิกสูงอายุมี
ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป เท่ากับ ๓๘๔ ราย  
- จำนวนผู้สูงอายุท่ีมารับบริการที่คลินิกสูงอายุที่ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด เท่ากับ ๓๘๔ ราย คดิเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ 

13. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้สูงอายุ
ที่มารับบริการในคลินิกผู้สูงอาย ุ

ร้อยละ ๙๐ ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
ร้อยละ ๑๐๐ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๓.๒ ดูแลผูสู้งอายุอย่างครบวงจร (มี ๒ ตัวชี้วัด)  
๑4. ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีเป็นสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสขุสำนัก
อนามัยและสมาชิกชมรมผูสู้งอายุ
โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทยไ์ด้รับการ
คัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำป ี
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

 งบประมาณที่ไดร้ับ  
 ๗,๗๗๕,๐๐๐ บาท 
 

 / 
ร้อยละ 
๑๔.๑๘ 

 

  - สนอ. ดำเนินการคดักรองสุขภาพ/ตรวจสุขภาพ
ให้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จำนวน ๒,๐๐๒ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๑๘ จากสมาชิกชมรมผูสู้งอายุ
ของ สนอ.ที่เข้าร่วมกิจกรรม ๔ ครั้ง/ปี จำนวน 
๑๔,๑๑๔ คน   
- ในส่วนของ สนพ. ดำเนินการ ๑ กิจกรรม คือ
กิจกรรมการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผูสู้งอายุ
ประจำปี ๒๕๖๓ อยูร่ะหว่างดำเนนิการตรวจ
สุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในโรงพยาบาลสังกัด 
สนพ.  

15. ร้อยละของผู้ดูแลผูสู้งอายุท่ีอยู่ในภาวะ
พึ่งพิงได้รับความรู้และฝึกทักษะในการดูแล
ผู้สูงอายุตามที่ต้องการ 

ร้อยละ ๑๐๐  งบประมาณทีไ่ดร้ับ  
 ๑๙,๘๖๔,๑๐๐ บาท 
 งบประมาณที่ใช้
๗,๙๕๗,๑๐๐ บาท 
 

 / 
ร้อยละ 
๙๗.๖๖ 

 

  สนอ. ไมไ่ด้กำหนดตัวช้ีวัดตัวนีไ้ว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ
สำนักอนามัย แตไ่ดม้ีการดำเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพผูดู้แลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วย
และผูสู้งอายุท่ีต้องได้รับการดูแลตอ่เนื่องที่บ้าน 
โดยได้ให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผูสู้งอายุ
แก่ ผู้ดูแล (Caregiver) แล้วจำนวน ๑,๗๕๘ คน 
จากกลุ่มเปา้หมายทั้งหมด ๑,๘๐๐ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๙๗.๖๖ (ผา่นการอบรมเป็น Caregiver ใหม่ 
จำนวน ๕๘๔ คน ผ่านการอบรมทบทวน จำนวน 
๑,๑๗๔ คน) 

รวมตัวชี้วัดมิติที่  ๓.๑  ทั้งสิ้น ๑๕ ตัวชี้วัด ๑ ๑๔ 0 0  
 

 



- 119 - 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสแหง่เศรษฐกิจ  (มี ๒ เปา้หมาย ๒ เป้าประสงค์ ๖ ตัวชี้วดั ๖ โครงการ   รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ   ๓,๔๐๑,๑๐๐ บาท/งบประมาณที่ใช้ -  บาท) 
 เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ แรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่างเท่าเทียม  (มี ๑ เป้าประสงค์ ๓ ตัวชี้วัด) 
 เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสทิธิทางสวสัดิการสังคมและแหล่งเงินทุน ( มี ๓ ตัวชี้วัด) 
๑. ระดับความสำเร็จในการจดัทำฐานข้อมูลแรงงาน
นอกระบบ 
 
 
 
 

ระดับ ๕ ไม่ได้ใช้งบประมาณ /    ดำเนินการแล้วเสร็จตามค่าเป้าหมาย ทั้ง ๓ 
กลุ่มเขต ได้แก่  
๑. กลุ่มกรุงธนใต้ จำนวนวินท้ังหมด ๖๙๐ 
วิน จำนวนผู้ขับข่ีทั้งหมด ๑๓,๓๒๗ คน 
๒. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จำนวนวิน
ทั้งหมด ๘๖๒ วิน จำนวนผู้ขับข่ีทัง้หมด 
๑๔,๐๘๗ คน 
๓. กลุ่มกรุงเทพใต้ จำนวนวินทั้งหมด ๑,๒๘๗ 
วิน จำนวนผู้ขับข่ีทั้งหมด ๒๑,๔๒๘ คน 

๒. ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่กรุงเทพมหานคร
รับผิดชอบรับทราบสวสัดิการและแหล่งเงินทุน 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  /   อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่อผูข้ับขี่
รถจักรยานยนต์รับจ้างแต่ละกลุม่เขต โดย 
กลุ่มเป้าหมายมี ๓ กลุม่เขต ประกอบด้วย 
๑. กลุ่มกรุงธนใต้ จำนวน ๗ เขต 
๒. กลุ่มกรุงเทพใต้ จำนวน ๑๐ เขต 
๓. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จำนวน ๙ เขต 

3. ร้อยละของแรงงานนอกระบบ/ผู้มีรายได้น้อยท่ี
ได้รับความรูเ้รื่องการบริหารการเงนิ มีการวางแผน
ทางการเงินเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๕ งบประมาณที่ไดร้ับ 
๒,๒๖๘,๙๐๐ บาท 

 

 /   อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดเตรยีมข้อมูล
และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมการ
อบรมสมัมนาเพื่อให้ความรู้เรื่องการ
วางแผนทางการเงินแก่ผู้เข้ารับการอบรม 

เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ แรงงานนอกระบบ ผู้มีรายได้น้อย และประชาชนทั่วไปมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง  (มี ๑ เป้าประสงค์ ๓ ตัวชี้วัด) 
 เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒.๑ แรงงานนอกระบบ ผู้มีรายได้น้อย และประชาชนทั่วไป ได้รับการพฒันาทักษะฝีมือเพื่อการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ ( มี ๓ ตัวชี้วัด) 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

4. ร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพ ที่เปิดสอนตรงตาม
ความต้องการของตลาดงาน 
 
 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐  ไม่ได้ใช้งบประมาณ  /   มีการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการ
เปิดสอนหลักสตูรระยะสั้นของโรงเรียน 
ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครใหส้อดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน เมื่อวันที่ 
๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งโรงเรียนฝึกอาชีพฯ 
ทั้ง ๑๐ แห่ง ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตร
ระยะสั้นตามมติกรรมการฯ คิดเปน็ร้อยละ 
๑๐๐ ปัจจุบันโรงเรยีนฝึกอาชีพฯ ทั้ง ๑๐ 
แห่ง อยู่ระหว่างปิดภาคเรยีนที่ ๓/๒๕๖๒ 
ด้วยเหตุพเิศษ จากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

5. ร้อยละของผู้ผา่นการอบรมวิชาชีพสามารถนำ
ความรู้ใช้ประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม 

ร้อยละ ๗๕ งบประมาณที่ไดร้ับ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 



 /   โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง ๑๐ 
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น
ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ศึกษาใน
โรงเรียนสายสามญั สังกัดสำนักการศึกษา 
จำนวน ๑๔ โรงเรยีนและนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ มีทักษะวิชาชีพติดตัวคนละ ๑ 
ประเภทวิชา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปิดภาค
เรียน เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

6. ร้อยละของผู้ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 

ร้อยละ ๙๐ งบประมาณที่ไดร้ับ 
๑๓๒,๒๐๐ บาท 

 

 /   มีการจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมอื
แรงงาน จำนวน ๓ สาขาวิชาชีพ ดังนี ้
๑. ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ ๑ ระหว่างวันท่ี 
๙-๑๑ มี.ค.๖๓ ผู้เข้าทดสอบ ๑๒ คน  
ผ่าน ๑๐ คน 



- 121 - 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

๒. สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ ๑ 
ระหว่างวันท่ี ๕-๑๓ มี.ค.๖๓  
ผู้เข้าทดสอบ ๑๕๒ คน ผา่น ๑๔๓ คน 
๓. สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย 
ระหว่างวันท่ี ๙-๑๑ มี.ค.๖๓  
ผู้เข้าทดสอบ ๒๐ คน ผ่าน ๑๖ คน 
รวมจำนวนผูเ้ข้ารับการทดสอบ ๑๘๔ คน 
ผู้ผ่านเกณฑม์าตรฐานฝมีือแรงงาน จำนวน 
๑๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๕ 
ส่วนสาขาช่างแต่งผมสตรี เลื่อนการทดสอบฯ 
ไม่มีกำหนด เนื่องจากเกิดการระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา (COVID-19) 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ ๓.๒  ทั้งสิ้น ๖ ตัวชี้วัด ๑ ๕ 0 0  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทกุคน  (มี ๓ เป้าหมาย ๗ เป้าประสงค์ ๑๓ ตัวชี้วดั ๓๒ โครงการ รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ  324,580,900 บาท งบประมาณทีใ่ช้ 88,961,259 บาท) 
เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเทา่เทียมและเสมอภาค (มี ๒ เป้าประสงค์ ๒ ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กทีอ่าศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะตองไดรับการศึกษาตามความตองการ ( มี ๑ ตัวชี้วัด) 
๑. ร้อยละของการเข้าเรียนสุทธิในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของเด็กในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐  ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
ร้อยละ ๔๕ 

  - ตรวจสอบข้อมลูของเด็กท่ีมีอายคุรบ
เกณฑ์ในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ  
- วางแผนจัดทำแนวปฏิบัตเิกี่ยวกบัการรับ
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร และแจ้งเวียนเขต 

เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๒ พัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ( มี ๑ ตัวชี้วัด) 
2. จำนวนของโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ที่เปิดการจดัการศึกษาพเิศษ (เรียนรวม) สำหรับ
เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
(ตัวชี้วัดเจรจา) 

จำนวน ๑๓๗ 
โรงเรียน  

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
ร้อยละ ๔๐ 

  จัดทำหนังสือเวียนแจ้งสำนักงานเขตเพื่อ
สำรวจโรงเรยีนในสังกัดที่มีความประสงค์
ขอเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ  
(เรียนร่วม) 

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (มี ๓ เป้าประสงค์ ๘ ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรยีนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดบัชาตขิั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ( มี ๓ ตัวชี้วัด) 
3. ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน  
(O-NET) สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาท่ีสอบ  
(ปรับเป็น ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลักจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด) 

ร้อยละ ๒๐ ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
ปรับตัวช้ีวัด 

 

  ดำเนินโครงการร่วมกันกับตัวช้ีวัดที่ 4 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลกัจาก
การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑท์ี่
กำหนด 

4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลักจากการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมคีะแนน
เฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด 
(ตัวชี้วัดเจรจา) 

ร้อยละ ๑๐๐ งบประมาณที่ไดร้ับ 
5,053,100 บาท 



 / 
ร้อยละ ๕๐ 

  อยู่ระหว่างประมวลผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ของช้ัน ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

 (ปรับเป็น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลักจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด) 
5. ร้อยละของนักเรียนท่ีมผีลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
ทุกระดับชั้นผ่านเกณฑค์ะแนนร้อยละ ๖๐ 
(ตัวชี้วัดเจรจา) 
 

ร้อยละ ๙๐ งบประมาณที่ไดร้ับ 
20,544,600 บาท 


 / 
- 

(ยังไม่มีการ
รายงาน) 

  อยู่ระหว่างการเก็บรวบข้อมลูการประเมิน 
ผลการเรยีนรู้จากโรงเรียนเพื่อนำมา
วิเคราะห์ข้อมูล โดยกำหนดส่งผ่านระบบ 
SAR Online ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๓ 

เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีความเป็นมืออาชีพ ( มี ๑ ตัวชี้วัด) 
6. ร้อยละของข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาของกรุงเทพมหานครผา่นมาตรฐานวิชาชีพ 
(ตัวชี้วัดเจรจา) 
 

ร้อยละ ๙๕ งบประมาณที่ไดร้ับ 
33,786,400 บาท 


 / 
- 

(ยังไม่มีการ
รายงาน) 

  อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมอนุมัตผิู้เช่ียวชาญ
เพื่อขอคำปรึกษาในการจัดทำหลกัสูตรตาม
แผนที่เส้นทางการพัฒนาสมรรถนะฯ และ
เวียนคำสั่งให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม 

เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๓ นักเรียนมีทักษะความรู้และความสามารถเพ่ิมขึ้น ( มี ๔ ตัวชี้วัด) 
7. ร้อยละของผู้เรียนมีพัฒนาการสมวัย 
(ตัวชี้วัดเจรจา) 
 

ร้อยละ ๘๕ งบประมาณที่ไดร้ับ 
4,511,200 บาท 



 /  
ร้อยละ ๖๐ 

  มีการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ครบทั้ง ๔๒๙ โรงเรียน และปิดภาคเรียน
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอข้อมลูจาก
รายงานของโรงเรยีนส่งมาทีส่ำนักการศึกษา 

8. ร้อยละของนักเรียนมีคะแนน IQ และ EQ ไม่ต่ำ
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน (ในแผนหน่วยงานปรับเป็น 
นักเรียนมผีลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านทุก
รายวิชา และมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคร์ะดับผ่านขึ้นไป) 

ร้อยละ ๘๐ ไม่ได้ใช้งบประมาณ  /  
ร้อยละ ๔๐ 

  อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บข้อมูลและ
ประมวลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนและคณุลักษณะอันพึงประสงค ์
ของนักเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนท่ี ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ผ่านระบบ SAR Online 

9. ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
สองภาษามีผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

ร้อยละ ๘๕ งบประมาณที่ไดร้ับ 
235,155,700 บาท 

 /   อยู่ระหว่างการออกนิเทศโรงเรียนใน
โครงการฯให้คำปรึกษาแนะนำการประเมิน
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

(ตัวชี้วัดเจรจา) 
 

 ยังไม่มีการ
รายงานผล 

ครูต่างชาติและเรื่องของหลักสูตร/การ
จัดการเรียนการสอน แต่ปัจจุบันตอ้งเลื่อน
การดำเนินกิจกรรมออกเนื่องจากสถานการณ์
การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) 

10. ร้อยละของนักเรียนมีกิจกรรมการปฏิบตัิตนท่ี
สะท้อนถึงการมีคณุธรรมจริยธรรม 
(ตัวชี้วัดเจรจา) 
 

ร้อยละ ๑๐๐ งบประมาณที่ไดร้ับ 
2,806,600 บาท 



 / 
ร้อยละ ๓๐ 

  อยู่ระหว่างโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรม
หรือโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบตัิ
กิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต (มี ๒ เป้าประสงค์ ๓ ตัวชี้วดั) 
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๑ ศึกษาและพัฒนาเน้ือหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละชว่งวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ( มี ๑ ตัวชีว้ัด) 
๑1. จำนวนเขตที่มีการสำรวจความต้องการ 
การเรยีนรู้ตามอัธยาศัยทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวยัและ
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและมี
แผนงานการเรียนรูต้ามอัธยาศยัตามความต้องการ
ของประชาชน 

๕๐ เขต ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
 

  ดำเนินการรับแบบสำรวจได้ ๓๗ เขต และ
รอติดตามแบบสำรวจอีก ๑๓ เขต     
(สำรวจข้อมลูเมื่อ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
และไม่สามารถดำเนินการต่อได้เนือ่งจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 
(COVID-๑๙)) 

เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๒ ส่งเสรมิการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้กับประชาชนกรุงเทพมหานคร ( มี ๒ ตัวชี้วัด) 
๑2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จดัขึ้นเพื่อ 
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มี
ประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

๓ โครงการ งบประมาณที่ไดร้ับ 
18,816,300  

ล้านบาท 


 / 
 

  มีการดำเนินการสำเร็จ ๑ โครงการ คือ 
โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาตเิขต
พระราชฐานในพระองค์ ประจำปี ๒๕๖๓ 
สว่นอีก ๔ โครงการ อยู่ระหวา่งดำเนินการ 
(สำรวจข้อมลูเมื่อ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
และไม่สามารถดำเนินการต่อได้เนือ่งจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโร
น่า (COVID-๑๙)) 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

13. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วม 
โครงการการจัดการเรียนรูต้ามอัธยาศัย 

ระดับ ๔ ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
 

  แจกแบบสำรวจฯกิจกรรมพัฒนากระบวน 
การเรียนรู้สำหรับเยาวชน จำนวน ๒ กิจกรรม 
และได้ดำเนินการเกบ็แบบสำรวจรอการ
บันทึกผล (สำรวจข้อมูลเมื่อ ๑๖ มีนาคม 
๒๕๖๓ และไมส่ามารถดำเนินการต่อได้
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค
ไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙)) 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ ๓.๓ ทั้งสิ้น ๑๓ ตัวชี้วัด 0 ๑3 0 0  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม (มี 1 เป้าหมาย 4 เป้าประสงค ์4 ตัวชี้วัด 24 โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รับ  54,970,100 บาท/งบประมาณที่ใช้ 2,241,239.70 บาท) 
เป้าหมายที่ 3.4.1 คนกรุงเทพฯ ที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข (มี 4 เปา้ประสงค์ 4 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 3.4.1.1 สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1. จำนวนชุดข้อมูลความรูด้้านพหวุัฒนธรรม
ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครไดร้ับการพัฒนา 
 
 
 
 

2 ชุด งบประมาณที่ไดร้ับ 
4,526,600 บาท 

 

 / 
ร้อยละ 45 

  อยู่ระหว่างการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร และจัดทำ
ตารางวางแผนการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำ
แบบจัดเก็บข้อมลูมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม 
(มภ.2) จำนวน 6 รายการ ดังนี้ 1) สาขาวรรณกรรม
พื้นบ้านและภาษา - ตำนานจระเข้ดาวคะนอง 2) 
สาขาศิลปะการแสดง - สำนักดนตรีไทยหลวง
ประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง)  
3) สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธกีรรม ประเพณี 
และเทศกาล - ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ 
(วัดสุทธาโภชน์) เขตลาดกระบัง 4) สาขาความรู้และ
การปฏิบัตเิกี่ยวกับธรรมชาติและจกัรวาล -  
สวนอนุรักษ์ครูหวาน เขตยานนาวา 5) สาขางาน
ช่างฝีมือดั้งเดิม - ผ้าไหมบ้านครัว เขตราชเทวี  
6) สาขาการเล่นพ้ืนบ้าน กีฬาพ้ืนบา้น และศลิปะการ
ต่อสู้ป้องกันตัว - ศิลปะการป้องกันตัว ค่ายพระยา
ตาก (นายกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา) เขตหนองแขม และ
ดำเนินการจัดทำคู่มือในการจัดเกบ็มรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางให้สำนักงานเขต
ดำเนินการจัดเก็บข้อมลูภมูิปัญญาท้องถิ่น ต่อไป 

เป้าประสงค์ที่ 3.4.1.2 พัฒนากระบวนการ/เครือข่ายและกลไกการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (มี 1 ตัวชี้วัด) 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

1. จำนวนชุดนิทรรศการที่จดัแสดงในแหล่ง
เรียนรูด้้านวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 

5 ชุด งบประมาณที่ไดร้ับ 
3,773,900 บาท 

 

 / 
ร้อยละ 35 

  1. กิจกรรมการจัดแสดงชุดนิทรรศการเคลื่อนที่มรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทีไ่ดร้ับการขึ้นบัญชีเป็น
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรงุเทพมหานคร 
ประจำปี 2562 จำนวน 6 ชุด ดังนี้ 1) ตำนานยักษ์วัด
โพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ท่าเตียน สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน
และภาษา 2) วงปี่พาทย์พาทยโกศล สาขา
ศิลปะการแสดง 3) การทำขวัญข้าว เขตลาดกระบัง 
สาขาแนวปฏิบตัิทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และ
เทศกาล 4) การกวนกระยาสารท เขตทวีวัฒนา สาขา
ความรู้และการปฏิบัตเิกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 
5) สมุดข่อย เขตบางซื่อ สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม   
6) มวยไทย สาขาการเล่นพ้ืนบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน และ
ศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว ในการจัดงานประเพณีวันข้ึนปี
ใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เมื่อวันท่ี 31 ธ.ค. 
62 – 1 ม.ค. 63 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม. 
2. กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร อยูร่ะหวา่งขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาต เชิญเพลงพระราชนิพนธ์ของ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สำหรับใช้ในการ
ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประจำ



- 128 - 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

พุทธศักราช 2563 จำนวน 15 เพลง ขอพระราชทาน
ถ้วยรางวัลของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญอักษรพระ
ปรมาภิไธย ว.ป.ร.ประดิษฐานบนถ้วยรางวัล และขอ
พระราชทานถ้วยรางวลัของ สมเดจ็พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี และขอพระราชทานพระราชานุญาต
เชิญอักษรพระนามาภไิธย ส.ท. ประดิษฐานบนถ้วย
รางวัล 

เป้าประสงค์ที่ 3.4.1.3 พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1. จำนวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีใน
กรุงเทพมหานคร 

3 เครือข่าย งบประมาณที่ไดร้ับ 
29,944,600 บาท 


 / 
ร้อยละ 55 

  อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อ แบบตอบรับพร้อมแบบ
กรอกประวัติและผลงานจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ
ดำเนินการประสานจัดประชุมเครอืข่าย และจัดตั้ง
เครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย 9 สาขา โดยดำเนินการในปีนี้ 3 สาขา 

เป้าประสงค์ที่ 3.4.1.4 รณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ช่องทางสื่อทีห่ลากหลายของกรุงเทพมหานคร (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1. จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร
อย่างหลากหลายช่องทาง 

5 ช่องทาง งบประมาณที่ไดร้ับ 
16,725,000 บาท 


 /  
ร้อยละ 50 

  เผยแพร่ข้อมลูความรู้ด้านวัฒนธรรม 
4 ช่องทาง ดังนี้  1) สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ หนังสือ 2) 
เผยแพร่คลิปด้านดนตรีผ่านยูทูป 
3) จัดแสดงนิทรรศการ 4) เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ค  

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 3.4 ทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด 0 ๔ 0 0  
รวมตัวชี้วัดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 38 ตัวชี้วัด 2 36 0 0  
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ตัวช้ีวัดสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหาร กทม.   

ตัวช้ีวัดสนับสนุน ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ ๓.๑ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส (มี ๑ เป้าหมาย ๑ เป้าประสงค์ ๓ ตัวชี้วัด ๓ โครงการ 
 เป้าหมายที่ ๓.๑.๓  ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รบัการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร (มี  ๑ เป้าประสงค์ ๓ ตัวชี้วดั)  
 เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๓.๒ ดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร (มี ๓ ตัวชี้วัด)  
๑. จำนวนผูสู้งอายุท่ีไดร้ับการคัดกรองกลุ่ม
อาการที่มีในผูสู้งอายุ (เจรจา สนพ.) 

๕,๐๐๐ ราย ไม่ได้ใช้งบประมาณ / 
๓,๗๓๑ 

ราย 

   สนพ. ดำเนินการคัดกรองกลุ่มอาการที่มี
ในผู้สูงอายุ มีผูสู้งอายุท่ีได้รับการคัด
กรอง เท่ากับ ๓,๗๓๑ ราย แตเ่นื่องจาก
พบอุปสรรคในระบบการดึงข้อมูลการคัด
กรองผู้สูงอายุของสปสช. ซึ่งได้ประสาน
สปสช. แล้วอยูร่ะหว่างดำเนินการแก้ไข
ระบบดังกลา่วจาก สปสช. 

๒. ร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุใน Home 
ward ได้รับการเฝ้าระวังภาวะเสีย่งและ
ภาวะแทรกซ้อนจากผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองาน
พยาบาลผู้ป่วยและผูสู้งอายุท่ีต้องได้รับการ
ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน  

(เจรจาตกลง สนอ.) 

ร้อยละ ๑๐๐ ไม่ได้ใช้งบประมาณ / 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

   สนอ. ไดด้ำเนินโครงการการพัฒนา
ศักยภาพผูดู้แลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาล
ผู้ป่วยและผูสู้งอายุท่ีต้องไดร้ับการดูแล
ต่อเนื่องทีบ่้าน โดยผูดู้แลสามารถให้การ
ดูแลผูป้่วยและผูสู้งอายุใน Home Ward 
รายใหม่ จำนวน ๑,๓๙๖ ราย ได้รบัการ
เฝ้าระวังภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน
จากผู้ดูแลฯ จากท้ังหมด จำนวน ๑,๓๙๖ 
ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ยอดผูป้่วยฯ ถึง
วันท่ี ๑๘ มี.ค.๖๓) ทั้งนี้ ยอดผูป้่วยและ
ผู้สูงอายุใน Home Ward สะสมทัง้หมด 
จำนวน ๑๔,๒๔๕ ราย ได้รับการเฝ้าระวัง
ภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนจากผู้ดูแล
ฯจากทั้งหมด 
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ตัวช้ีวัดสนับสนุน ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

๓. ร้อยละของผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองาน
พยาบาลผู้ป่วยและผูสู้งอายุท่ีต้องได้รับการ
ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ที่ปฏิบตัิงานจริงได้รบัการ
ติดตาม กำกับ ดูแล จากพยาบาลผู้จัดการ
สุขภาพและผูต้รวจการพยาบาล 

ร้อยละ ๘๐ ไม่ได้ใช้งบประมาณ / 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

   สนอ. ไดด้ำเนินการติดตาม กำกับ ดูแล 
ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาล จาก
พยาบาลผู้จัดการสุขภาพและผู้ตรวจการ
พยาบาล โดยพบว่า ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผูป้่วย
และผูสู้งอายุท่ีต้องได้รับการดูแลตอ่เนื่อง 
ที่บ้านท่ีปฏิบัติงานจริงท้ังหมดของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน ๖๘ แห่ง 
ได้ดำเนินการติดตาม กำกับ ดูแล จาก
พยาบาลผู้จัดการสุขภาพและผู้ตรวจการ
พยาบาล 

รวมตัวชี้วัดสนับสนุนมิติที่ ๓.๑ ทั้งสิ้น ๓ ตัวชี้วัด ๓ 0 0 0  
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ตัวช้ีวัดสนับสนุน ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

ตัวชี้วัดเจรจาสำนักการศึกษาที่เป็นเชิงพื้นที่ /นโยบาย/ภารกิจเฉพาะ  
มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทกุคน(มี ๓ ตัวชี้วัด ๔ โครงการ รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ  13,732,600 ล้านบาท งบประมาณที่ใช้ 11,167,205  ล้านบาท) 
๑. ร้อยละของโรงเรียนท่ีมผีลงานของนักเรียน
ที่เกิดจากการนำนวตักรรมหรือสื่อหรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตามเกณฑ์ที่
กำหนด 
(ตัวชี้วัดเจรจา) 
 

ร้อยละ ๙๕ ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
ร้อยละ ๔๕ 

  อยู่ระหว่างแจ้งโรงเรียนใหร้ายงานการวางแผน
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
ให้นักเรียนสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อการเรยีน และ
โรงเรียนรายงานการวางแผนดำเนนิงาน
โครงการ/กิจกรรมฯ มายัง สนศ. จำนวน ๓๕๕ 
โรงเรียน 

๒. ร้อยละของนักเรียนท่ีไดร้ับการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ครบถ้วนและท้นตามเวลาที่กำหนด 
(ตัวชี้วัดเจรจา) 

ร้อยละ ๑๐๐ ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
ร้อยละ ๔๕ 

  ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่อ
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางฯ ให้ ๕๐ เขต
ทราบและถือปฏิบัติ ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจากผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

๓. ร้อยละความสำเร็จในการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย ของนักกีฬากรุงเทพมหานคร 
(ตัวชี้วัดเจรจา) 

ร้อยละ ๓๐  งบประมาณทีไ่ดร้ับ 
13,732,600 บาท 
 งบประมาณที่ใช้
11,167,205 บาท


/ 
ร้อยละ ๘๙ 

   การเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครัง้ที่ ๓๗ นคร
ระยองเกมส์ เสร็จสิ้นแล้ว ทีมนักกฬีา
กรุงเทพมหานครมีผลการแข่งขันเป็นลำดับท่ี ๑ 
โดยได้รับเหรยีญรางวัลเหรียญทอง จำนวน ๖๒ 
เหรียญ เหรยีญเงินจำนวน ๓๒ เหรียญ เหรียญ
ทองแดงจำนวน ๒๘ เหรยีญ 

รวมตัวชี้วัดสนับสนุนมิติที่ ๓.3 ทั้งสิ้น ๓ ตัวชี้วัด ๑ ๒ 0 0  
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สรุปวิเคราะห์ผลดำเนินการด้านที่ 3   

การดำเนินงานของมหานครสำหรับทุกคน จะเป็นเรื่องการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ
และการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพ การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ การให้การศึกษาสำหรับทุกคน หรือ  
การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้อง
กับมหานครสำหรับทุกคน ที่ผ่านมายังคงมีการดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ผลงาน
สำคัญ อาทิ การเพิ่มหรือขยายจำนวนเป้าหมายให้มากขึ้น เช่น การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสถานที่
ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร จากเดิมดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงเฉพาะสำนักงานเขต ส่วนในปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ เริ่มดำเนินการในศูนย์บริการสาธารณสุขของสำนักอนามัย หรือการผลักดันให้มีลิฟต์ และการก่อสร้าง/
การปรับปรุงจุดรับส่งคนพิการในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น การผลักดันให้สำนักงานเขตค้นหา
ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการเบี้ยยังชีพ หรือการแก้ไขปัญหาสำคัญประการหนึ่ง คือ การจัดทำฐานข้อมูล
แรงงานนอกระบบ ซึ่งสำนักพัฒนาสังคมได้เริ่มรวบรวมข้อมูลกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะแล้ว ๓ 
กลุ่มเขต ส่วนในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะดำเนินการอีก ๓ กลุ่มเขต ในส่วนของด้านการศึกษา สำนักพัฒนาสังคม
ร่วมกับสำนักการศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาวิชาชีพให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๔ โรงเรียน ให้มีทักษะวิชาชีพติดตัว อย่างน้อยคนละ ๑ ประเภทวิชาตามนโยบายของ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักเรียนควบคู่ไปกับ
การศึกษาวิชาสามัญ ให้สามารถหารายได้เสริมในครอบครัวตามทักษะ ความถนัด และความสนใจของตนเอง 
ส่วนด้านการศึกษาตลอดชีวิต มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุดของ
กรุงเทพมหานคร โดยรูปแบบจะเป็นการสำรวจความต้องการของประชาชนต่อห้องสมุด และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ห้องสมุด  

นอกจากนี้ ในช่วงเวลาปกติการดำเนินการของทุกมิติจะเป็นไปตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากขณะนี้ทุกประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)  ซึ่งมีการประเมินว่า สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสฯ จะยังคงถึงสิ้นปี 
๒๕๖๓ ในขณะที่ทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยพิจารณาหามาตรการมาเพื่อยับยั้งการแพร่ ระบาดฯ ซึ่งหนึ่งใน
มาตรการที่รัฐใช้ คือ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” “Social Distancing” และมาตรการการปิดสถานศึกษา 
แหล่งให้บริการทางสังคมที่สำคัญ คือ การปิดสถานประกอบการต่าง ๆ หรือแม้แต่การจำหน่ายอาหารทำได้เพียง
นำกลับไปรับประทานที่บ้าน ทำให้กิจกรรมหรือโครงการที่จะทำให้มีประชาชนมาใช้บริการ หรือมาประชุม
ร่วมกัน จะต้องถูกเลื่อน ชะลอ หรือยกเลิก ประกอบกับการเตรียมการเพื่อป้องกันโรค หรือการรักษาพยาบาล
จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ดังนั้น กิจกรรมหรือโครงการที่ทำให้ประชาชนมารวมตัวกันจึงไม่สามารถ
ดำเนินการได้ และอาจจะต้องถูกยกเลิก เพื่อนำงบประมาณไปใช้ด้านสาธารณสุข หรือการแพทย์ ส่งผลให้
เป้าหมายของด้านที่ ๓ อาจไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้  

มิติที่ ๓.๑ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพ
ให้กับผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

การดำเนินงานในภาพรวมระดับมิติของมิติที ่ ๓.๑ มีการกำหนดโครงการในแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี ๒๕๖๓ ของหน่วยงาน เพื่อรองรับมาตรการ ได้แก่ การผลักดันให้อาคารราชการ/อาคารสาธารณะ/
อาคารเอกชนสาธารณะขนาดใหญ่จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ  การออกแบบ
การก่อสร้างหรือออกแบบปรับปรุงอาคารสาธารณะ/ถนนให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคน
พิการ การจัดหาหรือผลักดันให้มีบริการรถสาธารณะสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ การก่อสร้างลิฟต์สำหรับ



- 133 - 

ผู้สูงอายุและผู้พิการของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร การสร้างทางลาดทางเท้า การจัดสวัสดิการในเรื่อง
เบี้ยยังชีพ การจัดบริการที่อยู่อาศัย สร้างอาชีพ จัดกิจกรรมนันทนาการ  จัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการ
เคลื่อนไหว ซึ่งถือเป็นมาตรการสำคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าประสงค์และเป้าหมายในภาพรวมเพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ อาคารสถานที่ของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานครได้รับการจัดสาธารณูปโภค ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน ๖๘ แห่ง ซึ่งทำการสำรวจ
เก็บข้อมูลอาคาร ศบส. แล้วเสร็จ จำนวน ๔๑ แห่ง และจัดทำแบบก่อสร้างปรับปรุง ศบส. แล้วเสร็จ จำนวน  
๘ แห่ง การก่อสร้างลิฟต์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๙ ตัว 
ใน ๑๖ สถานี การก่อสร้างและปรับปรุงจุดรับส่งคนพิการในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๒ จุด 
ใน ๑๖ สถานี จากเป้าหมายที่มีการสำรวจทั้งสิ้น ๔๔ จุดใน ๓๒ สถานี การติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียง
ประกอบทางข้ามเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ โดยเฉพาะผู้พิการทางสายตาในการข้ามถนน จำนวน ๕๔ ทางแยก 
(เป้าหมาย จำนวน ๑๓๘ ทางแยก ดำเนินการแล้วเสร็จสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๘๔ ทางแยก และ
การให้บริการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น จำนวน ๓๐ คัน เป็นดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ การให้สวัสดิการขั้นพื้นฐานในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส จะเน้นในเรื่องของการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่
ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว รวมทั้งการให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ส่วนรัฐบาลก็มีนโยบายเปิดรับลงทะเบียน
เพ่ือจัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และเบี้ยความพิการสำหรับผู้พิการ แต่ในทางปฏิบัติพบว่า 
ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนและมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ จำนวน ๘๑๖,๐๕๓ คน จากประชากรสูงอายุตามทะเบียนบ้าน 
จำนวน ๑,๐๒๐,๙๑๗ คน แสดงให้เห็นว่า มีผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งไม่ไปลงทะเบียนฯ เนื่องจากความไม่สะดวกใน
การไปลงทะเบียน หรือไปรับเงิน หรือบางรายมีฐานะดี ซึ่งประชากรเหล่านี้หากเป็นกลุ่มผู้มีฐานะยากจน แต่ไม่
สามารถเข้าถึงสวัสดิการดังกล่าวได้ หน่วยงานระดับสำนักงานเขตควรลงพื้นที่เพื่อค้นหาสาเหตุจำนวนที่
แน่นอน และให้บริการเชิงรุก ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงสวัสดิการต่างๆ ที่รัฐจัดให้ นอกจากนั้น 
สำนักพัฒนาสังคมยังมีสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ และมีนโยบายเปิดรับผู้สูงอายุทุกคน แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้าน
งบประมาณ และศูนย์บริการผู้สูงอายุมีจำนวนน้อย ทำให้ต้องจำกัดผู้ที่เข้ารับบริการ บางสถานที่รับเฉพาะเพศหญิง 
เช่น บ้านบางแค ๒ ปัจจุบันแนวโน้มของผู้สูงอายุที่ต้องการเข้าถึงสวัสดิการ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ที่สำคัญ
กรุงเทพมหานครมีประชากรแฝงจำนวนมาก ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการวางแผนการ
จัดสวัสดิการสังคม  

มิติที่ ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ  
สำนักพัฒนาสังคมได้ดำเนินการส่งเสริมการสร้างโอกาสทางอาชีพ ให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ที ่มี

รายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเล็งเห็นว่า กลุ่มแรงงานนอกระบบ เป็นกลุ่มผู้มีงานทำที่ไม่ได้
ร ับความคุ ้มครองและไม่ม ีหลักประกันทางส ังคมจากการทำงาน (ตามกฎหมายประกันส ังคม และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี จึงกำหนดเป้าหมาย
เป้าหมายที ่ ๓.๒.๑ แรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่างเท่าเทียม  แต่เนื ่องจาก
กรุงเทพมหานครยังไม่มีฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ สำนักพัฒนาสังคมจึงได้จัดทำฐานข้อมูลของแรงงานนอก
ระบบ โดยเริ่มจากกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ (วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง) (สำนักเทศกิจได้เคยสำรวจ
และรวบรวมไว้) ทั้ง ๖ กลุ่มเขต โดยกลุ่มกรุงเทพกลาง (ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)  กลุ่มกรุงเทพ
เหนือ และกรุงธนเหนือ (ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดำเนินการ ใน 
๓ กลุ่มเขตที่เหลือ ได้แก่ กลุ่มกรุงธนใต้ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก และกลุ่มกรุงเทพใต้เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ 
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ยังมีการส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบรับทราบสวัสดิการและแหล่งเงินทุน โดยจัดทำโครงการจัดทำการประชาสัมพนัธ์
ให้แรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการ และแหล่งทุนในการ
ประกอบอาชีพ พร้อมทั้งจัดทำโครงการรู้ใช้ รู ้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมอบรม
สัมมนาเพ่ือให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงิน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในด้านการวางแผนการใช้
จ่ายเงิน มีวินัยการออม มีการจัดสรรเงินออมและใช้เงินออมเป็นทุนในการประกอบอาชีพ หรือนำไปลงทุนใน
ช่องทางต่าง ๆ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อความมั่นคงทางการเงิน สามารถใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้  
ปัจจุบันทั้ง ๒ โครงการยังไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เนื่องจากประสบปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)  

นอกจากนั้น แผนพัฒนากรุงเทพมหานครยังได้กำหนดเป้าหมายที่ ๓ .๒.๒ แรงงานนอกระบบ ผู้มี
รายได้น้อย และประชาชนทั่วไปมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ดังนั้น กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจึงต้องได้รับการพัฒนา
ทักษะฝีมือ  เพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ ส่งผลให้โรงเรียนฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานครจึงต้องมี
หลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัยและสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดงาน โดยสำนักพัฒนาสังคมได้จัด
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละพ้ืนที่ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพ่ือรับรองหลักสูตร
ที่จะเปิดสอน ซึ่งโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง ๑๐ แห่ง ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้ นตามมติ
กรรมการฯ ปัจจุบันการดำเนินงานของโรงเรียนฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานครต้องหยุดเป็นการชั่วคราว 
เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙  (Covid-๑๙) รวมทั้งการทดสอบฝีมือ
แรงงาน ตามโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน จำนวน ๔ สาขาวิชาชีพ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ สาขา
วิชาชีพ ส่วนสาขาช่างแต่งผมสตรีต้องเลื่อนการทดสอบฯ อย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาฯ เช่นกัน นอกจากนี้ สำนักพัฒนาสังคมได้ร่วมกับสำนักการศึกษา ในการกำหนดหลักสูตรการฝึก
อาชีพ และดำเนินการจัดการศึกษาวิชาชีพให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
จำนวน ๑๔ โรงเรียน ให้มีทักษะวิชาชีพติดตัวอย่างน้อยคนละ ๑ ประเภทวิชาตามนโยบายของผู้ว่าราชการ-
กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักเรียนควบคู่ไปกับการศึกษาวชิา
สามัญให้สามารถหารายได้เสริมในครอบครัวตามทักษะ ความถนัด และความสนใจของตนเอง  
        จากการประเมินผลแผนฯ ในระยะครึ่งปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓) 
พบว่า การดำเนินโครงการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จในระดับมิติที่ ๓.๒ 
ยังมีจำนวนน้อย เช่น โครงการจัดเก็บฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบและโครงการประชาสัมพันธ์ฯ กลุ่ม
แรงงานนอกระบบมีเพียงกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ (วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง) เท่านั้น ในขณะที่
แรงงานนอกระบบยังมีหลากหลายอาชีพ รวมทั้งโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ซึ่งได้ดำเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานเฉพาะผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และประสงค์จะเข้า
ทดสอบฯ เพียงแค่ ๔ สาขาอาชีพ โดยบางสาขาอาชีพจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบมีจำนวนน้อย จึงไม่สามารถ
เป็นตัวแทนประชากรที่ดีในการวัดผล 

มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) กำหนดวิสัยทัศน์เมืองกรุงเทพฯ  

ที่สามารถจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างทั่วถึง โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทาง
สังคม การเมือง วัฒนธรรม และศาสนา รวมถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพฯ มี
ความรู้ มีจิตสำนึกรักเมืองกรุงเทพฯ และมีทักษะในการดำรงชีวิตตลอดจนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างสุจริต 
โดยยึดหลักการศึกษาสำหรับทุกคน (Education for all) ตามแนวคิดสากลในการจัดการศึกษา โดยให้
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ความสำคัญกับ ๑) การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค และ ๒) การจัดการศึกษาที่
มีคุณภาพสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนที่มีความรู้และทักษะในการดำรงชีวิต นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุง
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ือให้ครอบคลุมมิติด้านการศึกษา
ครบถ้วนด้วยการเพิ่มเป้าประสงค์เรื่องประชาชนมีโอกาสศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ “การศึกษาตามอัธยาศัย” ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและ
กลุ่มเป้าหมาย พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัยและพัฒนาเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
โดยในส่วนของการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลการดำเนินการ ดังนี้ 

ด้านการกระจายโอกาสทางการศึกษา ได้มีการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนและส่งเสริม
การศึกษาของนักเรียนด้วยทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้ 
อยู่ในช่วงของการเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีท่ี ๔ แต่กิจกรรมจำเป็น 
ต้องเลื่อนออกไป ตามประกาศของสำนักการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) นอกจากนี้ การขยายจำนวนโรงเรียนที่สามารถจัดการศึกษา
พิเศษ (เรียนร่วม) ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจความพร้อมของโรงเรียนนั้น ก็ถูกชะลอการดำเนินการไปเช่นกัน 

ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการดำเนินโครงการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน 
โครงการพัฒนาเด็กสมวัย ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาฯ จึงทำให้ต้องปิดสถานศึกษาตลอดจนงดการดำเนินกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวของคนจำนวนมาก 
รวมถึงผลกระทบจากการสั่งการให้ปรับลดงบประมาณของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครทำให้บางโครงการ
ของสำนักการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้องเลื่อน/ชะลอการดำเนินโครงการออกไป  

ด้านการศึกษาตลอดชีวิต มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาใช้บริการ
ห้องสมุดของกรุงเทพมหานคร โดยรูปแบบจะเป็นการสำรวจความต้องการของประชาชนต่อห้องสมุด และการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ห้องสมุด ภาพรวมของโครงการเป็นไปด้วยดี ประชาชนให้ความร่วมมือ แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาฯ ทำให้ต้องงดการดำเนินกิจกรรม 

มิติที่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม  
ความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมของคนในกรุงเทพมหานคร ทำให้เกิดการอยู่

ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรม และการที่จะบริหารจัดการให้สังคมกรุงเทพมหานครเป็นสังคมที่มีความสงบสุข 
สันติ อยู ่ด้วยกันอย่างเรียนรู้และยอมรับในความแตกต่างของกันและกันในสังคมแบบพหุวัฒนธรรมนั้น 
กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดแผนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ คนกรุงเทพฯ ที่มีความ
แตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขปรองดองเป็ นหนึ่งเดียวกัน โดยมี
เป้าหมายการดำเนินงาน จำนวน ๑ เป้าหมาย คือ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯ ที่มีความแตกต่างหลากหลายทาง
วัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข และ กำหนดเป้าประสงค์ในการดำเนินการไว้ ๔ เป้าประสงค์ ได้แก่ 
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๒ 
พัฒนากระบวนการ/เครือข่ายและกลไกการเรียนรู ้ด้านพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๓ พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรม
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านพหุวัฒนธรรมแก่
ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ช่องทางสื่อที่หลากหลายของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยตัวชี้วัดหลัก จำนวน ๔ 
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ตัวชี ้ว ัด เพื ่อใช้เป็นเครื ่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานเพื ่อให้บรรลุ เป้าหมายใน 
การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ๒๔ โครงการ/กิจกรรม แบ่งออกเป็น 

๑. โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน ๘ โครงการ/
กิจกรรม ใช้งบประมาณ ๗ โครงการ/กิจกรรม ไม่ใช้งบประมาณ ๑ โครงการ/กิจกรรม แล้ว เสร็จ ๑ โครงการ 
อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ โครงการ/กิจกรรม มีงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน ๒๑,๐๑๗,๙๐๐ บาท 
(ยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาท)  

๒. โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏอยู่นอกแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๖ โครงการ/
กิจกรรม ใช้งบประมาณ ๑๓ โครงการ/กิจกรรม ไม่ใช้งบประมาณ ๓ โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ
ทั้ง ๑๖ โครงการ มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน จำนวน ๓๓,๔๖๖,๒๐๐ บาท (สามสิบสามล้านสี่แสนหกหมื่น-
หกพันสองร้อยบาท) รวมงบประมาณที่ได้รับในการดำเนินงานในเรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรมในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งสิ้นจำนวน ๕๔,๔๘๔,๑๐๐ บาท (ห้าสิบสี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาท) ทั้งนี้เป็น
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งผลต่อมิติ จำนวน ๑๗ โครงการ/กิจกรรม   

จากการดำเน ินการตามแผนปฏิบัต ิราชการกรุงเทพมหานครในส่วนของมิต ิที ่  ๓.๔ สังคม 
พหุวัฒนธรรม ในระยะครึ่งแผน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดของทั้ง ๔ 
เป้าประสงค์ มีการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมรองรับเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลการดำเนินการหลัก 
และสามารถดำเนินการในภาพรวมได้สำเร็จถึงร้อยละ ๔๕ ของเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินการตามแผนฯ 
ของมิติที่ ๓.๔ เรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรมสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ คือ สร้างเนื ้อหาความรู ้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
มีตัวชี้วัดคือจำนวนชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ค่าเป้าหมาย 
๒ ชุด สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๓ โดยใช้เงินอุดหนุนรัฐบาล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการค้นคว้าข้อมูล
จากเอกสาร  และจัดทำตารางวางแผนการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำแบบจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม (มภ.๒) จำนวน ๖ รายการ ดังนี้ ๑. สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา - ตำนานจระเข้ดาวคะนอง 
๒. สาขาศิลปะการแสดง - สำนักดนตรีไทยหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) ๓. สาขาแนวปฏิบัติทาง
สังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล - ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ (วัดสุทธาโภชน์) เขตลาดกระบัง 
๔. สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล - สวนอนุรักษ์ครูหวาน เขตยานนาวา ๕. สาขา
งานช่างฝีมือดั้งเดิม - ผ้าไหมบ้านครัว เขตราชเทวี ๖. สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้
ป้องกันตัว – ศิลปะการป้องกันตัว ค่ายพระยาตาก (นายกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา) เขตหนองแขม รวมทั้งได้มีการจัดทำ
คู่มือในการจัดเก็บมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางให้สำนักงานเขตดำเนินการจัดเก็บข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นต่อไป  

เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๒ พัฒนากระบวนการ/เครือข่ายและกลไกการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมใน
สถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีตัวชี้วัดคือ จำนวนชุดนิทรรศการที่จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้
ด้านวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย ๕ ชุด ได้ดำเนินการจัดแสดงชุดนิทรรศการเคลื่อนที่มรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๖ ชุด ดังนี้ ๑. ตำนานยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ท่าเตียน สาขาวรรณกรรมพ้ืนบ้านและภาษา 
๒. วงปี่พาทย์พาทยโกศล สาขาศิลปะการแสดง ๓. การทำขวัญข้าว เขตลาดกระบัง สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม 
พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล  ๔. การกวนกระยาสารท เขตทวีวัฒนา สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและจักรวาล ๕. สมุดข่อย เขตบางซื่อ สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม ๖. มวยไทย สาขาการเล่นพื้นบ้าน 
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กีฬาพ้ืนบ้าน และศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว ซึ่งได้ดำเนินการจัดแสดงชุดนิทรรศการดังกล่าวในการจัดงานประเพณี
วันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ 
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และยังได้ดำเนินการมอบหนังสือมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครให้แก่หน่วยงาน ผู้บริหาร ห้องสมุดกรุงเทพมหานครทั้ง ๓๖  แห่ง 
และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร 

เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๓ พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรม  
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีตัวชี้วัดคือ จำนวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย  
๓ เครือข่าย ได้ดำเนินกิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร 
โดยไม่ใช้งบประมาณ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมรายชื่อ แบบตอบรับพร้อมแบบกรอกประวัติและผลงาน
จากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อดำเนินการประสานจัดประชุมเครือข่าย และจัดตั้งเครือข่ายการดำเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ๙ สาขา โดยจะเริ่มดำเนินการใน ๓ สาขาก่อน คือ ๑. สาขาทัศนศิลป์ ๒. สาขาดนตรี
และการขับร้อง ๓. สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 

เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
โดยใช้ช่องทางสื่อที่หลากหลายของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการการ ดังนี้ ๑. สื่อสิ่งพิมพ์แผ่นพับ หนังสือ  
๒. เผยแพร่คลิปด้านดนตรีเผยแพร่ผ่านยูทูบ ๓. จัดแสดงนิทรรศการ ๔. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม 
ผ่านเฟซบุ๊คส่วนวัฒนธรรม ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. เผยแพร่ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ โดยจัดส่งให้สำนักงานเขตเจ้าของมรดกภูมิ
ปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
กองการกีฬา และศูนย์เยาวชนในสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนส่งเสริมด้านการ
กีฬา ได้แก่ มวยไทย ตระกร้อลอดห่วง กระโดดเชือก ๒. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางดนตรีที่เป็นบทสัมภาษณ์  
ผ่านช่องทางเว็บไซต์กองการสังคีต และเฟสบุ๊คศูนย์ฝึกดนตรี กองการสังคีต กิจกรรมเผยแพร่สืบสานเพลงไทย
สายกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างทำการคัดเลือกเพลงประเภทเพลงเถา และกิจกรรมเผยแพร่บทเพลงคลาสสิค
และเพลงไทยในรูปแบบวงดนตรีแชมเบอร์ อยู่ระหว่างรวบรวมและคัดเลือกบทคลาสสิคและเพลงไทย การฝึกซ้อม
บทเพลงเพ่ือใช้ในการบันทึกวิดีโอและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ ๓. จัดแสดงชุดนิทรรศการเคลื่อนที่มรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๒ 
จำนวน ๖ ชุด ๔. เผยแพร่ประกาศรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการคัดเลือกเป็นรายการ
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๐  – ๒๕๖๒ และเผยแพร่ข้อมูลความรู้
บางกอกบอกเล่าเรื่อง (วัด) โดยได้ทำการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัดเป็นตอนๆ ทุกวันธรรมสวนะ ตอนที่ ๑ "วัด" 
หมายถึงอะไรกันนะ ตอนที่ ๒ นิยามพระอารามหลวง ตอนที่ ๓ เรื่อง พระอารามหลวง (ต่อ) และตอนที่ ๔ เรื่องวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม ในเฟซบุคส่วนวัฒนธรรม   

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไปในระดับด้าน  
มิติที่ ๓.๑ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพ

ให้กับผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
ปัญหาและอุปสรรค 

• บริหารจัดการ 
๑.  การจัดสรรเบี้ยยังชีพ  
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- มีประชากรอีกจำนวนหนึ่งที ่ไม่ได้มาลงทะเบียนขอรับเบี ้ยยังชีพ ซึ ่งประชากรเหล่านี้ 
อาจยังไม่รับทราบสิทธิ์ หรือเป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านแต่อาศัยอยู่ที่อ่ืน จึงไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการดังกล่าวได้  

- ระบบฐานข้อมูล เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประชากรแฝงในกรุงเทพมหานคร ยังขาด 
การเชื่อมโยงของระบบจากทั่วประเทศ ทำให้ไม่สามารถรับเบี้ยยังชีพได้ 

๒.  การดูแลตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ตามโครงการ กิจกรรมปกติ ซึ่งต้องมีการพบปะกับ
ผู้สูงอายุโดยตรง ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-๑๙)  

• ด้านทรัพยากร 
-  ศูนย์บริการผู้สูงอายุมีจำนวนน้อย  และไม่กระจายตัวครอบคลุมความต้องการของ

ประชาชนในพื้นท่ีทั้ง ๕๐ เขต 

ข้อเสนอแนะ 
• บริหารจัดการ 

๑.  การประเมินโครงการ สำนักการจราจรฯ จะต้องมีการประเมินบางโครงการ เพ่ือพิจารณาว่า 
ควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือหามาตรการอ่ืนรองรับ เพ่ือไม่ให้การบริการของกรุงเทพมหานครสะดุดหยุด
ลง  เช่น โครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น ซึ่งดำเนินโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 
๒๕๕๙ จะสิ้นสุดการดำเนินงานในปี ๒๕๖๓  

๒.  การจัดสรรเบี้ยยังชีพ  
- มีประชากรอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ เนื่องจากความไม่

สะดวกในการไปลงทะเบียน หรือไปรับเงิน หรือบางรายมีฐานะดี ซึ่งประชากรเหล่านี้หากเป็นกลุ่ม ผู้มีฐานะ
ยากจน แต่ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการดังกล่าวได้ หน่วยงานระดับสำนักงานเขตควรลงพื้นที่เพื่อค้นหาสาเหตุ 
จำนวนที่แน่นอน และให้บริการเชิงรุก ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงสวัสดิการต่างๆ ที่รัฐจัดให้ 

- ระบบฐานข้อมูล เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประชากรแฝงในกรุงเทพมหานคร ยังขาดการ
เชื่อมโยงของระบบจากทั่วประเทศ ทำให้ไม่สามารถรับเบี้ยยังชีพได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการตรวจสอบและคัดกรอง
กลุ่มเป้าหมายมิให้เกิดความซ้ำซ้อน ควรปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในการจ่ายเงินให้มีความยืดหยุ่น 
สามารถรองรับกับการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

๓.  ด้านสวัสดิการสังคม ควรจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
บริการ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและการประเมินผล 

๔. การแก้ไขปัญหาด้านเด็ก เช่น การถูกละเมิด ถูกทารุณกรรม ติดยาเสพติด กระทำความผิด 
เร่ร่อน และถูกทอดทิ้ง ควรเน้นที่การปกป้องคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่น เพ่ือ
แก้ไขปัญหามิให้เด็กตกอยู่ในภาวะยากลำบากควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และการพัฒนาศูนย์สร้าง
โอกาสเด็กให้มีคุณภาพ 

๕. การประชาสัมพันธ์การให้บริการของ สพส. ควรประชาสัมพันการให้บริการในเชิงรุก 
แก่ประชาชนให้ทั่วถึง 

๖.  สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) สำนักพัฒนาสังคมต้อง 
เร่งประเมินสถานการณ์ และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพื่อมิให้กระทบต่อการดำเนินการตามเป้าหมายใน
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ หรือกระทบน้อยที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้  



- 139 - 

• ด้านทรัพยากร 
-  ศูนย์บริการผู้สูงอายุ ควรกระจายตัวให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชนในพื้นที่  

ทั้ง ๕๐ เขต ซึ่งศูนย์บริการผู้สูงอายุอาจบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
โดยปรับการให้บริการของศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานครในช่วงเช้าให้รองรับผู้สูงอายุได้มาก
ขึ้น และใช้เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุในชุมชนที่มีอยู่เป็นเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุ 

คาดการณ์แนวโน้ม 
• บริหารจัดการ 

๑.  หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องควรดำเนินการจัดหาบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆ ได้อย่างสะดวกทัดเทียมคนปกติทั่วไป และจะต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยดำเนินการในลักษณะที่
เรียกว่า อารยสถาปัตย์ (Universal Design) รวมทั้งการออกแบบพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อการ
เดินทางในอนาคต เพราะกรุงเทพมหานครจะมีรถไฟฟ้าเปิดให้บริการหลายสาย และมีสถานีให้บริการเพ่ิมขึ้นใน
หลายพื้นท่ี ทำให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากรูปแบบหนึ่งสู่อีกรูปแบบหนึ่ง เช่น จากรถไฟฟ้า ไปยังรถ
แท็กซี่ หรือจากเรือไปยังรถประจำทาง เป็นต้น รวมทั้งต้องให้ความสำคัญต่อสิทธิในการได้รับการบริการและการ
จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ทั้งเหตุจากข้อบังคับของ
กฎหมายซึ่งรองรับสิทธิของผู้พิการ รวมทั้งปัจจุบันช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายและรวดเร็วทำให้มี
การรวมกลุ่มของผู้พิการบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ส่งผลให้การเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ 
และสามารถสร้างกระแสสังคมได้ในระดับหนึ่ง  

๒.  ด้านการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ สามารถให้การช่วยเหลือเฉพาะผู้ที่เข้ามาร้องขอได้
ทุกราย ร้อยละ ๑๐๐  แต่จำนวนประชากรที่เข้าถึงสวัสดิการมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เช่น ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ย
ยังชีพและคนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น การสงเคราะห์ผู ้สูงอายุที่ประสบปัญหาภาวะ
ยากลำบากมีจำนวนเพิ ่มขึ ้น ผู ้ด้อยโอกาสหรือผู ้ที ่มีภาวะยากลำบากในการดำรงชีพมีจำนวนเพิ ่มขึ้น และ
ผู้ด้อยโอกาสที่ใช้บริการที่พักอาศัยมีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุกปี ปัญหาต่างๆ อาทิเช่น สวัสดิการสังคมที่รัฐจัดให้กับ
ผู้สูงอายุยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้สูงอายุ และไม่สามารถตอบสนองปัญหาได้อย่างแท้จริง รวมทั้งไม่
ครอบคลุมผู้สูงอายุได้ทั้งหมด รูปแบบการจัดสวัสดิการต่างๆ มักมุ่งเน้นรูปแบบการสงเคราะห์จากทางภาครัฐ 
งบประมาณการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ในส่วนของเงินอุดหนุนรัฐบาลต้องรอรับเงินโอน ทำให้การ
ดำเนินงานล่าช้า กรุงเทพมหานครยังขาดการแยกประเภทผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ด้อยโอกาส การให้การบริการ
จึงเป็นเพียงการให้เฉพาะที่มาร้องขอ รวมทั้งกรุงเทพมหานครมีประชากรแฝงจำนวนมาก ไม่ทราบจำนวนที่
แน่นอน ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการวางแผนการจัดสวัสดิการสังคม และศูนย์บริการผู้สูงอายุที่ยังมีจำนวนน้อย 
ไม่สามารถให้บริการประชาชนในพื้นท่ีเขตท่ีอยู่ห่างไกลได้ 

๓.  ด้านการดูแลผู ้สูงอายุ อาจได้รับบริการไม่ทั ่วถึงและส่งผลให้คุณภาพชีวิตลดลง การ
เตรียมการจะต้องเสริมสร้างหลักประกันชีวิต ในเรื่องสุขภาพ รายได้ ที่อยู่อาศัย ผู้ดูแล  สภาพแวดล้อมและ
ความมั ่นคง  รวมทั้งความรู ้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  โดยเฉพาะในเรื ่องของการจัดสวัสดิการต้อง
เตรียมการระยะยาว โดยให้ครอบครัวและชุมชนเป็นองค์กรหลักในการดูแลและเกื้อกูลผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส และต้องทำในเชิงบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถที่จะเข้าถึงบริการต่างๆ ได้อย่าง
สะดวกและทัดเทียมคนปกติทั่วไป โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งนี้เพ่ือ



- 140 - 

เป็นการรองรับสังคมผู้สูงอายุที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรีและมีการเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกับทุกคนในสังคม  

• อ่ืน ๆ 
-  ปัจจุบันพบว่า แนวโน้มประชากรในสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น โดยข้อมูลทะเบียนราษฎร์ฯ๑  

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระบุว่า กรุงเทพมหานคร มีประชากร ๕,๔๖๖,๙๗๑ คน เป็นผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ 
ปีบริบูรณ์ข้ึนไป) จำนวน ๑,๐๖๓,๘๗๑ คน (ร้อยละ ๑๙.๔๖) จึงอาจกล่าวได้ว่า กรุงเทพมหานครได้เข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ (Aging Society) ทำให้ค่าใช้จ่ายของรัฐ  เพื่อสนับสนุนสวัสดิการให้ผู้สูงอายุต้องเพ่ิมข้ึนตามมา  

มิติที่ ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาและอุปสรรค  

• บริหารจัดการ 
-  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ทำให้บางโครงการได้รับ

ผลกระทบไม่สามารถดำเนินการได้ ได้แก่ โครงการจัดอบรมฯ และโครงการที่ดำเนินการโดยโรงเรียนฝึกอาชีพ
ไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ 

ข้อเสนอแนะ 
• บริหารจัดการ 

๑.  การจัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ ควรจัดทำฐานข้อมูลในหลากหลายอาชีพให้
ครอบคลุมแรงงานนอกระบบในปัจจุบันให้มากที่สุด  

๒.  การประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม และการดำเนินการเรียนการสอนควรดำเนินการผ่าน
ช่องทางออนไลน์แทนการดำเนินงานตามปกติ 

คาดการณ์แนวโน้ม 
• บริหารจัดการ 

๑. การดำเนินงานมีแนวโน้มเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้นเนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) จึงควรมีการปรับตัวของบุคลากรเพื่อให้สามารถทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

๒.  ควรมีการวางแผนการช่วยเหลือแรงงานนอกระบบรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ไม่สามารถ
เข้าถึงสื่อออนไลน์ได้อีกด้วย 

๓.  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (Covid-๑๙) ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจทั่วโลก จึงทำให้ต้องมีการปรับงบประมาณลง โดยอาจดำเนินโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณไปก่อนในช่วงแรก 

 มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน   
ปัญหาและอุปสรรค  

• บริหารจัดการ  
-  สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-๑๙ ทำให้โครงการต้องถูกชะลอ/เลื่อนการ

ดำเนินการออกไป  
• ด้านงบประมาณ  
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-  การไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินการ ทำให้ต้องปรับรูปแบบการดำเนินงานเป็น
กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ นอกจากนี้ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-๑๙ ทำให้
หน่วยงานจำเป็นต้องปรับลดงบประมาณลง ซึ่งอาจส่งผลให้โครงการไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร  

ข้อเสนอแนะ   
• บริหารจัดการ  

๑.  โครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด ควรมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น เพ่ือลดผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อโครงการได้ 

๒.  การดำเนินโครงการควรนำเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้นในด้านการจัดการข้อมูล ตลอดจน
การให้บริการ อาทิ โครงการที่ส่งเสริมการให้บริการ e-book มากขึ้น หรือโครงการที่เกี่ยวกับการสำรวจความ
คิดเห็นประชาชน  

• ด้านงบประมาณ  
-  ควรพิจารณาและให้ความสำคัญในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงควรมี

การอธิบายรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน เพ่ือความสมเหตุสมผลในการพิจารณางบประมาณ 

คาดการณ์แนวโน้ม  
• บริหารจัดการ  

-  สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ  ส่งผลให้การเปิดเทอมปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ต้องล่าช้าไปเป็นเดือนกรกฎาคม และงดการปิดเทอมในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ และเมษายน ๒๕๖๔ 
จึงเกิดผลกระทบต่อการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และอาจส่งผลกระทบถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยงานจึงควรพิจารณาขั้นตอนการดำเนินงานโครงการในแต่ละตัวชี้วัดให้
รอบคอบ นอกจากนี้หน่วยงานควรส่งเสริมให้เกิดการนำโครงการวิจัยมาปรับใช้กับโครงการที่ดำเนินการใน
ปัจจุบันได้ เพ่ือให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

• ด้านงบประมาณ  
- ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ ทำให้โครงการจำนวนมาก 

ต้องถูกชะลอ/เลื่อนการดำเนินโครงการออกไป รวมทั้งมีแนวโน้มในการพิจารณาการปรับลดงบประมาณของ
หน่วยงานลง  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่องบประมาณในการดำเนินโครงการ ดังนั้นหน่วยงานจึงควรพิจารณาและให้
ความสำคัญโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น และจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่ส่งผลต่อ
ตัวชี้วัดอย่างจริงจัง และต้องติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลกระทบ
อยู่เป็นประจำ 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไปในระดับด้าน  

มิติที่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม 
ปัญหาและอุปสรรค  
• บริหารจัดการ  

๑.  การดำเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและในพื้นที่เขต สำนักงานเขต 
ส่วนใหญ่จะเน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในพื้นที่ แต่ยังขาดการดำเนินการทางด้านการสร้างสังคมพหุ
วัฒนธรรมในพ้ืนทีเ่ขต 

๒.  ปัญหาการแสวงหาความร่วมมือกับสภาวัฒนธรรมเขตและเครือข่ายวัฒนธรรม มาจาก
ข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ และเวลาของภาคส่วนต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม  
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• ด้านงบประมาณ  ไม่ได้รับงบประมาณดำเนินการในส่วนของพหุวัฒนธรรมมากนัก 
• อ่ืน ๆ  

-  เรื ่องตัวชี้วัดของจำนวนหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมเสริมจาก  
การเรียนปกติ  รวมทั้งของการเรียนรู้ของประชาชนกรุงเทพมหานครตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ยังไม่ได้รับการสนองตอบ คือ ยังไม่ได้นำมาเป็นตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ข้อเสนอแนะ   
• บริหารจัดการ  

- สร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำ
แผนทุกหน่วยงาน และร่วมกันเผยแพร่แนวคิดและเป้าหมายดังกล่าวไปยังทุกหน่วยงานและส่วนราชการ 
รวมถึงการสื่อสารแนวคิดนี้ให้กับสังคมภายนอกทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพ่ือสร้าง 
ความเข้าใจและหาแนวร่วม 

• ด้านงบประมาณ  
-  การขอและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป้าหมายในการสร้าง

สังคมพหุวัฒนธรรม ควรพิจารณาว่าโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายในการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมได้จริง และควรมีการทบทวนกิจกรรมของโครงการ 

• อ่ืน ๆ  
-  การกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดหรือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๓  

(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ในมิติที ่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรมนี้ ควรกำหนดตัวชี้วัดเรื ่องจำนวนหลักสูตรและ
กิจกรรม  การเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมเสริมจากการเรียนปกติและการเรียนรู้ของประชาชนกรุงเทพมหานคร
เพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนแผนทางด้านนี้บรรลุเป้าหมาย  

คาดการณ์แนวโน้ม  
• อ่ืน ๆ  

- กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีมาช้านาน ใน
ระยะเวลาที่ผ่านมาสภาพบ้านเมืองมีความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในสู่ความเจริญ ประกอบกับมีประชาชน
จากจังหวัดต่าง ๆ  และชาวต่างชาติอพยพย้ายถิ่นเข้ามาทำงาน ตลอดจนถึงตั้งถิ่นฐาน พร้อมทั้งแรงงานต่างด้าวที่มา
อยู่อาศัยในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ทั้งที่มาทำงาน มาศึกษาต่อ และมาท่องเที่ยว ซึ่งความแตกต่างหลากหลายทั้งด้าน
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ความเชื่อ ซึ่งนับวันจะมีความหลากหลายมากขึ้น รวมถึงการเป็นสังคมข้อมูล
ข่าวสารยิ่งทำให้การสื่อสารและการถ่ายทอดแนวคิดหรือวัฒนธรรมทั้งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมเป็นไปได้
ง่ายขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคในการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องบริหารจัดการเพื่อดำเนินการให้มีความเหมาะสม เผยแพร่แนวคิดดังกล่าวไปสู่สาธารณชน 
และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม สามารถสร้างสังคมที่มีความแตกต่างกันให้อยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุขและปรองดอง ในบริบทดังกล่าวจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการด้วยความตั้งใจจริง ซึ่งจะก่อให้เกิดกระแสสังคมและการมีส่วนร่วมเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ดังกล่าว แต่สิ่งหนึ่งที่คนในท้องถิ่นต้องคำนึงถึงก็คือ การรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น เมื่อได้เรียนรู้ 
ยอมรับ และปรับตัวแล้วก็ต้องไม่กลืนไปกับวัฒนธรรมอื่น ๆ  
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ด้านที่ 4 มหานครกระชับ 

ภาพรวมแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563 ด้านที่ 4 มหานครกระชับ มี 1 
มิติการพัฒนา คือ มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม โดยมี 2 เป้าหมาย คือ 
เป้าหมายที่ 4.1.1 กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลางมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับ
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มี ๑ เป้าประสงค์ คือ เป้าประสงค์ท่ี 4.1.1.1 ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้
ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวมและเพ่ิมความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้น
กลางมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 6 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างการดำเนินการ 5 ตัวชี้วัด ไม่ได้ดำเนินการ 1 ตัวชี้วัด 
คือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผังเมืองรวมปรับปรุงครั้งที่ 4 
ยังไม่มีการประกาศใช้ และเป้าหมายที่ 4.1.2 ศูนย์ชุมชนย่อยในเมืองชั้นนอกเติบโตตามผังเมืองรวมอย่างเต็ม
ศักยภาพมี ๑ เป้าประสงค์ คือเป้าประสงค์ที่ 4.1.2.1 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินในศูนย์ชุมชนย่อยของเขต
เมืองชั้นนอก มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 3 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างการดำเนินการ 3 ตัวชี้วัด 

 จำนวนตัวชี้วัด ผลการดำเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
สนับสนุนภารกิจ ดำเนินการ 

ไม่ได้ดำเนินการ ของหน่วยงาน/ บรรลุผล อยู่ระหว่าง ไม่บรรลุผล 
 นโยบายผู้บริหาร  ดำเนินการ  

มิติท่ี 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็น
ระเบียบตามผังเมืองรวม 

9 - 8 - 1 

รวมทั้งสิ้น 9 - 8 - 1 
คิดเป็นร้อยละ 100 - 88.89  11.11 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้านที ่4 มหานครกระชับ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักและ
ตัวชี ้ว ัดสนับสนุนการดำเน ินงานตามแผนปฏิบ ัต ิราชการกร ุงเทพมหานครที่ครอบคลุมภารกิจของ
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 9 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 88.89 และไม่ได้ดำเนินการ 
1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 11.11 รายละเอียดผลการดำเนินงาน มีดังนี้  

เป้าหมายที่ 4.1.1 กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลางมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ
สอดคล้องกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป้าประสงค์ที่ 4.1.1.1 ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้
ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวม และเพิ่มความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขต
เมืองชั้นกลาง ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดความหนาแน่นประชากร แบ่งออกเป็น ความหนาแน่นของประชากรชั้นใน และชั้นกลาง  

 ความหนาแน่นเขตเมืองชั้นใน ได้แก่ 1) พื้นที่อนุรักษ์/เมืองเก่า ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 (ข้อมูลสำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง) ความหนาแน่นประชากรในพื้นที่อนุรักษ์/
เมืองเก่า เท่ากับ 10,143 คน/ตารางกิโลเมตร ซ่ึงเป้าหมาตามแผนฯ 9,980 คน/ตารางกิโลเมตร แสดงให้เห็นว่า
ประชากรตามทะเบียนบ้านซึ ่งมีแนวโน้มเพิ ่มขึ ้น ซึ ่งคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2563 ความหนาแน่นของ
ประชากรจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2) ย่านศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ข้อมูล
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ประชากรตามทะเบียนราษฎร์  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ข้อมูลสำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง) 
ความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 7,175 คน/ตารางกิโลเมตร แต่เป้าหมายตามแผนฯ 11,800 คน/ตาราง
กิโลเมตร ซึ่งมีประชากรตามทะเบียนมีแนวโน้มลดลง ทำให้คาดการณ์ได้ว่าภายในปี พ.ศ. 2563 ความหนาแน่น
ประชากรจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนฯ ถึงแม้ความหนาแน่นของประชากรในเขตเมืองชั้นใน พื้นที่
อนุรักษ์/เมืองเก่า มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แต่เมื่อมองในภาพรวมความหนาแน่นของประชากรในเขตเมืองชั้นใน 
แล้วคาดการณ์ได้ว่าภายในปี พ.ศ. 2563 ความหนาแน่นของประชากรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนฯ 
เพราะเป้าหมายตามแผนฯ กำหนดไว้ 10,890 คน/ตารางกิโลเมตร แต่ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 (ข้อมูลสำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง) เท่ากับ 9,078 คน/ตารางกิโลเมตร ซึ่งมี
แนวโน้มลดลง 

ความหนาแน่นในเขตเมืองชั ้นกลาง ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2562  
ความหนาแน่นของประชากรในเขตเมืองชั้นกลางเท่ากับ 4,790 คน/ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป้าหมาตามแผนฯ 
4,420 คน/ตารางกิโลเมตร ซึ่งประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2563 ความหนาแน่นของ
ประชากรจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  

ตวัชี้วัดจำนวนบ้านในเขตเมืองชั้นในและชั้นกลางเพิ่มขึ้น  

จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ข้อมูลสำนักบริหารงานทะเบียน กรมการ
ปกครอง) พบว่าในปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนบ้านในเขตเมืองชั้นในและชั้นกลาง จำนวน 2,308,269 หลัง เพ่ิม
จากปี พ.ศ. 2561 จำนวน 66,382 หลัง คิดเป็นร้อยละ 2.96 ซึ่งจากการคาดการณ์ ในปี พ.ศ. 2563 จำนวน
บ้านในเขตเมืองชั้นในและชั้นกลางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยมีค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2  

นอกจากตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ๒ ตัวชี้วัดข้างต้นแล้ว ยังมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักตามแผนฯ 
ระดับผลผลิตอีก 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) มีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรกอบ
ด้วย 2 มาตรการ (1) มาตรการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4) (2) จัดทำแผนพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งตัวชี้วัด
ดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4) 
อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ประกาศใช้ 2) พื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ในการจัดรูปที่ดิน ได้มีการดำเนินการคัดเลือก
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาจำนวน 1 พ้ืนที่ โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินและเข้าพบผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อหารือแนวทางในการจัดรูปที่ดินต่อไป 3) ร้อยละของถนน ตรอก ซอย เป้าหมาย ซึ่งดำเนินการ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองและมีการสั่งการให้แก้ไข โดยได้มี
การ ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนน 4 สาย ได้แก่ ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ ถนนคุ้มเกล้า ถนน
นิมิตใหม่ ถนนหทัยราษฎร์ และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารสถานที่ เพื่อรวบรวมข้อมูลในการ
ดำเนินการต่อไป 4) ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนที่เชิงเลขและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและ
อาคารให้เป็นปัจจุบัน อยู่ระหว่างจัดทำปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน  และ
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นำเข้าขอบเขตข้อมูลที่ดินของรัฐในรูปแบบขอบเขตรูปแปลงที่ดินในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่ งได้มาจาก
กรมธนารักษ์และกรมท่ีดิน 

เป้าหมายที่ 4.1.2 ศูนย์ชุมชนย่อยในเมืองชั ้นนอกเติบโตตามผังเมืองรวมอย่างเต็มศักยภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 4.1.2.1 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินในศูนย์ชุมชนย่อยของเขตเมืองชั้นนอก ประกอบด้วย
ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นนอก (ศูนย์ชุมชนย่อยทั้ง 10 ศูนย์) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับ
ผลลัพธ์สะท้อนการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมืองชั้นนอกท่ีเพ่ิมขึ้น ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 (ข้อมูลสำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง) จำนวนประชากรในเขตชั้นนอก (ศูนย์ชุมชนย่อยทั้ง 10 
ศูนย์) คิดเป็นความหนาแน่นเท่ากับ 3,391 คน/ตารางกิโลเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2561 จำนวน
ประชากรในเขตชั ้นนอก (ศูนย์ชุมชนย่อยทั ้ง 10 ศูนย์) พบว่ามีความหนาแน่นเฉลี ่ยประมาณ 3 ,387  
คน/ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2563 ความหนาแน่นของประชากรจะ
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และตัวชี้วัดระดับผลผลิตอีก 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) จำนวนย่านชุมชนสำคัญในเขต
เมืองชั้นนอกที่มีศักยภาพและองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาอย่างครบครัน ซึ่งได้มีการ
ดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาจัดทำรายงานขั้น
กลางแผนแม่บทการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง 2) จำนวนการละเมิดกฎหมายและ
มาตรการทางผังเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมไม่เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นการดำเนินการ
ตรวจสอบและป้องกันการรุกล้ำพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่รับน้ำ ได้ดำเนินการออกตรวจสอบพื้นที่เขตบางแค 
ขณะนี้อยู่ระหว่างนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบมาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลปี 2562 

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน ปรากฏตามตาราง  
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ด้านที่ 4 มหานครกระชับ ประกอบด้วย 1 มิติ 2 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 9 ตัวชี้วัดหลัก   

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเตบิโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม  (มี 2 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 9 ตัวชี้วัด 17 โครงการ รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ  78,180,500 บาท (ตามแผน 
1,692,332,000 บาท) /งบประมาณที่ใช้ 3,867,875 บาท 
 เป้าหมายที่  4.1.1 กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลางมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (มี 1 เป้าประสงค์ 6 ตัวชีว้ัด) 
 เป้าประสงค์ที่ 4.1.1.1 ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสทิธิภาพตามผังเมืองรวมและเพิ่มความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชัน้ในและเขตเมืองชั้นกลาง ( มี 6 ตัวชี้วัด) 
1.  ความหนาแน่นของประชากร  

- ในเขตเมืองช้ันใน 
(1) พื้นที่อนุรักษ์/เมืองเก่า 
(2) ย่านศูนย์กลางธรุกิจ/ที่อยู่อาศยั 

หนาแน่นมาก 
- ในเขตเมืองช้ันกลาง 

 
 

9,980 คน/ตร.กม.
11,800 คน/ตร.กม. 

 
4,420 คน/ตร.กม. 

 งบประมาณทีไ่ดร้ับ 
55,980,500 บาท 
 งบประมาณที่ใช้ 
3,839,000 บาท 
 
 

 /   อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอการ
ประเมินผลจากข้อมูลจำนวน
ประชากร ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563) 

2. จำนวนบ้านในเขตเมืองช้ันในและช้ันกลาง
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 2 

3. มีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครัง้ที่ 4) 

1 ฉบับ     / ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก 
ผังเมืองรวมปรับปรุงครั้งท่ี 4 ยัง
ไม่มีการประกาศใช้ 

4. จำนวนพื้นที่ท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการ 
จัดรูปท่ีดิน  

 

1 พ้ืนท่ี  งบประมาณทีไ่ดร้ับ 
300,000 บาท 
 งบประมาณที่ใช้ 
28,875 บาท 
 

 / 
ร้อยละ 35 

  ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ
จัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
กรุงเทพมหานครรายงานความ
คืบหน้าการดำเนินการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาพ้ืนท่ีด้วย
วิธีการจัดรูปทีด่ิน 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

5. ร้อยละของถนน ตรอก ซอย เป้าหมายซึ่ง
ดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้
เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการทางผังเมือง 
และมีการสั่งการให้แก้ไข 

ร้อยละ 100 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
ร้อยละ 65.30 

  ออกตรวจสอบพ้ืนท่ีเป้าหมาย
บริเวณถนน 4 สาย ได้แก่ ถนน
กรุงเทพกรีฑาตดัใหม่ ถนนคุ้ม
เกล้า ถนนนิมิตใหม่ ถนนหทัย
ราษฎร์ และบันทึกข้อมูล ช่ือ
สถานท่ี รูปภาพอาคารสถานท่ี 

6. ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนที่
เชิงเลขและแผนท่ีการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร
ให้เป็นปัจจุบัน 

ร้อยละ 100 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
ร้อยละ 56.37 

  อยู่ระหว่างนำเข้าและเช่ือมโยง
ข้อมูลแผนทีสู่่ระบบ GIS ของ
หน่วยงาน 

เป้าหมายที่ 4.1.2 ศูนย์ชุมชนย่อยในเมืองชั้นนอกเติบโตตามผังเมืองรวมอย่างเต็มศักยภาพเป้าประสงค์ที่  (มี 1 เปา้ประสงค์ 3 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 4.1.2.1 ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์ที่ดินในศูนย์ชุมชนย่อยของเขตเมืองชั้นนอก ( มี 3 ตัวชี้วัด) 
7. ความหนาแน่นของประชากรในเขตเมือง
ช้ันนอกเพิ่มขึ้น บริเวณย่านชุมชนสำคัญ 

1,450 คน/ตร.กม.  งบประมาณที่ไดร้ับ  
16,680,500 บาท 

 /   อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอการ
ประเมินผลจากข้อมูลจำนวน
ประชากร ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563) 

8. จำนวนย่านชุมชนสำคัญในเขตเมืองช้ันนอกท่ีมี
ศักยภาพและองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการศึกษาอย่างครบครนั 

2 แห่ง งบประมาณที่ไดร้ับ 
21,900,000 บาท 

 

 / 
ร้อยละ 65 

  - ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่ 1 รายงาน
การศึกษาข้ันต้น (Inception 
Report) 
-จัดประชุมสัมมนารับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ทรงคณุวุฒิ 
หน่วยงาน ประชาชน และ
ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

9. จำนวนการละเมิดกฎหมายและมาตรการทาง 
ผังเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมไม่
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๒ 

เท่ากับปี 2562      
ซึ่งเป็นปีฐาน 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
ร้อยละ 65.30 

  - ออกตรวจสอบพ้ืนท่ีเขตบางแค 
และบันทึกข้อมูล ช่ือสถานท่ี 
รูปภาพอาคาร  
- นำข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
พื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เขตบางแคมา
เปรยีบเทยีบกับฐานข้อมลูของ
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง  

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 4.1 ทั้งสิ้น 9 ตัวชี้วัด 0 8 0 1  
รวมตัวชี้วัดด้านที่ 4 ทั้งสิ้น 9 ตัวชี้วัด 0 8 0 1  
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สรุปวิเคราะห์ผลดำเนินการระดับด้าน  

ภายใต้กรอบแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) กำหนดเป้าหมายให้
เมืองกรุงเทพฯ มีการเติบโตแบบกระชับ แนวคิดเมืองกระชับ คือ การส่งเสริมให้เมืองมีการเติบโตที่สมดุลกับ
ระบบโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาอาคารในแนวตั้งบริเวณใจกลางเมืองเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างเต็มศักยภาพ เพิ่มความหนาแน่นในเขตเมืองชั้นในโดยสร้างสมดุลระหว่างที่พักอาศัยและแหล่งงานและ
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะลดการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล ออกแบบเมืองให้มีการใช้ประโยชน์จากที่
ว่างในอากาศโดยมีการสร้างอาคารในแนวตั้ง และมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนใช้พ้ืนที่และบริการสาธารณูปการ
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยกรอบทฤษีเมืองกระชับมีหลัก 3 ประการที่จะต้องคำนึงถึงและยึดเป็นหลักในการพัฒนา 
คือ (๑) การปรับปรุงระบบการขนส่งภายในเมืองที่สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการใช้ระบบขนส่งมวลชน 
(๒) การสร้างความสมดุลระหว่างที่พักอาศัยและแหล่งงาน (job & housing balance) และ (๓) การกำหนด
ขนาดเมือง (size) ความหนาแน่นในเมือง (urban density) การใช้ที่ดินในเมือง (urban land use) และการ
เชื่อมโยงในเมือง (urban linkage) ให้เกิดเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม (well-proportioned) ซึ่งในผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครที่ประกาศใช้เมื่อ ปี พ.ศ. 2556 ก็ได้นำเป้าหมายการพัฒนาเมืองกระชับตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) ไปกำหนดเป็นกรอบแนวคิดหลักในการวางและจัดทำ
ผังเมืองรวม และเมื่อประเมินสภาพการขยายตัวของเมืองพบว่ากรุงเทพมหานครมีการเติบโตในเขตเมืองชั้นใน
และเขตเมืองชั้นกลาง แต่ส่วนใหญ่กระจุกตัวตามแนวเส้นทางระบบราง โดยมีเส้นทางตามแผนแม่บทระบบขนส่ง
มวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะ 20 ปี (M-MAP2) (พ.ศ. 2553 - 2572) แต่อาคารที่
พักอาศัยในแนวตั้งหรือคอนโดมิเนียมที่เกิดขึ้นจำนวนมากตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าเป็นไปตามกลไกการตลาด
ของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่การพัฒนายังขาดกลไกควบคุมความสมดุลระหว่างแหล่งงานกับที่พักอาศัย 
โดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งสาธารณะระบบรางยังไม่มีการวางแผนพัฒนาเพื่อประโยชน์การใช้ที่ดนิให้
เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนั้น เมืองยังคงมีการพัฒนาแบบกระจาย (urban sprawl) ออกไปยังเขตเมือง
ชั้นนอกซึ่งยังขาดสาธารณูปการที่เพียงพอ รวมทั้งเป็นการรุกล้ำพ้ืนที่การเกษตรชั้นดีของเมืองและพ้ืนที่รองรับ
น้ำ เนื่องจากราคาที่พักอาศัยในเขตเมืองชั้นในมีราคาสูงเป็นปัจจัยทำให้เมืองต้องขยายออกไปเพื่อการสร้างที่
พักอาศัยในระดับราคาที่ผู้มีรายได้ปานกลางสามารถซื้อหาได้ เกิดความไม่สะดวกและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายใ น
การให้บริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการเดินทางเพื่อเข้ามาทำงานในแหล่งงานที่อยู่ในพื้นที่เมือง
ชั้นในและชั้นกลาง  

มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม  
 มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม มีเป้าหมายการพัฒนา 2 เป้าหมาย 
คือ เป้าหมายการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง และเป้าหมายการ
ส่งเสริมศูนย์ชุมชนย่อยในเขตเมืองชั้นนอก โดยแบ่งเขตเมืองตามกรอบการพัฒนาผังเมืองรวมฉบับปรับปรุง
ใหม่ ออกเป็น 3 บริเวณตามสภาพการตั้งถิ่นฐานของชุมชนและความหนาแน่นของประชากร คือ เขตเมืองชั้นใน 
[Inner City] เป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางเมืองจำนวน 22 เขต เขตชั้นกลางหรือเขตต่อเมือง [Urban Fringe] เป็นพ้ืนที่
ที่มีการขยายตัวของประชากรถัดออกไปในรัศมีตั้งแต่ 10-20 กิโลเมตร จำนวน 17 เขต และเขตชั้นนอก
หรือเขตชานเมือง [Suburb] ที่ถูกกำหนดกำหนดให้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่รับน้ำ ถัดออกไปจากศูนย์กลาง
เมืองในรัศมีมากกว่า 20 กิโลเมตร จำนวน 11 เขต ในส่วนของมิติที่ 4.1 ได้มีการถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีการเติบโตแบบกระชับ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
มีประสิทธิภาพตามศักยภาพของพื้นที่ ความหนาแน่นของประชากรในแต่ละพื้นที่มีความสอดคล้อง เหมาะสม
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ตามสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของเมือง ซึ่งถูกควบคุมและกำหนดทิศทางการขยายตัวของเมืองด้วยผัง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังโครงการคมนาคมและขนส่ง รวมทั้งผังโครงการกิจการสาธารณูปโภค  

ผลการดำเนินงานในภาพรวมของมิติที่ 4.1 สะท้อนได้จากตัวชี้วัดความหนาแน่นประชากรและจำนวน
บ้านในเขตเมืองชั้นในและเขตชั้นกลาง และตัวชี้วัดความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นนอก (พ้ืนที่ศูนย์ชุมชน
ย่อย) ที่มีการพัฒนาตามกรอบผังเมืองรวม พบว่าการขยายตัวการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมืองชั้นในยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมายในเรื่องการเพิ่มความหนาแน่นประชากร เนื่องจากจำนวนประชากรในกรุงเทพฯ เขตชั้นในมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1) พ้ืนที่อนุรักษ์/เมืองเก่า ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
(ข้อมูลสำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง) ความหนาแน่นประชากรในพื้นที่อนุรักษ์/เมืองเก่า เท่ากับ 
10,143 คน/ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป้าหมายตามแผนฯ 9,980 คน/ตารางกิโลเมตร 2) ย่านศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่
อาศัยหนาแน่นมาก ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ข้อมูลสำนักบริหารงาน
ทะเบียน กรมการปกครอง) ความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 8,015 คน/ตารางกิโลเมตร แต่เป้าหมายตาม
แผนฯ 11,800 คน/ตาราง ถึงแม้ความหนาแน่นของประชากรในเขตเมืองชั ้นใน พื ้นที ่อนุรักษ์/เมืองเก่า  
มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แต่เมื่อมองในภาพรวมความหนาแน่นของประชากรในเขตเมืองชั้นใน แล้วคาดการณ์ได้ว่า
ภายในปี พ.ศ. 2563 ความหนาแน่นของประชากรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนฯ เพราะเป้าหมาย
ตามแผนฯ กำหนดไว้ 10,890 คน/ตารางกิโลเมตร แต่ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 
(ข้อมูลสำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง) เท่ากับ 9,078 คน/ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีแนวโน้มลงดลง 
ความหนาแน่นในเขตเมืองชั้นกลาง ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ข้อมูลสำนักบริหารงาน
ทะเบียน กรมการปกครอง) ความหนาแน่นของประชากรในเขตเมืองชั้นกลาง เท่ากับ 4,790 คน/ตารางกิโลเมตร 
เป้าหมายตามแผนฯ 4,420 คน/ตารางกิโลเมตร แสดงให้เห็นว่าประชากรตามทะเบียนบ้านมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2563 ความหนาแน่นของประชากรจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่เมื่อพิจารณา
ตัวชี้วัดจำนวนบ้านในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลางที่เพ่ิมขึ้น ในปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนบ้านในเขตเมือง
ชั้นในและชั้นกลาง จำนวน 2,308,269 หลัง เพิ่มจากปี พ.ศ. 2561 จำนวน 66,382 หลัง คิดเป็นร้อยละ 
2.96 ซึ่งเป้าหมายในแผนฯ ปี พ.ศ. 2563 กำหนดไว้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 ซึ่งคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2563 
จำนวนบ้านในเขตเมืองชั้นในและชั้นกลางมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จากข้อมูลดังกล่าว
สามารถสะท้อนภาพการขยายตัวการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ ทั้งนี้ จำนวนประชากรตามทะเบียนลดลงแต่มี
ประชากรแฝงเข้ามาใช้พ้ืนที่ศูนย์กลางเมืองเพ่ิมข้ึน ข้อมูลเรื่องความหนาแน่นประชากรตามทะเบียนจึงไม่สะท้อน
สภาพเมืองอย่างแท้จริง ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าการติดตามการขยายตัวของเมืองแบบกระชับที่มีเป้าหมายเพิ่ม
จำนวนประชากรในเขตศูนย์กลางเมืองซึ่งมีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบครันและลดการขยายตัวแบบ
กระจาย (urban sprawl) ไม่สามารถใช้ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์มาประเมินผลได้ จึงต้องนำข้อมูล
จำนวนบ้านและการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดินมาใช้วัดผลแทน สำหรับเป้าหมายการ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินในศูนย์ชุมชนย่อยของเขตเมืองชั้นนอกใช้ ตัวชี้วัดความหนาแน่นประชากรใน
พ้ืนที่เขตชั้นนอกซ่ึงเป็นตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ เพ่ือติดตามผลการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่เขตเมืองชั้นนอก โดยใน
ปี พ.ศ. 2562 ความหนาแน่นเท่ากับ 3,391 คน/ตารางกิโลเมตร สูงกว่าค่าเป้าหมายประมาณการตามแผนฯ ที่
กำหนดไว้ 1,450 คน/ตารางกิโลเมตร ซึ่งสะท้อนว่ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่เขตชั้นนอกเพ่ิมขึ้น แต่ยังไม่
สามารถประเมินผลได้ว่าเป็นการเพิ่มความหนาแน่นบริเวณศูนย์ชุมชนย่อยตามที่ผังเมืองรวมกำหนดไว้ เพ่ือ
กำกับการเติบโตไม่ให้เมืองกระจายอย่างไร้ทิศทางในพื ้นที ่เขตชั ้นนอก ดังนั ้น ในแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครปีต่อไป จึงต้องกำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อติดตามการพัฒนาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 
2563 สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้ดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมือง 
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มีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง ซึ่งผลการศึกษาจะนำสู่การพัฒนาพื้นที่ศูนย์ชุมชนย่อยและพื้นที่ต่อเนื่อง 1 แห่ง โดย
จะต้องแปลงผลการศึกษาสู่การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี และมอบหมายภารกิจ
ให้แต่ละหน่วยงานขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณศูนย์ชุมชนย่อยดังกล่าว  
 ภาพรวมการดำเนินงานมิติ 4.1 สรุปได้ว่ามีการขยายตัวการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมืองชั้นใน  
ชั้นกลางและชั้นนอกที่สะท้อนจากสถิติจำนวนที่อยู่อาศัย (Housing Unit) ที่เพิ่มขึ้น พื้นที่เขตชั้นในเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3.56 เขตชั้นกลางเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.41 และชั้นกลางเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.71 แต่ยังขาดการดำเนิน
มาตรการเพื่อส่งเสริมการขยายตัวการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เต็มประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม อาทิเช่น การ
พัฒนาพื้นที่และกำหนดมาตรการทางกฎหมายสำหรับพ้ืนที่บริเวณโดยรอบสถานีขนส่งมวลชน การพัฒนาพ้ืนที่
ปิดล้อมหรือพื้นที่ตาบอดด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้มากยิ่งขึ ้น หรือการเพ่ิม
มาตรการเชิงบวกเพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างหนาแน่นเพ่ิมขึ้น สำหรับการพัฒนาเมืองชั้นนอกมี
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มขึ้นโดยความหนาแน่นประชากรเพ่ิมสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด แต่เป็นการประเมินใน
ภาพรวมของเขตชั้นนอกซึ่งยังเป็นการเติบโตแบบกระจายโดยไม่มีมาตรการหรือข้อบัญญัติที่ป้องกันการรุกล้ำ
พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่รับน้ำ รวมทั้งไม่มีมาตรการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อยให้เติบโตตามผัง
เมืองรวม เนื่องจากในแผนฯ ไม่ได้กำหนดพื้นที่ศูนย์ชุมชนย่อยเป้าหมาย มีเพียงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทฯ 
ศูนย์ชุมชนย่อย 1 แห่ง และขาดการดำเนินมาตรการสนับสนุนให้เกิดแผนความร่ วมมือของหน่วยงานในการ
พัฒนาระบบสัญจรหลักและรองเพ่ือรองรับพื้นที่ศูนย์ชุมชนย่อย 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไปในระดับด้าน  
มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม  
ปัญหาและอุปสรรค  

• บริหารจัดการ  
 1. กรอบการพัฒนาเมืองทางกายภาพตามที่กำหนดในผังเมืองรวม รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ที่

กำหนดไว้เพื่อควบคุมและกำกับการพัฒนาไม่ได้ถูกนำไปดำเนินการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้การวาง ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์ใช้เป็นเครื่องมือบริหารการใช้ประโยชน์ที่ดินในกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนร่วมกันประสาน
ระหว่างประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ส่วนตน แต่การบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปได้ยากเพราะเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ที่ดินต่างก็มีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ดินของตนเพ่ือผลตอบแทนสูงสุด  

2. หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
และการจัดบริการสาธารณะภายใต้อำนาจหน้าที่ของเมืองยังไม่มีการการบูรณาการแผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาเมืองตามกรอบและทิศทางของผังเมืองรวม เนื่องจากขาดเจ้าภาพหลักในการประสาน ขับเคลื่อน
และกำกับการพัฒนาตามกรอบผังเมืองรวม และนอกจากการบูรณาการภายในหน่วยงานแล้วจะต้องมีการประสาน
แผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอกด้วย 

3. การจัดรูปที่ดินซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้พัฒนาพื้นที่ปิดล้อมและที่ดินตาบอด รวมทั้งใช้
ในการพัฒนาพื้นท่ีโดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้เต็มประสิทธิภาพ แต่
การจัดรูปที่ดินต้องใช้ระยะเวลานานในการดำเนินงานให้เห็นผลสำเร็จในแต่ ละพื้นที่ เนื่องจากไม่ได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชนเท่าที่ควร เพราะขาดความเชื่อมั่นเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
เนื่องจากมูลค่าของที่ดินที่สูงขึ้นจากการจัดรูปที่ดินจึงต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแสวงหาวิธีการ รูปแบบ
การจัดรูปที่ดินที่สามารถจูงใจเจ้าของที่ดิน รวมทั้งต้องเพิ่มการประสานงานเพื่อรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง   
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4. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่รองรับเป้าประสงค์ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์
ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวมทั้งในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง รวมทั้งเป้าประสงค์ส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ที่ดินในศูนย์ชุมชนย่อยของเขตเมืองชั้นนอก ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาหาแนวทางการพัฒนา
ที่เหมาะสมหรือจัดศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาต่าง ๆ แต่เมื่อผลการศึกษาแล้วเสร็จไม่มีการนำผลการศึกษา
ผลักดันไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

• ด้านกฎหมาย   
1. กรุงเทพมหานครไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการควบคุมระบบสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นปัจจัย

หลักในการส่งเสริมการพัฒนาที่ดิน ทำให้แนวคิดการวางผังเมืองเพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินและการ
วางผังเมืองเพ่ือสร้างเมืองที่เติบโตเป็นระเบียบและสะดวกสบายทำได้ในขอบเขตที่จำกัด 

2. กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ มี ความ
ซ้ำซ้อนในทางปฏิบัติ ทำให้เกิดปัญหาการตีความของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาขออนุญาต 

• ด้านงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณที่มีอยู่จำกัด โครงการที่ขออนุมัติงบประมาณบางโครงการไม่ได้รับ

การจัดสรรงบประมาณ 
ข้อเสนอแนะ   

• บริหารจัดการ  
1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เต็มประสิทธิภาพและ

เป็นไปตามผังเมืองรวม จำเป็นต้องเพิ่มการสื่อสารความรู้ ความเข้าใจเรื่องผังเมือง โดยการเพิ่มช่องทางการ
เข้าถึงประชาชน และการปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบที่เป็นเชิงวิชาการให้เข้าใจง่าย เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน
การประสานประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ส่วนตนให้เมืองเกิดสมดุลตามกรอบผังเมืองรวม  

2. เพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
บริการสังคมต่าง ๆ ตามกรอบผังเมืองรวม ซ่ึงจะใช้เป็นกรอบชี้นำและกำกับการพัฒนาพ้ืนที่ให้กรุงเทพมหานคร
เติบโตอย่างกระชับและมีระเบียบโดยรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี  จำเป็นต้องมีการกำหนดโครงสร้างการบริหาร
จัดการอย่างเป็นทางการ โดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองควรเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก  

3. เพื่อให้เกิดการผลักดันการพัฒนาเมืองที่สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาซึ่งดำเนินการโดย
ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และผ่านกระบวนการทางวิชาการ รวมทั้งการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสมแล้ว เห็นควรให้นำผลการศึกษาต่าง ๆ มาจัดทำแผนงาน/โครงการและแผนงบประมาณบรรจุไว้
ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี  

• ด้านกฎหมาย   
1. กรุงเทพมหานครควรเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการทางผังเมืองและสรา้ง

ความตระหนักให้แก่ภาครัฐเอกชนและประชาชนเพ่ือให้สามารถประสานประโยชน์และร่วมมือร่วมใจกันในการ
ใช้ผังเมืองรวมนั้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างจริงจัง 

• ด้านงบประมาณ 
จัดลำดับความสำคัญของโครงการ ถ้าโครงการใดเป็นเรื่องที่มีลำดับความสำคัญน้อยกว่าโครงการ

อื่น ให้หน่วยงานระงับหรือชะลอไว้ก่อน แต่ถ้าโครงการใดมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ๆ 
โดยมีเหตุผลประกอบการอนุมัติโครงการที่ชัดเจน แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ หาก
ไม่ดำเนินการจะเกิดผลกระทบต่อหน่วยงานหรือประชาชน 
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คาดการณ์แนวโน้ม  
แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตจะเป็นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกาะตัวตามแนว

เส้นทางรถไฟฟ้า โดยเป็นลักษณะการใช้ที่ดินแบบผสมผสาน (Mixed Use) ทั้งที่อยู่อาศัย ศูนย์การค้า อาคาร
พาณิชย์ อาคารสำนักงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนโดยผสมผสานการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่จะพัฒนา ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพักอาศัยใกล้กับสถานีขนส่ง
มวลชนและส่งเสริมการลดปริมาณการใช้รถส่วนบุคคล การนำแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่ง
มวลชน (TOD) ในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงที่เป็นจุดตัดของรถไฟฟ้าตั้งแต่ 2 สายขึ้นไปซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่
ต่อไปจะมีการนำมาตรการการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development : PUD) ซึ่งเป็น
เครื่องมือช่วยในการจัดทำแผนผังการผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดินและความหนาแน่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพการพัฒนา พร้อมจัดทำแผนผังโครงสร้างพื้นฐานภายในโครงการให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับพื้นที่
โดยรอบ ซึ่งการใช้ที่ดินแบบผสมผสานทำให้พื้นที่โครงการมีความหลากหลายคุ้มค่าต่อการลงทุน และส่งเสริม
ประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากมีการกำหนดมาตรการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มพื้นที่จอดรถต่อส่วนรวมมากขึ้น เพ่ิม
พ้ืนที่รองรับน้ำมากข้ึน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความหนาแน่นในการอยู่อาศัยรอบสถานีรถไฟฟ้าเพ่ิมมากขึ้น  

  ขณะเดียวกันก็จะเห็นภาพการพัฒนาที่ดินตามแนวสถานีรถไฟฟ้าบริเวณสถานีปลายทางในพื้นที่
เขตชั้นนอก โดยจะเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เกิดศูนย์ชุมชนย่อยหรือเมืองเครือข่ายได้ โดยแนวโน้ม
พื้นที่ที่มีศักยภาพ ได้แก่ ศูนย์ชุมชนมีนบุรีและตลิ่งชัน ซึ่งจะทำให้เกิดการเปิดพื้นที่การพัฒนาโครงการใหม่ๆ 
โดยจะเป็นโครงการที่อยู่อาศัยแนวตั้งตามเส้นทางรถไฟฟ้า และโครงการแนวราบในพื้นที่ถัดจากแนวเส้นทาง
เข้าไปด้านใน ทั้งนี้ กลไกและมาตรการทางผังเมืองต้องสามารถควบคุมและกำกับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ เพื ่อรักษาสัดส่วนการใช้ที ่ดินแบบผสมผสานทั้งแนวราบและแนวตั ้งให้เมืองคง
สภาพแวดล้อมที่ดี ไม่เกิดสภาพการพัฒนาอย่างแออัด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการวางระบบ
เชื่อมโยงเส้นทางถนนสายรอง ซอย ทางจักรยาน ทางเดินเท้า รวมทั้งระบบที่จอดรถและระบบรถ Feeder 
เพ่ือการสัญจรเข้าถึงระบบรถไฟฟ้าได้สะดวก ดังนั้น สำนักท่ีมีภารกิจด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งสำนัก
การโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักสิ่งแวดล้อม รวมถึงสำนักงานเขตจำเป็นจะต้องมีกำหนดแผนการ
พัฒนาโครงการต่าง ๆ ให้สอดรับกับแนวโน้มดังกล่าว โดยต้องประสานภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมจัดทำแผนแม่บท
การพัฒนาพื้นที่และขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกัน และเมื่อการพัฒนาขยายตัวไปในพื้นที่เขตชั้นนอกเพิ่มขึ้น
จำเป็นต้องตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรการทางผังเมือง
เพ่ือไม่ให้มีการรุกล้ำพื้นที่เกษตรกรรม 
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ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย     

  ผลการดำเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
จำนวนตัวชี้วัด ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงานหลัก บรรลุผล อยู่ระหว่าง ไม่บรรลุผล  
   ดำเนินการ   
5.1  มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ 2 - 2 - - 
5.2 เมืองธรรมาภิบาล 4 - 4 - - 
5.3 กระจายอำนาจสู่ประชาชน 2 - 2 - - 
5.4 การเมืองสีขาว 1 - 1 - - 
5.5 พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 1 - 1 - - 

                     รวมทั้งสิ้น 
10 

- 10 - - 
คิดเป็นร้อยละ - 100 - - 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้านที ่5 มหานครประชาธิปไตย กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
หลักไว้จำนวน 10 ตัวชี้วัด หน่วยงานได้นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดย
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ในระยะครึ่งปีงบประมาณ 
ด้านมหานครประชาธิปไตย ในภาพรวมอยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยภายใน คือ 
หลายหน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีการลดทอนความเข้มข้นของตัวชี้วัดลงอยู่ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ของ
หน่วยงาน และปัจจัยภายนอก คือ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 และการ
ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่นำมาสู่มาตรการการทำงานที่บ้าน จึง
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากระบบการทำงาน และทรัพยากรของกรุงเทพมหานครยัง
ไม่ได้รองรับอย่างเพียงพอ รวมถึงการงดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของคนหมู่มากที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ทำ
ให้มีการชะลอโครงการ/กิจกรรม หรือลดทอนเป้าหมายลง ซึ ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการประเมิน
ความสำเร็จของมหานครประชาธิปไตยในภาพรวม ในสิ้นปีงบประมาณ 

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน ปรากฏตามตาราง 
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ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย    ประกอบด้วย 5 มิติ  5 เป้าหมาย 8 เป้าประสงค์  10 ตัวชี้วัดหลัก   

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 5.1  มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ (มี 1 เปา้หมาย 2 เป้าประสงค์  2  ตัวชี้วัด 3 โครงการ/กิจกรรม รวมงบประมาณที่ได้รบั  321,000.-  บาท/งบประมาณที่ใช้ -บาท) 
เป้าหมายที่ 5.1.1 กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร (มี 2 เป้าประสงค์  2  ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 5.1.1.1  ปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้รองรับการพัฒนาเมืองมหานคร ( มี 1 ตัวชี้วัด) 
1. ร้อยละความสำเร็จของการเร่งรัด 
ปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย ข้อบัญญตัิ
หรือระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนา/
การบริหารจัดการระบบ
สาธารณูปโภคมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ร้อยละ ๕๐ 
ของหน่วยงานท่ี
ต้องดำเนินการ

ภายใต้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับระบบ

สาธารณูปโภค 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
(ร้อยละ 0 

เมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย) 

  ขณะนี้ หน่วยงานหลัก คือ สำนักงาน
กฎหมายและคดี สนป. ดำเนินการเร่งรดั 
ปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย ข้อบัญญตัิหรือ
ระเบียบทีไ่ม่เอื้อต่อการพัฒนา/การบริหาร
จัดการระบบสาธารณูปโภคมหานครใน 2 
ลักษณะ คือ  
1) จัดตั้งคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์ 
กฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและบริหารจัดการ
สาธารณูปโภค เพือ่รวบรวมสภาพปัญหา 
ข้อเท็จจริง โดยประสานให้หน่วยงาน กทม.
ดำเนินการตรวจสอบข้อบัญญตัิ และ
ระเบียบของหน่วยงาน ที่ไม่เอื้อตอ่การ
พัฒนา/การบรหิารจดัการระบบ
สาธารณูปโภคมหานคร 
2) สำรวจติดตามการสอบสวนของสำนักงาน
เขต ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย
การสอบสวนเกี่ยวกับการ บุกรุกท่ีหรือทาง
สาธารณประโยชน์ พ.ศ.2539 โดยประสาน
ให้สำนักงานเขตดำเนินการ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 5.1.1.๒ สร้างองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร ( มี 1 ตัวชี้วัด) 
2. กรุงเทพมหานครมีแผนงานเชิง
บูรณาการด้านบริหารจัดการระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 
 

๑ แผน งบประมาณที่ไดร้ับ 
321,000.-บาท 



 / 
(0 แผน เมื่อ

เทียบกับ
เป้าหมาย) 

  สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
กำหนดการประชุม/สัมมนาร่วมกบัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปริมณฑลที่
เป็นพื้นที่รอยต่อกับกรุงเทพมหานคร เพื่อ
ร่วมจัดทำแผนการบรูณาการการบริหาร
จัดการกรุงเทพมหานครร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปริมณฑลที่
เป็นรอยต่อกับกรุงเทพมหานคร 
แต่ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค 
Covid-19 ได้ขอชะลอโครงการฯ ไว ้ 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 5.1 ทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด 0 2 0 0  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล (มี 1 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด 7 โครงการ   รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ 19,228,300.- บาท) 
เป้าหมายที่ 5.2.1 ประชาชนกรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (มี 2 เป้าประสงค ์4 
ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.1 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร” (3 ตัวชี้วัด) 
1. ร้อยละของสำนักงานเขตมีการจัด
เวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อ
กำหนดนโยบายการพัฒนาเขต  

ร้อยละ ๑๐๐ งบประมาณทีไ่ด้รบั 
8,288,800. - บาท 

 

 / 
(ร้อยละ 0 

เมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย) 

  สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและ
สำนักงานเขตได้เตรียมการประชุม/จัด
เวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทาง
ในการพัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อกำหนดนโยบาย
การพัฒนาเขต ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - 
พฤษภาคม แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) จึงปรับแนวทางการ
ดำเนินโครงการฯ ทีสุ่่มเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
๒๐๑๙ โดยยังคงเปา้หมายสำคญัของ
โครงการฯ ได้แก ่
1. การสำรวจและจดัทำทะเบียน
ประชาคมที่มีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่
เขต/กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงาน
เขต  
2. การร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและ
ประชาคมในพ้ืนท่ีวิเคราะหส์ถานการณ์ที่
เป็นปัญหาและศักยภาพของพื้นที่รวมถึง
พิจารณาโครงการ/กิจกรรมสำคญัที่มีผล
ต่อการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาพื้นที่ใน
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

รูปแบบหรือวิธีการทีเ่หมาะสมกับ
สถานการณ ์
นอกจากน้ี กรุงเทพ-มหานคร ยังสง่เสริม
และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กและ
เยาวชนในการแสดงความคดิเห็นและมสี่วน
ร่วม ในการพัฒนากรุงเทพมหานครต่อไป
ผ่านการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน 
ด้วยงบประมาณ และเปดิโอกาสให้เด็กและ
เยาวชนอายุระหวา่ง 15 – 20 ป ีท่ีได้รับ
คัดเลือกเข้ามารบัทราบกิจการสภา
กรุงเทพ-มหานครจำลอง โดยจำลอง
บทบาทเสมือนจริง งบประมาณ
3,732,800.- บาท และ 26,200.- บาท 
ตามลำดับ 

2. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานครมีการจัดทำ
แผนพัฒนาชุมชน 
 
*ชุมชน หมายถึง ชุมชนตามระเบียบ
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชน พ.ศ.๒๕๕๕) 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

งบประมาณที่ไดร้ับ
10,311,900.-บาท


 / 
(ร้อยละ 0 

เมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย) 

  สำนักพัฒนาสังคมและสำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผลได้สนับสนุนใหชุ้มชนใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจัดทำ
แผนพัฒนาชุมชน ใน 2 ลักษณะ คือ การ
เสริมสมรรถนะของการพัฒนาชุมชน และ
การพัฒนาประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ชุมชน ประกอบด้วย 
1) สพส. พัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน 
ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน 
2) สยป. สนับสนุนการจัดทำและทบทวน
แผนชุมชน เพื่อให้กรุงเทพมหานครมี
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนา 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
ข้อมูล ณ มกราคม 2563 กรุงเทพ-    
มหานครมีชุมชนทั้งสิ้น 2,068 ชุมชน มี
ชุมชนดำเนินการทบทวนและจัดทำ
แผนพัฒนาแล้ว จำนวน 1,182 ชุมชน 
คิดเป็นร้อยละ 57.16 และชุมชนที่ต้อง
ดำเนินการจดัทำแผนพัฒนาชุมชนใหม่ 
จำนวน 886 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 
42.84 ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) การดำเนินการจัดประชุมเพื่อ
จัดทำแผนชุมชนในแต่ละสำนักงานเขตจึง
ได้รับผลกระทบ ไม่สามารถดำเนินการได้
ในช่วงเวลานี้ 

3. ร้อยละของสำนักงานเขตที่นำ
โครงการตามแผนพัฒนาชุมชนที่
จัดทำโดยชุมชนบรรจไุวใ้น
แผนปฏิบัตริาชการประจำปีของ
สำนักงานเขต   

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ
 

 / 
(ร้อยละ 0 

เมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย) 

  สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำลัง
ดำเนินการตรวจสอบแผนปฏิบัตริาชการ
ประจำปี พ.ศ. 2563-2564 ทั้ง 50 
สำนกังานเขตว่าได้บรรจรุายการ/
กิจกรรม/โครงการที่มาจากแผนพฒันา
ชุมชนของสำนักงานเขตครอบคลมุ/
ครบถ้วนหรือไม ่

 



- 160 - 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.2 เพิ่มบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม ( มี 1 ตัวช้ีวัด) 

4. กรุงเทพมหานครมรีายงานผล
การศึกษาแนวทางการจัดทำ
งบประมาณตามแผนพัฒนาชุมชน
ระดับเขตและระดับ
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 

รายงานผล 1 
ฉบับ 

งบประมาณที่ไดร้ับ 
627,600.-บาท 

 

 / 
(0 ฉบับ เมื่อ

เทียบกับ
เป้าหมาย) 

  ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำหลักสตูรและ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับ
กำหนดการดำเนินงาน เนื่องจากระยะเวลา
การดำเนินการเดิมซ้ำซ้อนกับการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ ฉบับที่ 1 และ 
2 ประกอบกับมีนโยบายของ ผว.กทม. ให้
งดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการอบรม 
สัมมนา และดูงานต่างประเทศ เนือ่งจาก
เกิดการระบาดของโรคโควดิ-19 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 5.2  ทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด 0 4 0 0  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 5.3 กระจายอำนาจสู่ประชาชน (มี 1 เป้าหมาย 2 เปา้ประสงค์ 2 ตัวชี้วัด 2 โครงการ รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ ๑,๙76,6๐๐.- บาท) 
เป้าหมายที่ 5.3.1 ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่จำเป็นและให้อำนาจในการกำหนดนโยบายและตดัสินใจในการจัดบริการสาธารณะในระดับพื้นที่ (มี ๒ เปา้ประสงค์ ๒ 
ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 5.3.1.1 เพิ่มอำนาจหน้าที่ให้สำนักงานเขตในการกำหนดนโยบายและตดัสนิใจการจัดบริการสาธารณะในระดับพื้นที่ (1 ตัวชี้วัด) 
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการ
จัดบริการสาธารณะที่มีสำนักงาน
เขตเป็นหน่วยงานหลัก 
 
 
 

ร้อยละ ๕๐ 
ของบริการ

สาธารณะที่มีการ
สำรวจว่าควรให้

สำนักงานเขตเป็น
หน่วยงาน
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ไดร้ับ
1,918,000.- บาท 

 

 / 
(ร้อยละ 0 

เมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย) 

  เนื่องจากในปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2563 สำนักงาน ก.ก. ดำเนิน
การศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนระบบงานและ
โครงสร้างของสำนักงานเขตในปัจจุบันเพื่อ
ออกแบบระบบงานและโครงสร้างให้
สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจที่ดำเนินการ
และแนวคดิการกระจายอำนาจในการ
จัดบริการสาธารณะในพื้นที ่โดยดำเนินการ
ร่วมกบัที่ปรกึษา และจัดประชุมสนทนากลุ่ม  
( Focus Group Discussion) เกี่ยวกบัการ
พัฒนาระบบงานและโครงสรา้งสำนกังานเขต
เพื่อรบัฟังความคดิเห็นจาก ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร จำนวนประมาณ 900 
คน ดังนั้น จึงยังไม่ไดม้ีการเพิ่มอำนาจ
หน้าท่ีใหส้ำนักงานเขต 

เป้าประสงค์ 5.3.1.2 เพิ่มอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการทำกิจการสาธารณะ ( มี 1 ตัวชี้วัด) 
2. ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามภารกิจท่ีได้รบัการ
ถ่ายโอนตามกฎหมายกระจาย
อำนาจฯ 

ร้อยละ 100 งบประมาณที่ไดร้ับ 
58,600 บาท 



 / 
(ร้อยละ 0 

เมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย) 

  ภารกิจท่ีกรุงเทพมหานครไดร้ับการถ่ายโอน
ภารกิจจากส่วนกลางแล้ว จำนวน 43 
ภารกิจ โดยมีหน่วยงานรับผดิชอบ 
จำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ สพส. สนศ. 
สจส. สวพ. สนย. สนน. สนอ. สวท. สนค. 
และสปท. ซึ่งสามารถดำเนินการตาม
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

ภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนครอบคลุมทั้ง 
43 ภารกิจ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนภารกิจ 
ด้วยภารกิจประจำเป็นส่วนใหญ่  
เช่น การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ/ การ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ / งาน
สงเคราะห์และจัดสวัสดิการเด็กและ
เยาวชนงาน/งานบำรุงรักษา 
ทางหลวง/ การการบำรุงรักษาโบราณสถาน
ฯ/ การดูแลรักษาโบราณสถานในระดับ
ท้องถิ่น/การวางแผนการท่องเที่ยว /
ปรับปรุงดูแลสถานที่ท่องเที่ยว / จัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธด์้านการท่องเที่ยว/ 
งานทะเบยีนพาณิชยต์าม พ.ร.บ. ทะเบียน
พาณิชย์ เป็นต้น โดยในปี 2563 มี
หน่วยงานท่ีดำเนินโครงการสนับสนุนการ
ดำเนินการตามภารกิจท่ีไดร้ับการถา่ยโอน  
จำนวน  3 หน่วยงาน ได้แก่  
1. สำนักงานปกครองและทะเบียน ดำเนิน
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการดำเนินการ
ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุน
สอดคล้องภารกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์  
โดยจะดำเนินการฝึกอบรม 
เจ้าพนักงานปกครองของสำนักงาน  
จำนวน 50 คนเพื่อใหเ้จ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

ของสำนักงานเขต มีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของข้อกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงาน
และเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมี
มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
จัดทำเอกสารประกอบการดำเนิน
โครงการฯ ผลการดำเนินงานตามโครงการ 
คิดเป็นร้อย 60% 
2. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลดำเนิน
กิจกรรมติดตามและประเมินเกณฑ์ช้ีวัด
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร เพือ่รวบรวมผลการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์ช้ีวัดบริการสาธารณะ
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ 
ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 431 เกณฑ์ช้ีวัด 
มีหน่วยงาน รับผดิชอบ 18 หน่วยงาน 
ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรยีมการในการจัดเก็บ
และรวบรวมข้อมลูตามเกณฑ์ช้ีวัด  
ผลการดำเนินงานตามโครงการ คดิเป็นร้อย
ละ 30 
3. สำนักอนามยัดำเนินกิจกรรมพฒันา
ศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บรโิภคด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ สนับสนุนภารกิจได้รับ
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

การถ่ายโอนด้านผลิตภณัฑ์อาหารและยา 
เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอางฯ 
โดยดำเนินการพัฒนาศักยภาพเครอืข่าย 
ได้แก่ อาสาสมัคร 
สาธารณุสุข ให้มีความรู้ในดา้น 
การคุมครองผู้บรโิภค  
ด้านผลิตภณัฑส์ุขภาพ  ขณะนี้อยูร่ะหว่าง
ศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการเผยแพร่
ความรู้ด้านผลิตภณัฑส์ุขภาพแก่อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
ผลการดำเนินงานตามโครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 32 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 5.3 ทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด 0 2 0 0  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 5.4 การเมืองสีขาว (มี 1 เป้าหมาย 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด 3 โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รบั 33,000,000.- บาท) 
เป้าหมายที่ 5.4.1 ประชาชนมีความเชื่อม่ันในความซื่อสัตย์สุจริตของข้าราชการและผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองของกรงุเทพมหานคร (มี 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 5.4.1.1 ประชาชนมีความเชื่อม่ันในหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ( มี 1 ตัวชี้วัด) 
1. ร้อยละความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อความซื่อสัตยส์ุจรติของ
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
 

ร้อยละ ๖๐ งบประมาณที่ไดร้ับ 
33,000,000.- บาท 

 

 / 
(ร้อยละ 0 

เมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย) 

  กรุงเทพมหานครดำเนินการเพื่อตอบสนอง
ตัวช้ีวัดหลักภายใต้มิตกิารเมืองสีขาวใน 2 
ลักษณะ คือ 
1. การศึกษาวิจยัเหตแุห่งการกระทำทุจรติ 
โดยสำนกังาน ก.ก. ดำเนินการศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อการกระทำทุจรติต่อหน้าทีร่าชการ
ของข้าราชการ และนำผลการศึกษามา
วิเคราะหเ์พื่อหาแนวทาง/มาตรการ/
เครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตต่อหน้าทีไ่ด้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร รวมถึงการศึกษาและยก
ร่างกฎ ก.ก. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย 
ที่เป็นเครื่องมือให้มีกรอบระยะเวลาในการ
สอบสวนและลงโทษที่ชัดเจน กระบวนการ
สอบสวนและลงโทษ   มีความรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงสำนักงาน
ประชาสัมพันธ์ สนป. ดำเนินการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรุงเทพมหานคร
ผา่นสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนและ
สาธารณะได้รับทราบการทำงานของ
กรุงเทพมหานคร ตามยุทธศาสตร์ของ
กรุงเทพมหานครทั้ง 7 ด้าน 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

ทั้งนี้ การดำเนินการภายใต้ตัวช้ีวัดยังไม่
สามารถตอบได้ว่าประชาชนจะมีความ
เช่ือมั่นต่อความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมืองและขา้ราชการ
กรุงเทพมหานครได้อย่างชัดเจนเพราะขาด
การสำรวจความเช่ือมั่นของประชาชนฯ
โดยตรง  

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 5.4 ทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด 0 1 0 0  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 5.5 พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ (มี 1 เป้าหมาย 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชีว้ดั 2 โครงการ) 
เป้าหมายที่ ๕.5.๑  ประชาชนจะร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ และผลักดันให้นำวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ.257๕ ไปปฏิบัตใิหบ้ังเกิดผลสำเร็จ (มี 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ ๕.๕.๑.๑ ติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ.๒๕๗๕ ( มี 1 ตัวชี้วัด) 
1. ร้อยละของการรับรู้และการมี
ส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ
และผลักดันวสิัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. 
๒๕๗๕ ของภาคประชาชน 

ร้อยละ 20 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
(ร้อยละ 0 

เมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กรุงเทพมหานครดำเนินการเพื่อตอบสนอง
ตัวช้ีวัดหลักภายใต้มิตกิารเมืองสีขาวใน 2 
ลักษณะ คือ 
1. การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการ
รับรู้และติดตามตรวจสอบตามวิสัยทัศน์
กรุงเทพฯ พ.ศ. 2575 ที่ถูกแปลงไปสู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา กทม. ทั้ง 7 ด้าน 
(รายการงบประมาณซ้ำกับมติที่ 5.4 จะไม่
กล่าวซ้ำ) 
2. สำรวจความพึงพอใจของประชาชนชาว
กรุงเทพฯ ต่อการดำเนินงานของ
กรุงเทพมหานคร ในการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร ใน 2 ด้าน คือ 
ด้านมหานครปลอดภัย และด้านมหานครสี
เขียว สะดวกสบาย พบว่าประชาชนชาว
กรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินงานของกรุงเทพมหานครด้านมหา
นครปลอดภัยในภาพรวม ที่ระดับมากและ
มากที่สุด ร้อยละ  49.18 ปานกลาง ร้อยละ 
33.46 และน้อยและน้อยที่สุด 17.36 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ระดับ 3.44 (เต็ม 
5) ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบายที่ระดับ
มากและมากที่สุด ร้อยละ 44.58 ปานกลาง 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

ร้อยละ 32.9 และน้อยและน้อยที่สุด 
22.51 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ระดับ 3.30 
(เต็ม 5) 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 5.5 ทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด 0 1 0 0  
รวมตัวชี้วัดด้านที่ 5 ทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด 0 10 0 0  
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สรุปวิเคราะห์ผลดำเนินการระดับด้าน  
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้านมหานคร

ประชาธิปไตย ในภาพรวมยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยภายใน คือ หลาย
หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีการลดทอนความเข้มข้นของตัวชี้วัดลงอยู่ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน 
และปัจจัยภายนอก คือ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 และการประกาศใช้ 
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่นำมาสู่มาตรการการทำงานที่บ้าน จึงส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากระบบการทำงาน และทรัพยากรของกรุงเทพมหานครยังไม่ได้รองรับอย่าง
เพียงพอ รวมถึงการงดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของคนหมู่มากที่ สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ทำให้มีการชะลอ
โครงการ/กิจกรรม หรือลดทอนเป้าหมายลง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการประเมินความสำเร็จของมหานคร
ประชาธิปไตยในภาพรวม ในสิ้นปีงบประมาณ 

มิติที ่5.1  มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ  
การจัดการมหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการ

บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร โดยในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 
กำหนดเป้าประสงค์ไว้ 2 ลักษณะ คือ การปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้รองรับการพัฒนาเมืองมหานคร และ
การสร้างองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร ในภาพรวมยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก
ในการปร ับปร ุงระเบ ียบกฎหมายน ั ้น ย ังอย ู ่ ในขั ้นการศ ึกษาทบทวนกฎหมายในระดับหน ่วยงาน
กรุงเทพมหานคร โดยหน่วยงานหลัก คือ สำนักงานกฎหมายและคดี สนป. ประสานให้หน่วยงาน กทม.
ดำเนินการตรวจสอบข้อบัญญัติ และระเบียบของหน่วยงาน ที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนา/การบริหา รจัดการระบบ
สาธารณูปโภค และสำรวจติดตามการสอบสวนของสำนักงานเขต ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ
สอบสวนเกี่ยวกับการบุกรุกที่หรือทางสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2539 ในขณะที่การสร้างองค์การบริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภคมหานคร ซึ่งเป็นการทำแผนการบูรณาการการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในจังหวัดปริมณฑลที่เป็นรอยต่อกับกรุงเทพมหานคร นั ้น มีการชะลอการ
ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

มิติที ่5.2 เมืองธรรมาภิบาล 
การดำเนินการส่งเสริมเมืองธรรมาภิบาล มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนกรุงเทพฯ มีส่วน

ร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วน
ร่วม ซ่ึงแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 กำหนดเป้าประสงค์ใน 2 ลักษณะ คือ รับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร” และเพ่ิมบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม ในภาพรวมยังไม่สามารถดำเนินการได้ 
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องปรับกิจกรรมที่มีการชุมนุมของ
คนหมู่มากที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ขณะทีก่ารเพ่ิมบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ยังอยู่ระหว่างการศึกษา
แนวทางการจัดทำงบประมาณตามแผนพัฒนาชุมชนระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่นกัน 

มิติที่ 5.3 กระจายอำนาจสู่ประชาชน  
             การดำเนินงานการกระจายอำนาจสู่ประชาชน มีเป้าหมายเพื่อลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือ
ภารกิจหลักเท่าที ่จำเป็นและให้อำนาจในการกำหนดนโยบายและตัดสินใจในการจัดบริการสาธารณะ  
ในระดับพื ้นที่เพื ่อเพิ ่มอำนาจหน้าที ่ให้สำนักงานเขตในการกำหนดนโยบายและตัดสินใจการจัดบริการ
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สาธารณะในภาพรวมยังไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ ่งในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนระบบงานและโครงสร้างของ 
สำนักงานเขตในปัจจุบัน เพื่อออกแบบระบบงานและโครงสร้างของสำนักงานเขตให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
ภารกิจที่ดำเนินการตามแนวคิดการกระจายอำนาจในการจัดบริการสาธารณะ โดยดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษา  
เมื่อได้ผลการศึกษาจะนำกรอบแนวทางการกำหนดภารกิจและแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่างสำนักและสำนักงานเขต 
เสนอ อ.อ.ก.วิสามัญเกี ่ยวกับระบบราชการและค่าตอบแทนพิจารณา ขณะนี้อยู่ ระหว่างรวบรวมข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานเขตเพื่อนำเสนอที่ปรึกษาให้ข้อคิดเห็น ส่วนในการเพิ่มอำนาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานครในการทำกิจการสาธารณะ กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางแล้ว  
จำนวน 43 ภารกิจ ในระยะครึ่งปีงบประมาณสามารถดำเนินการได้ทุกภารกิจ และการประเมินเกณฑ์ชี้วัด
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ จำนวน 431 เกณฑ์ชี ้ว ัดในระยะครึ ่งปีงบประมาณ มีหน่วยงาน 
จำนวน 9 หน่วยงานที่คาดว่าจะไม่สามารถประเมินเกณฑ์ชี้วัดและผ่านค่าเป้าหมาย จำนวน 24 เกณฑ์ 

มิติที ่5.4 การเมืองสีขาว 
การดำเนินการส่งเสริมการเมืองสีขาว มีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์

สุจร ิตของข้าราชการและผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร  ในแผนปฏิบัต ิราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 กำหนดเป้าประสงค์ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและ
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ดำเนินการ ใน 2 ลักษณะ คือ  

1. การศึกษาวิจัย โดยสำนักงาน ก.ก. ดำเนินการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำทุจริตต่อ
หน้าที่ราชการของข้าราชการ และนำผลการศึกษามาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง/มาตรการ/เครื่องมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร รวมถึงการศึกษาและยกร่างกฎ ก.ก. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย ที่เป็นเครื่องมือให้
มีกรอบระยะเวลาในการสอบสวนและลงโทษท่ีชัดเจน กระบวนการสอบสวนและลงโทษ มีความรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

2. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
กรุงเทพมหานครดำเนนิการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนและสาธารณะ
ได้รับทราบการทำงานของกรุงเทพมหานคร ตามยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครทั้ง 7 ด้าน ในภาพรวมยังไม่
สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก การดำเนินการภายใต้ตัวชี้วัดยังไม่สามารถตอบได้ว่าประชาชนจะมี ความ
เชื่อมั่นต่อความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการกรุงเทพ- มหานครได้อย่างชัดเจน
เพราะขาดการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนโดยตรง 

มิติที่ 5.5 พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 
การดำเนินการส่งเสริมพลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ มีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชน

จะร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ และผลักดันให้นำวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ.257๕ ไปปฏิบัติให้บังเกิดผลสำเร็จ  
ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 กำหนดเป้าประสงค์ การติดตาม ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ.๒๕๗๕ โดยดำเนินการ ใน 2 ลักษณะ คือ  

1. การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามตรวจสอบตามวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ 
พ.ศ. 2575 ที่ถูกแปลงไปสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนา กทม. ทั้ง 7 ด้าน (รายการงบประมาณซ้ำกับมติที่ 5.4 จะ
ไม่กล่าวซ้ำ) 
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2. สำรวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพฯ ต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร 
ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร ใน 2 ด้าน คือ ด้านมหานครปลอดภัย และด้านมหา
นครสีเขียว สะดวกสบาย ผลการสำรวจฯ พบว่า ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินงานของกรุงเทพมหานครด้านมหานครปลอดภัยในภาพรวม ที่ระดับมากและมากที่สุด ร้อยละ  49.18 
ปานกลาง ร้อยละ 33.46 และน้อยและน้อยที่สุด 17.36 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ระดับ 3.44 (เต็ม 5) ด้าน
มหานครสีเขียว สะดวกสบายที่ระดับมากและมากที่สุด ร้อยละ 44.58 ปานกลาง ร้อยละ 32.9 และน้อย
และน้อยที่สุด 22.51 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ระดับ 3.30 (เต็ม 5) ในภาพรวมยังต้องรอผลการสำรวจความ
พึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพฯ ต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
กรุงเทพมหานครทัง้ 7 ด้าน  

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไปในระดับด้าน  
ปัญหา/อุปสรรค 

• บริหารจัดการ  
1. ขาดการสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ (strategy communication and translation) 

ให้ผู้ที่ต้องปฏิบัติให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของเป้าหมาย เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดหลักภายใต้ด้าน และสามารถ
แปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ด้วยเหตุผลข้อ 1. ส่งผลให้หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักไป
บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน มีการบิดเบือนวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ภายใต้ภารกิจที่
ตนเองดำเนินการเท่านั้น ไม่ได้มองการบูรณาการการดำเนินการ 

3. หัวใจของมหานครประชาธิปไตย คือ ต้องส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน การตรวจสอบ และร่วมดำเนินการกับกรุงเทพมหานคร แต่มาตรการและโครงการที่
ปรากฏกลับเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์จากกรุงเทพมหานครเท่านั้นที่เด่นชัด ความ
พยายามให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม/บทบาทในการตัดสินใจและกำหนดทิศทางยังไม่เห็นผลชัดเจนนัก 

4. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องปรับกิจกรรม/
โครงการที่มีการชุมนุมของคนหมู่มากที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานไม่ประสบ
ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนด โดยเฉพาะกิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม/บทบาทใน
การตัดสินใจและกำหนดทิศทางการพัฒนา 

• ด้านกฎหมาย  
การแก้ไขกฎหมายในแต่ละฉบับต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการนาน และระเบียบที่เก่ียวข้องกับ

การปฏิบัติงานมีความแข็งตัว ไม่ทันสถานการณ์ ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะการดำเนินการภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ต้องใช้ระบบ
ออนไลน์ แต่ระบบราชการของกรุงเทพมหานครยังไม่มีความพร้อม และไม่มีกฎหมายรองรับตามที่กฏหมาย
ของประเทศระบุไว้ 

• ด้านทรัพยากร  
ในประเด็นการถ่ายโอนภารกิจเป็นการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ แต่ไม่ได้ถ่ายโอนบุคลากร ทำให้

เกิดข้อจำกัดด้านทรัพยากรบุคลคลที่มีจำนวนและศักยภาพไม่เพียงพอรองรับภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
โดยเฉพาะภารกิจที่ต้องอาศัยความรู้เฉพาะทางหรือความรู้ทางเทคนิค รวมถึงทรัพยากรที่เชื่อมโยงกับการ
ทำงานแบบ Digital government ทั้ง Hardware Software Peopleware และระบบการสื่อสาร 
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• ด้านงบประมาณ  
ในประเด็นถ่ายโอนภารกิจเป็นการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ

ไม่สะท้อนภารกิจที่ได้รับ  
• อ่ืน ๆ  

ในประเด็นถ่ายโอนภารกิจหน่วยงานเจ้าของภารกิจไม่ดำเนินการในการถ่ายโอนภารกิจให้
กรุงเทพมหานครตามแผนการกระจายอำนาจฯ 

ข้อเสนอแนะ   
• บริหารจัดการ 

1. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลต้องดำเนินการสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ (strategy 
communication and translation) ให้อยู่ในรูปที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายสำหรับบุคลากรทุกระดับใน
องค์กร  

2. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักของ
มหานครในการร่วมกำหนด Supply chain ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อแบ่งความรับผิดชอบตาม
ภารกิจว่าหน่วยงาน/ส่วนราชการใดจะมาดำเนินการในส่วนของต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเชื่อมโยงกับ
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน หรือตัวชี้วัดเจรจาประจำปี 

3. ควรเร่งรัดปรับโครงสร้างหน่วยงานระดับสำนักงานเขตเพื่อให้สำนักงานเขตสามารถ
กำหนดนโยบายและตัดสินใจในการจัดบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของประชาชน  
ในพ้ืนที ่

 3. การบริหารจัดการควรยึดหลักตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

 4. กรุงเทพมหานครควรดำเนินการเชิงรุกโดยใช้กลไกคณะกรรมการ/อนุกรรมการด้านการ
กระจายอำนาจฯ ในการเร่งรัดการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิม 
  5. การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะควรให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนรว่ม
ในการตัดสินใจและกำหนดทิศทางในการจัดบริการสาธารณะ 

• ด้านกฎหมาย  
กรุงเทพมหานคร ควรกำหนดแนวทางปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย (Regulatory Guillotine) 

ให้เอื ้อต่อการดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งการให้บริการประชาชน การสื่อสารข้อมูล และการ
ตรวจสอบการดำเนินงาน ซึ่งระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญในทุกมิติ ทั้งการประหยัดโดยขนาด การ
เพ่ิมประสิทธิภาพ และความโปร่งใส เป็นต้น  

ด้านทรัพยากร  
ในประเด็นถ่ายโอนภารกิจ ควรเพ่ิมหรือจัดสรรอัตรากำลังให้สอดคล้องตรงตามภารกิจที่ได้รับการ

ถ่ายโอน 
• ด้านงบประมาณ  
ในประเด็นถ่ายโอนภารกิจ การจัดสรรงบประมาณควรให้ความสำคัญกับภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน

รวมทั้งผลักดันการขอจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั้งเงินอุดหุนทั่วไปและเงินอุดหุนนเฉพาะกิจให้ได้ตามภารกิจ 
ที่ได้รับเพ่ิมขึ้น 
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คาดการณ์แนวโน้ม  
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยังคงให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบัญญัติกำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ นำไปสู่การ
จัดบริการสาธารณะและการจัดโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบริการประชาชน การขับเคลื่อนการกระจายอำนาจ สู่
ประชาชน จึงยังเป็นเรื่องจำเป็น กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีหน้าที่ใน
การยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน ดังนั ้น แนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน
จำเป็นต้องเร่งดำเนินเพิ่มอำนาจหน้าที่ให้สำนักงานเขตในการกำหนดนโยบายและตัดสินใจในการ
จัดบริการสาธารณะในระดับพื้นที่  เพ่ือให้สามารถรองรับการให้บริการแก่ประชาชนเนื่องจากหน่วยงานระดับ
สำนักงานเขตเป็นหน่วยงานที่ให้บริการและใกล้ชิดประชาชน รวมทั้ง เตรียมความพร้อมและเร่งรัดการรับถ่ายโอน
ภารกิจจากรัฐบาลตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ
แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) เพื่อเป็นการ
เพิ ่มอำนาจหน้าที่ให้กรุงเทพมหานครในการจัดทำบริการสาธารณะซึ่งจะส่งผลให้การบริการสาธารณะ  
ขั้นพื้นฐานในระดับพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงและสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจและกำหนดแนวทางการจัดบริการสาธารณะให้มากข้ึน 

ทิศทางของภาครัฐสมัยใหม่ จะต้องก้าวเข้าสู่การเป้นรัฐบาลดิจิทัล ที่จะส่งผลต่อความ
โปร่งใสและการมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานของภาครัฐ รวมถึงพฤติกรรมความต้องการของผู้รับบริการ
กรุงเทพมหานครจะมีความต้องการการบริการบน online platform มากขึ้น ทั้งการได้รับบริการข้อมูล
ข่าวสาร คำขออนุญาต การตรวจสอบ และการร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นสิ่งที่กรุงเทพมหานครต้อง
พิจารณาอย่างจริงจัง 
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ด้านที่  6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้   

มิติ 
จำนวนตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงานหลัก 

ผลการดำเนินการตัวชี้วัด 
ดำเนินการ 

ไม่ได้ดำเนินการ บรรลุผล อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 

6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการ
ลงทุน 

12 - 12 - - 

6.2 เมืองแห่งนักท่องเท่ียวระดับโลก 5 - 4 - 1 
๖.๓ เมืองแห่งการจัดประชุม
นิทรรศการและการจัดงานนานาชาติ 

1 - 1 - - 

                     รวมทั้งสิ้น 18 - 17 - 1 
คิดเป็นร้อยละ 100 - 94.44 - 5.56 

ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและ
การเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 มิติ 8 เป้าประสงค์ 18 ตัวชี้ ว ัด 40 โครงการ/กิจกรรม (มิติที ่ 6.1 มี 26 
โครงการ/กิจกรรม มิติที ่ 6.2 มี 12 โครงการ/กิจกรรม มิติที ่ 6.3 มี 2 โครงการ/กิจกรรม) ซึ่งในรอบครึ่ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 94.44 
ไม่ได้ดำเนินการ 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 5.56ได้รับงบประมาณ 10 ตัวชี้วัด จำนวน 173,966,000 บาท  
ใช้ไป 2,706,359.04 บาท ไม่ได้ใช้งบประมาณ 7 ตัวชี้วัด และมีการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม จำนวน 
61 โครงการ/กิจกรรม (รวมโครงการย่อยของสำนักงานเขต) และไม่ได้รับงบประมาณ จำนวน 4 โครงการ/
กิจกรรม แบ่งออกเป็นดังนี้ 

- มิติที่ 6.1 ดำเนินการทั้งหมด 47 โครงการ/กิจกรรม (รวมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เขตดำเนินการ 26 เขต และโครงการ
ส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที ่เขตดำเนินการ 4 เขต) เป็นโครงการที ่ใช้ งบประมาณ 41 โครงการ 
51,445,900 บาทไม่ใช้งบประมาณ 6 กิจกรรม และไม่ได้รับงบประมาณ 1 โครงการ  

- มิติที ่ 6.2 ดำเนินการทั้งหมด 11 โครงการ/กิจกรรม เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ 6 
โครงการ 114,238,300 บาท ไม่ใช้งบประมาณ 5 กิจกรรม และไม่ได้รับงบประมาณ 3 โครงการ  

- มิติที ่ 6.3 ดำเนินการทั ้งหมด 3 โครงการ/กิจกรรม เป็นโครงการที ่ใช้งบประมาณ 1 
โครงการ 8,281,800 บาท และไม่ใช้งบประมาณ 2 กิจกรรม 

นอกจากนี้หน่วยงานยังได้กำหนดตัวชี ้ว ัดสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบั ต ิราชการ
กรุงเทพมหานครตามภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 1ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 
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จำนวนตัวชี้วัด 
สนับสนุนภารกิจ 
ของหน่วยงาน/ 
นโยบายผู้บริหาร 

ผลการดำเนินการตัวชี้วัด 
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 

บรรลุผล อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 

6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการ
ลงทุน 

- - - - - 

6.2 เมืองแห่งนักท่องเท่ียวระดับโลก 1 - 1 - - 
๖.๓ เมืองแห่งการจัดประชุมนิทรรศการ
และการจัดงานนานาชาติ 

- - - - - 

                     รวมทั้งสิ้น 1 - 1 - - 
คิดเป็นร้อยละ 100 - 100 - - 

 ภาพรวมการดำเนินงานด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ ประกอบด้วย ตัวชี้วัด             
ผลการดำเนินงานหลัก 18 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดสนับสนุน 1 ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ ้น 19 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 18 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 94.74 และไม่ได้ดำเนินการ 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 5.26 

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน ปรากฏตามตาราง  
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ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 มิติ 3 เป้าหมาย 8 เป้าประสงค ์18 ตัวชี้วัดหลัก   

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 6.1เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน (มี 1 เปา้หมาย 3 เป้าประสงค์  12 ตัวชีว้ัด 26 โครงการ/กิจกรรม (ตามแผน) งบประมาณตามแผน 56,460,000 บาท 
งบประมาณทีไ่ด้รับ51,445,900 บาท/งบประมาณที่ใช้2,706,359.04 บาท ดำเนินการ 47 โครงการ/กิจกรรม) 
เป้าหมายที่ 6.1.1 กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (มี 3 เป้าประสงค์ 12 ตัวชี้วดั) 
เป้าประสงค์ 6.1.1.1 กรุงเทพมหานครมีการสนับสนุนธุรกิจและการลงทุน  (มี 6 ตัวชี้วัด) 
1. จัดทำผลการวิเคราะห์ข้อมลูทาง
เศรษฐกิจ และแผนการส่งเสรมิ
ธุรกิจและการลงทุนของ
กรุงเทพมหานคร สำหรับหน่วยงาน
ของกรุงเทพมหานครและ
ภาคเอกชน  

1 ฉบับ ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
2 เรื่อง 

  1. โครงสร้างเศรษฐกิจ
กรุงเทพมหานคร ปี 2560 
2. บทวิเคราะห์ทะเบยีนพาณิชย์ 
ประจำปี 2560 

2. มีการเผยแพร่ผลการวเิคราะห์
ข้อมูลทางเศรษฐกิจให้แก่หน่วยงาน
ของกรุงเทพมหานครและ
ภาคเอกชนทราบ 
 

ไม่น้อยกว่า  
3 ช่องทาง 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
4 ช่องทาง 

  เผยแพร่ข้อมลูบทวิเคราะห์ทาง
เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ผา่น
ช่องทาง 
- เว็บไซต ์
-วารสารบางกอก ECONOMY 
- ไลน ์
- Facebook 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

3. จำนวนและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมลูเศรษฐกิจการ
คลังและการลงทุนของ
กรุงเทพมหานคร 
- จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจากปี 
2562 (ปี 62 รวม 14,880 ราย) 
- ระดับความพึงพอใจ  

 
 
 
 

- เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
ของปี62 

 
-ร้อยละ 90 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
 
 
 

- 4,947 ราย 
(ต.ค.62 - ก.พ. 63) 

 
- ร้อยละ 92.92 

(ต.ค.62 - ก.พ. 63) 

  ผลตั้งแต่ ต.ค. 62 - ก.พ. 63 
1)จำนวนผู้ใช้บริการ ณ ห้องศูนย์
ข้อมูลฯ 2,213 ราย ความพึง
พอใจ เฉลี่ย ร้อยละ 91.72 
2) จำนวนผู้ใช้ผ่านเว็บไซต์ศูนย์
ข้อมูลฯ 3,928 ราย ความพึงพอใจ 
เฉลี่ย ร้อยละ 95.2 

4. กรุงเทพมหานครมีการปรับปรงุ
พัฒนา และคงไว้ซึ่งคณุภาพและ
มาตรฐานของตลาด 
 

ครบ 12 แห่ง งบประมาณที่ไดร้ับ
9,812,000บาท 

 
 

 / 
2 แห่ง 

เลื่อนการดำเนิน
โครงการ จนกว่าจะพ้น
จากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID-19) 

 10 แห่ง  
เนื่องจากไมไ่ด้รับ

งบประมาณ 
 
 

1. ปรับปรุงตลาดธนบุรี (สนามหลวง
2) (8,580,000.-)ยกเลิกประกาศ
ประกวดราคาจ้างฯ เนื่องจาก
ขอบเขตงานจ้างก่อสร้างไม่ถูกต้อง 
2. ปรับปรุงตลาดหนองจอก
(1,232,000.-)ยกเลิกประกาศ
ประกวดราคาจ้างฯ เนื่องจาก
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรรไม่เพียง
พอที่จะทำการจัดซื้อจดัจ้าง 

5. จำนวนผู้ประกอบการเข้าร่วม
กิจกรรมการค้าระดับนานาชาต ิ
 
 

5 ราย เพิม่ขึ้นจากปี 
2562 

งบประมาณที่ไดร้ับ 
3,000,000บาท 
 
 

 / 
5 ราย 

(ผลจากการออกบูธใน
งานInternational 
Friendship Cities 

Trade Fair ณ มณฑล
ชานตง) 

  สกต. ได้ประชุมหารือร่วมกับ ผู้แทน
จาก HKTDCเมื่อวันที1่2ก.พ.63 
โดยผู้แทนได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัด
งานแสดงสินค้า เช่น กำหนดการ การ
จับคู่ธุรกิจในงานต่างๆ และประโยชน์
ที่ผู้ประกอบการ Bangkok Brand 
ได้รับจากการเข้าร่วมงาน ซึ่งงานจะมี
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

 
 

ในช่วงเดือน เม.ย.แต่เลื่อนไปช่วง
เดือน ก.ค. 63 เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) 

6. จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนของ
กรุงเทพมหานครที่นำไป
ประชาสมัพันธ์ในต่างประเทศ 
 

8 ผลิตภณัฑ ์ งบประมาณที่ไดร้ับ 
2,000,000บาท 
 
 
 

 / 
23 ผลิตภณัฑ ์

  สกต. นำคณะผู้ประกอบการ 
Bangkok Brand ร่วมออกบูธใน
งานInternational Friendship 
Cities Trade Fair ณ มณฑลชาน
ตง ระหว่างวันท่ี 13-18 ต.ค. 62 
และได้มีการดำเนินการจับคู่ธรุกิจ
แล้ว จำนวน 5 ราย  

เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.2  ยกระดับ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และมีความเป็น “สินค้าเชิงนวัตกรรม” รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มทีักษะในการทำธุรกิจสามารถแข่งขันไดด้้วยความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และการพัฒนานวัตกรรม (มี 3 ตัวชี้วัด) 

7. ร้อยละของผู้ประกอบการ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรม 
และสามารถนำความรูไ้ปใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ  
 

ร้อยละ 80 :  การ
ใช้เทคโนโลยเีพื่อ

การประชาสัมพันธ์/ 
จำหน่ายสินค้า : 

พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์

(E - Commerce) 

งบประมาณที่ไดร้ับ 
499,600บาท 

 
 
 
 
 

 /   อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์
และประสานสำนักงานเขตคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมโครงการฯแต่ขณะนีไ้ด้
เลื่อนการฝึกอบรม จนกว่าจะพ้น
สถานการณ์การระบาดของโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 
19) 

8. ร้อยละของผลติภณัฑ์ชุมชนของ
กรุงเทพมหานครทีไ่ด้รบัการส่งเสริม
และพัฒนาให้มีคณุภาพ มาตรฐาน 
และ มีความเป็นสินค้าเชิงนวัตกรรม 

ร้อยละ 20 งบประมาณที่ไดร้ับ
12,000,000บาท 
 
 

 /   ประชุมคณะกรรมการกำหนดร่าง
ขอบเขตของงาน TOR และ
ประมาณการราคากลาง 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยูร่ะหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

9. ยอดจำหนา่ยผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 10 
จากปี 2562 

งบประมาณที่ไดร้ับ 
17,000,000บาท 

 
 

 /   1.โครงการมหกรรมผลิตภณัฑ์
กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 
2020 ยกเลิกประกาศ  
e-bidding (11,000,000) 
2.โครงการตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร 
(6,000,000) 
อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำ TOR และราคา
กลาง 
3.โครงการจัดทำระบบข้อมลูผลิตภัณฑ์
ชุมชนและข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
(ไม่ใช้งบประมาณ) กำลังจัดทำ Fan 
Page facebook 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.3  พัฒนาระบบการผลติภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานคร สู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ เพ่ือสินค้าเกษตรได้มาตรฐานปลอดภัย 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น (มี 3 ตัวชี้วัด) 

10. ร้อยละของเกษตรกร/
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินคา้
เกษตรที่ผา่นการฝึกอบรม และ
สามารถนำความรู้ไปปฏิบัตไิด้   

ร้อยละ 80 งบประมาณที่ไดร้ับ 
7,134,300บาท 

 
งบประมาณที่ใช้ 

1,982,595บาท 
 

 /   1.โครงการส่งเสรมิความรู้เทคโนโลยีด้าน
การเกษตร (514,600) 
- กิจกรรมที่1 
จัดอบรมส่งเสริมความรู้เทคโนโลยดี้าน
การเกษตรให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร แบบ ไป-กลับ 
ในวันท่ี 19 ก.พ.63  
- กิจกรรมที่ 2  
จัดอบรมสร้างความเข้าใจฯให้กับเกษตรกร
และเจา้หน้าท่ีส่งเสรมิอาชีพด้านการเกษตร 
แบบ ไป-กลับ ในวันที่ 30 ม.ค.63 ขณะนี้
อยู่ระหว่างจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์
สารพิษตกค้างและถุงบรรจุผลิตภณัฑ์ที่มี
ตราสญัลักษณ ์
 
2.โครงการการพัฒนาศักยภาพดา้น
การเกษตรของกรุงเทพมหานคร 
(994,400) 
- กิจกรรมที่1  อบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่
เกษตรกรผู้ผลิตอยู่ระหวา่งจัดซื้อปัจจัยการ
ผลิตและวสัดุประชาสมัพันธ์ให้กับแหล่ง
ท่องเที่ยงเชิงเกษตรของ กทม. 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

- กิจกรรมที ่2  พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานครไดจ้ัด
อบรมให้กับ เจ้าหน้าท่ีด้านหารเกษตรของ
กรุงเทพมหานคร แบบ ไป-กลับสมัมนา
ศึกษาดูงาน 4 วัน 3 คืน ณ จังหวดั
พิษณุโลก 
3.โครงการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
กรุงเทพมหานคร 
(128,000) อยู่ระหว่างขั้นตอนได้จัดงาน
คลินิคเกษตรเคลื่อนที ่
4.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
ของศูนยบ์ริการและถา่ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตร(26 เขต3,684,700) 
5. การทำเกษตรทฤษฎีใหม ่
(สพส. 80,000และ 4 เขต  
1,732,600) ได้จดันิทรรศการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ฯ และจะลงพื้นที่เพ่ือประเมินผล
โครงการในเดือน มิ.ย.63 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

11. ร้อยละของสินค้า/ผลติภณัฑด์้าน
การเกษตรที่ไดร้ับมาตรฐานปลอดภัย 
 -  ได้รับการรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ หรือหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ   
- ได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัย
จากกรุงเทพมหานคร 

 
 

ร้อยละ 15 
 
 

 ร้อยละ 80 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

 /   มีการแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณา
มาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร
และจัดอบรมสร้างความเข้าใจฯ ให้กับ
เกษตรกรและเจ้าหน้าท่ี เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 
63 และขณะนี้อยู่ระหว่างการจดัทำแผนลง
พื้นที ่

12. จำนวนสินค้าเกษตรทีส่ามารถ
พัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
 
 

ร้อยละ 35 
ของจำนวนสินค้า
เกษตรที่เข้าร่วม

โครงการกับ
กรุงเทพมหานคร 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

 /   โครงการ Bangkok Green Market ตลาด
สุขใจ 
อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดตลาด Bangkok 
Green Market ณ ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร 2 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 6.1  ทั้งสิ้น 12 ตัวชี้วัด 0 12 0 0  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 6.2 เมืองแห่งนักท่องเทีย่วระดับโลก (มี 1 เปา้หมาย 4 เป้าประสงค์  5 ตัวชี้วดั 12 โครงการ/กิจกรรม (ตามแผน) งบประมาณตามแผน 399,754,000 บาท  
รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ 114,238,300 บาท ดำเนนิการ 11 โครงการ/กิจกรรม) 
เป้าหมายที่ 6.2.1  กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก (มี 4 เป้าประสงค์  5 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๑ นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเทีย่ว (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1. ระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว 
ต่อความปลอดภัย 
 

ร้อยละ 80 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  /
 

  อยู่ระหว่างการสำรวจแบบสอบถามและ
วิเคราะหผ์ลข้อมูลความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ
ที่มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้านการ
ท่องเที่ยว ณ ซุ้มบริการการท่องเทีย่ว กทม.
400 ชุด แบ่งเป็น ชาวไทย 100 ชุด และ
ชาวต่างชาติ 300 ชุด 

เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๒ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักทอ่งเที่ยวทุกกลุ่ม (มี 1 ตัวชี้วัด) 
2.ระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวต่อการให้บริการด้านการ
ท่องเที่ยว 

ร้อยละ 90 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  /
 

  อยู่ระหว่างการสำรวจแบบสอบถามและ
วิเคราะหผ์ลข้อมูลความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ
ที่มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้านการ
ท่องเที่ยว ณ ซุ้มบริการการท่องเทีย่ว กทม.
400 ชุด แบ่งเป็น ชาวไทย 100 ชุด และ
ชาวต่างชาติ 300 ชุด 

เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีศักยภาพในการดำเนินงานการท่องเที่ยวทั้งด้านองค์กรบุคลากรการบริการข้อมูลข่าวสารและการส่งเสริมการตลาดเป็นองค์กรที่รู้จักของ
สาธารณชนสามารถแข่งขันกับเมืองท่องเที่ยวชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียได้อย่างภาคภูมิ (มี 2 ตัวชี้วัด) 
3. จำนวนช่องทางในการเผยแพร่
แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูลต่างๆ ด้านการ
ท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

ไม่น้อยกว่า 5 
ช่องทาง 

งบประมาณที่ไดร้ับ 
10,781,000บาท 

 
 

 / 
4 ช่องทาง 

  1. การประชุม The 5th Lower Mekong 
Tourism Cities Mayors Summit 12-15 
ต.ค. 62 (2,343,000) 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

 
 

2. เว็บไซต์การท่องเที่ยว กทม. 
(www.bangkoktourist.com) 
3. เทศกาลลอยกระทง กทม.  
4. Facebook เผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยว 
ทั้งหมด 41 โพสต ์
5. Roadshows/ Trade shows 
(8,438,000) อยู่ระหว่างการยกเลิกการ
เดินทาง เนื่องจากการแพรร่ะบาดของ 
COVID-19 

4. กรุงเทพมหานครมรีะบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว  

1 ระบบ -    / 
ยังไม่เข้า

คณะกรรมการ
ดิจิทัล

กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

http://www.bangkoktourist.com/
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๔ แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้รับการส่งเสริมพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูให้มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้
อย่างมีคุณภาพ (มี 1ตัวชี้วัด) 
5. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวท่ีได้รับการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาให้ได้
มาตรฐาน 
 
 

56 แหล่ง งบประมาณที่ไดร้ับ 
103,457,300บาท 
 
 

 / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. สวท. จัดทำมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว 
และนำไปเผยแพร่ให้กับหน่วยงานของ กทม. 
ซึ่งสวท. ได้กำหนดแหล่งท่องเที่ยวที่จะ
ดำเนินการ 4 แหล่ง (ไมไ่ด้งบประมาณ) 
สวพ. 2 แหล่ง และสำนักงานเขตละ 1 
แหล่ง 
2. สวพ. ปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพง
เมืองเก่า (20,089,500) ปรบัปรุงภูมิทัศน์
บนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 
(70,869,000) และปรับปรุงภูมทิัศน์ย่าน
กะดีจีน (11,663,000) 
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการ
ท่องเที่ยว (835,800) โดยอบรม 3 กลุ่ม 
คือ กลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยว กลุ่ม
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวของกทม. และ
กลุ่มเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการนักท่องเที่ยว 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 6.2 ทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด 0 4 0 1  
 



- 186 - 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ ๖.๓ เมืองแห่งการจัดประชุมนิทรรศการและการจัดงานนานาชาติ (มี 1 เป้าหมาย 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วดั 2 โครงการ/กิจกรรม (ตามแผน)งบประมาณตามแผน 9,200,000 บาท 
รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ  8,281,800บาท ดำเนนิการ 3 โครงการ/กิจกรรม) 
เป้าหมายที่ ๖.๓.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการในอันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน(มี 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ 6.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการจัดประชมุนิทรรศการการแสดงสินค้าและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือการให้รางวัลแก่
พนักงาน (MICE) (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1. ระดับความพึงพอใจของ
หน่วยงานที่จัดประชุมและ
นิทรรศการต่อการให้การ
สนับสนุนของกรุงเทพมหานคร 
 

ร้อยละ 80 งบประมาณท่ีได้รับ 
8,281,800 บาท 
 
 

 / 
 

  การสนับสนุน MICE ที่ดำเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว มี 1 งาน คือ งาน UFI 
Global Congress 2019 ณ กทม. 
ส่วนอีก 5 งาน มีการยกเลิกหรือเลื่อน
กำหนดการ เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19และอยู่ระหว่างการ
ประสานกับสำนักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) เพื่อขอความร่วมมือในการทำ
แบบสอบถาม 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 6.3 ทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด 0 1 0 0  
รวมตัวชี้วัดด้านที่ 6 ทั้งสิ้น18ตัวชี้วัด 0 17 0 1  
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ตัวช้ีวัดสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหาร กทม.   

ตัวช้ีวัดสนับสนุน ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
มิติที่ 6.2 เมืองแห่งนักท่องเทีย่วระดับโลก 
เป้าหมายที่ 6.2.1  กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก  
เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๔ แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้รับการส่งเสริมพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูให้มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมี
คุณภาพ 
1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ
ให้บริการที่ดีท่ีสุด (Best Service) "โครงการ เปิด
บ้าน เปิดคลอง เปดิวิถีบางมด” (สำนักงานเขตทุ่ง
ครุ) 

ร้อยละ 100  / 
ร้อยละ 95 

  1. ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางจักรยานรมิคลองบางมด โดยการปรบัปรุง
พื้นผิวทาง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ จดัสญัลักษณ์ทาง
จักรยาน วาดภาพบนกำแพงริมทาง 
2. รณรงค์ให้ประชาชนติดตั้งถังดกัไขมัน  
3. ประสานงานร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรม "เที่ยวคลอง ต้องลอง
เที่ยว" ได้ดำเนินการจดักิจกรรมเปดิบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว จำหนา่ย
อาหารพื้นบ้านวิถีชุมชน วันท่ี 8-9 ก.พ. 2563 ตลอดเส้นทางคลองบางมด 
ตั้งแต่โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) ถึง ตลาดมดตะนอย มีจดุจัด
กิจกรรมจำนวน 5 จุด ได้แก่ (1) โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) (2) 
วัดพุทธบูชา (3) บ้านขนมไทย (4) มัสยิดดารลิหะซัน (สอนสมบรูณ)์ (5) 
ลานวัฒนธรรมมสัยิดนรูุลหดุามผีู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3,000 คน 
จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 200 ชุด ผลการสำรวจระดับ
ความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ 98  

รวมตัวชี้วัดสนับสนุนมิติที่ 6.2  ทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด 0 1 0 0  
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สรุปวิเคราะห์ผลดำเนินการระดับด้าน 
การผลักดันในกรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 นั้น กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการ 3 เรื ่อง คือ การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และการสนับสนุนการจัดประชุมนิทรรศการ ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจะมุ่ งเน้น
การเพิ่มศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งการนำ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนไปประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ เพ่ือให้เป็นที่รู้จักและขยายกลุ่มลูกค้า ตลอดจนเปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการเข้าถึงช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วน
ด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครที่มีจุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบ โดยในปีนี้ได้
ดำเนินการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน ย่านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน 
คือ มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีความปลอดภัย และมีเอกลักษณ์ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว
แบบวิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรม ให้มั่นใจในความปลอดภัยและเข้ามาเที่ยวเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างมีส่วน
ร่วมและกระจายรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่ นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังให้การสนับสนุนตามที่สำนักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) หรือหน่วยงานอื ่น ๆ ร้องขอในการจัดประชุม
นิทรรศการ และการท่องเที่ยวอีกด้วย 

มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 
          การผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในช่วงครึ่งปีแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรุงเทพมหานครมีการสนับสนุนธุรกิจและการลงทุนโดยการจัดทำและวิเคราะห์
ข้อมูลทางเศรษฐกิจเผยแพร่ทั้งหมด 4 ช่องทาง ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ มีการนำผู้ประกอบการ 
Bangkok Brand ไปจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ ซึ่งประสบผลสำเร็จโดยได้มีการจับคู่กันทางธุรกิจแล้ว 
จำนวน 5 ราย กรุงเทพมหานครมีการยกระดับ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ 
โดยอยู่ระหว่างการประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน TOR และประมาณการราคากลาง 
รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผ่านการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid19)ทำให้การฝึกอบรมดังกล่าวต้องเลื่อนไปก่อนจนสู่สถานการณ์ปกติ 
ในส่วนของภาคการเกษตร กรุงเทพมหานครมีการส่งเสริมและพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรโดย
จัดอบรม ส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเกษตร รวมทั้งได้มีการจัดการอบรมสร้างความเข้าใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัยให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ 

มิติที่ 6.2 เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก 
กรุงเทพมหานครตั้งเป้าที่จะดำเนินการผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับ

โลก โดยการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐาน ซึ่งสำนักวัฒนธรรม กีฬา และ
การท่องเที่ยวได้กำหนดมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยมีการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/เครือข่าย/คณะทำงาน 
เพ่ือร่วมกันทำงานด้านการท่องเที่ยวในพื้นที ่

2. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยการจัดกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์ท้องถิ่น และ
สร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ 
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3. ด้านสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว เช่น มีร้านค้าขายของที่
ระลึกของชุมชน มีบริการห้องน้ำ มีป้ายสื่อความหมายหรือป้ายแผนที่บอกทาง 

4. ด้านความปลอดภัย คือ มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่สามารถดูแล ป้องกัน แจ้งเหตุกรณี
เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ได้ทันท่วงที มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น อุปกรณ์ดับเพลิงที่พร้อมใช้งาน ชูชีพ และจุดปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

5. ด้านการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว  เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมดำเนินการ และกำหนดทิศทางด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ของตน 

6. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คือ มีแนวทางที่จะกำหนดให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้โฟม ถุงพลาสติก และมีถังหรือ
ภาชนะรองรับการคัดแยกขยะเบื้องต้น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการ
ท่องเที่ยวได้กำหนดแหล่งท่องเที่ยวที่จะดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน จำนวน 4 แหล่ง 
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 2 แหล่ง และสำนักงานเขต เขตละ 1 แหล่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ 
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้มีมาตรฐาน และยังคงอัตลักษณ์ประจำพื้นที่
ไว้ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนมากขึ้น สร้างการรับรู้เรื่องราวที่สำคัญประจำแหล่งท่องเที่ยว และ
เพ่ิมความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่อีกด้วย 
                   นอกจากนี้ได้มีการเผยแพร่แหล่งท่องเที ่ยวและข้อมูลต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวกับการท่องเที ่ยวใน
กรุงเทพมหานครผ่านช่องทางต่าง ๆ 4 ช่องทาง คือ ในการประชุมระดับนานาชาติ เว็บไซต์การท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานคร Facebook และในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ 

 มิติที่ ๖.๓ เมืองแห่งการจัดประชุมนิทรรศการและการจัดงานนานาชาติ 
 การผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมนิทรรศการและการจัดงานนานาชาตินั้น 
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที ่ยวได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ในการส่งเสริมการจัดประชุม นิทรรศการ การแสดงสินค้า และการท่องเที่ยว 
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ตั้งเป้าให้เกิดการจัดงานจำนวน 6 งาน ดังนี้ 

1. งาน UFI Global Congress 2019 ณ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
2. งาน Thailand MICE Roadshows ASEAN ณ เมืองสำคัญในประเทศกลุ่มประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน จำนวน 4 เมือง ซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1 เมือง คือ งาน ASEAN Tourism Forum 
2020 (ATF 2020) ณ ประเทศบรูไน 

3. ง าน  The Essential Worldwide Exhibition for Meeting, Incentives Travel & 
Events (IMEX) ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งยกเลิก เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid19) 

4. งาน Incentive Travel & Conventions, Meetings (IT&CM) China 2020 ณ เม ือง
เซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งขณะนี้เลื่อนกำหนดการ 

5. ง าน  Incentive Travel and Conventions, Meeting Asia & Corporate Travel 
World Asia-Pacific (IT&CMA/CTW) ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีกำหนดการที่แน่นอน 

6. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครด้านอุตสาหกรรมไมซ์ เลื่อนการจัดอบรม 
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ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไปในระดับด้าน  
มิติที ่6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 
 ปัญหาและอุปสรรค  

• บริหารจัดการ 
1. การจัดทำฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สมบูรณ์ต้องอาศัยข้อมูลจากส่วนราชการอ่ืน 
2. กรุงเทพมหานครยังไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญด้าน

เศรษฐกิจและการลงทุนโดยตรง 
• ด้านงบประมาณ 

ความล่าช้าการจัดทำ TOR การประเมินราคากลางและการจัดซื้อจัดจ้าง 
• อ่ืนๆ 

ในช่วงเดือนมกราคม – ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(covid19) ทำให้มีหลายโครงการที่จำเป็นต้องยกเลิกหรือเลื่อนกำหนดการ 
 ข้อเสนอแนะ   

• บริหารจัดการ 
ด้านธุรกิจ 
1. การพ ัฒนาฐานข ้อม ูลเศรษฐก ิจควรม ีการประสานหน ่วยงานภายนอก

กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้เกดิความครบถ้วนสมบูรณ์ของฐานข้อมูล 
         2.การจัดทำโครงการส่งเสริมรายได้ของสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ควรมีการเก็บข้อมูลที่
เกิดข้ึนต่อเนื่องภายหลังจากการจัดกิจกรรมนั้นเพ่ือให้ทราบว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืน
หรือไม่ อย่างไร 
     3. การส่งเสริมการใช้ช่องทางออนไลน์ในการส่งเสริมทางธุรกิจ เช่น เว็บไซต์ ,Lazada, 
Shopee, Facebook, Line 
                 4. การสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภค ด้วยมาตรฐานการรักษาความสะอาดที่รัดกุม 
        ด้านการเกษตร  
        1. การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลด้านการเกษตรการบริหารจัดการเชิงรุก
ออนไลน์(Agri-Map Online) เครื่องมือที่แสดงผลข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและติดตาม
ข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การเพาะปลูกและผลผลิตด้านการเกษตร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ทั้งปัจจัยการผลิต อุปสงค์ อุปทาน ที่จะตอบโจทย์การช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรไทยได้   
        2. การส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรแบบผสมผสานไม่ยึดติดกับการปลูกพืช
เชิงเดี่ยวที่มีความเสี่ยงสูง หากเกิดความผันผวนของราคาตลาด 
 คาดการณ์แนวโน้ม 
        ผู้บริโภคจะยังคงขาดความเชื่อมั่นที่จะใช้จ่าย ส่งผลให้ภาคธุรกิจต่างๆ ได้รับผลกระทบ
ไปจนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2563 

มิติที่ 6.2 เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก  
 ปัญหาและอุปสรรค  

• บริหารจัดการ 
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1. การดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวต้องเกิดจากการร่วมมือกันของหลาย
หน่วยงาน ทั้งหน่วยงานที่สังกัดกรุงเทพมหานครหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ภาคเอกชน และภาคประชาชนซึ่งยัง
ไม่มีความร่วมมือเท่าท่ีควร  

2. การดำเน ินการด ้านการท ่องเท ี ่ยวถ ูกจำก ัดอย ู ่ภายใต ้กรอบภารก ิจของ
กรุงเทพมหานครเพียงบางส่วนเท่านั้น เช่น ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที ่ยว 
กรุงเทพมหานครยังไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาได้โดยตรง 

3. แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครโดยตรง 
การพัฒนา ทำนุบำรุง แหล่งท่องเที่ยวหรือการปรับปรุงเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานของแหล่ง
ท่องเที่ยวจึงไม่สามารถดำเนินการได้เท่าที่ควร 

• ด้านงบประมาณ 
มีหลายโครงการที่ไม่ได้งบประมาณ ซึ่งการดำเนินโครงการเหล่านั้นจำเป็นต้องใช้งบประมาณ 

• อ่ืน ๆ 
ในช่วงเดือนมกราคม – ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(covid19) ทำให้มีหลายโครงการที่จำเป็นต้องยกเลิกหรือเลื่อนกำหนดการ 
 ข้อเสนอแนะ   

• บริหารจัดการ 
ควรมีการทำงานแบบบูรณาการกัน เช่น การพัฒนาพื้นที ่แหล่งท่องเที ่ยว สำนัก

วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ควรกำหนดแหล่งท่องเที่ยวที่จะพัฒนา และร่วมหารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการโยธา รวมทั้งหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การพัฒนาพื้นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 คาดการณ์แนวโน้ม  
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid19) ไปทั่วโลกทำ
ให้หลายประเทศเพิ่มมาตรการในการควบคุมการเข้า - ออกประเทศ ตลอดจนการปิดประเทศ ระงับการ
เดินทางชั่วคราว ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วยแต่ถ้าหาก
สามารถระงับการแพร่ระบาดของโรคฯ ได้ ภายในเดือนเมษายน อาจจะทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวดีขึ้น 

มิติที6่.3 เมืองแห่งการจัดประชุมนิทรรศการและการจัดงานนานาชาติ 
 ปัญหาและอุปสรรค  

• บริหารจัดการ 
กรุงเทพมหานครไม่ใช่หน่วยงานหลักในการเสนอตัวการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม 

และนิทรรศการนานาชาติ 
• อ่ืน ๆ 

ในช่วงเดือนมกราคม – ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(covid 19) ทำให้มีหลายงานที่จำเป็นต้องยกเลิกหรือเลื่อนกำหนดการ 

ข้อเสนอแนะ   
• บริหารจัดการ 

กรุงเทพมหานครควรเพิ่มบทบาทในการขอเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม นิทรรศการ 
และจัดงานนานาชาติให้มากขึ้น 
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คาดการณ์แนวโน้ม 
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid19) ทำให้มีการ
รณรงค์ให้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ประกอบกับมาตรการการควบคุมการเข้า - ออก
ประเทศ ส่งผลให้การจัดประชุมนิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติถูกยกเลิกไป ซึ่งในการจัดประชุมส่วน
ใหญ่จะเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) แทน 
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ด้านที่ 7  การบริหารจัดการ 
  การบริหารจัดการมหานคร ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนาเมือง
และการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2562 ในแต่ละยุทธศาสตร์            
ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากการดำเนินการด้านการบริหารจัดการทั้งในส่วนของการ วาง
กฎระเบียบ การบริหารแผนและการติดตามประเมินผล การบริการทรัพยากรบุคคล การคลังและงบประมาณ 
รวมทั้งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเอ้ืออำนวยให้การดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ เป็นไปด้วยความสะดวกราบลื่น และเป็นไปอย่างไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2562 ได้กำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานในด้านที่ 7 การบริหารจัดการ เป็น 5 มิติ ดังนี้ 
  มิติที่ 7.1 กฎหมาย 
  มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและการประเมินผล 
  มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ 
  มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาได้  6  เป้าหมาย  16  เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 30 ตัวชี้วัด 
 

ตารางสรุประดับด้าน  ประกอบด้วย  5 มิติ  6 เป้าหมาย  16 เป้าประสงค ์ 36 ตวัชี้วัด (ตัวชี้วัดหลัด 30 
ตัวชี้วัด  ตวัชีว้ัดสนบัสนุน 6 ตวัชี้วดั  
 

 

มิต ิ

จำนวนตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด 
ดำเนินการ ไม่ได้ 

  บรรลุผล อยู่ระหว่าง ไม่บรรลุผล ดำเนินการ 

หลัก สนับสนุน 
 ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ  

  ไม่ได้ตาม แต่ไม่ตอบ  
    เป้าหมาย ตัวชี้วัด  

7.1  กฎหมาย 2 - - 1 - - 1 
7.2  การบริหารแผนและประเมินผล 2 - - 2 - - - 
7.3  การบริหารทรัพยากรบุคคล 4 6 - 10 - - - 
7.4  การคลังและงบประมาณ 18 - 2 14 1 - 1 
7.5  เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 -  4 - - - 
                             รวม 30 6 2 31 1 - 2 
                 คิดเป็นร้อยละ 83.33 16.67 5.56 86.11 2.77 0.00 5.56 
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ด้านที่  7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร ประกอบด้วย 5 มิติ 6 เป้าหมาย 16 เป้าประสงค์ 30 ตัวชี้วัดหลัก   

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 7.1 กฎหมาย   (มี 1 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด) 
เป้าหมายที่ 7.1.1 กรุงเทพมหานครมีกฎหมาย ขอบัญญัติ และระเบียบต่าง ๆ ที่ส่งเสริมในการบริหารจัดการ และจัดบรกิารสาธารณะ  (มี 2 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมาย ขอบัญญัติ และระเบียบต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ( มี 1 ตัวช้ีวัด) 
1. กรุงเทพมหานครมีการพัฒนา
กฎหมาย ขอบัญญัติ กฎ ระเบยีบและ
คำสั่งต่าง ๆ ใหเหมาะสมตอการ
ปฏิบัติงานอย่างตอเนื่อง 
 
 

ร้อยละ 10 ของ
กฎหมายทีไ่ด้รบั

การแก้ไข 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  /   หน่วยงานเสนอปรับปรุงกฎหมาย  
ข้อบัญญัติ และระเบียบต่าง ๆ เพือ่ให้
เหมาะสมกับการปฏิบตัิงาน จำนวน 14 
เรื่อง โดย สกค.ดำเนินการจดัทำรา่งฯ
เสนอ คกก.รวม 12 เรื่อง อยู่ระหว่าง
พิจารณา 2 เรื่อง 

เปำประสงค์ ๗.๑.๑.๒  หนวยงานด้านกฎหมายสามารถรองรับการดำเนินงานและใหบริการแกบุคลากรและหนวยงานของกรุงเทพมหานครได( มี 1 ตัวช้ีวัด) 

2. การดำเนินคดีและการบังคับคดี
ของกรุงเทพมหานครไดรับการแกไข
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

ร้อยละ 100 ไม่ได้ใช้งบประมาณ    / สกค.มีกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ประสานงานการดำเนินคดีและการบังคับ
คดีของกรุงเทพมหานคร เป็นการเผยแพร่
ความรู้เพื่อใช้ในการดำเนินคดีและการ
บังคับคดีของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นงาน
ประจำ 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 7.1 ทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด 0 1 0 1  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล  (มี 1 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด 3 โครงการ   รวมงบประมาณท่ีได้รับ -  บาท/งบประมาณท่ีใช้ - บาท) 
 เป้าหมายที่ 7.2.1 กรุงเทพมหานครมีระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  (มี 2 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด) 
 เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.1 พัฒนาระบบติดตามและรานงานความกา้วหน้าตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้ความสำคัญ 
และนำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี มาใช้ในการขับเคลื่อน และพัฒนากรุงเทพมหานคร  ( มี 1 ตัวช้ีวัด) 
1. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีรับรู้ความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปีผ่าน
ช่องทางของกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 

ร้อยละ 80  ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
 (ร้อยละ 30) 

  กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของ
ประชาชน ต่อการดำเนินงานของ
กรุงเทพมหานคร (กิจกรรมสำรวจความ
พึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพฯ ต่อ
การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร ใน
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
กรุงเทพมหานคร) แบ่งการดำเนินงาน
ออกเป็น 3 ครั้ง ซึ่งผลการสำรวจความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงาน
ของกรุงเทพมหานคร ในการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 
1 ด้านมหานครปลอดภยัและด้านมหา
นครสีเขยีว สะดวกสบายในภาพรวมมี
คะแนนเฉลีย่เท่ากับ 3.40 โดยจำแนก
คะแนนเฉลีย่ตามรายด้านได้ดังนี ้(1) 
ด้านมหานครปลอดภัย โดยมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.44 (2) ดา้นมหานครสี
เขียว สะดวกสบาย โดยมคีะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.30 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.2 หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  ( มี 1 ตัวช้ีวัด) 
1. ร้อยละของตัวช้ีวัดระดับเมืองที่
ได้รับการจัดเก็บข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง
อย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
(ร้อยละ 45) 

  ได้ตรวจสอบข้อมลูตัวช้ีวัดพร้อมขอ้มูล
ประกอบตัวช้ีวัดให้เป็นปจัจุบัน  และ
ประสานกองยุทธศาสตร์และกอง
สารสนเทศภมูิศาสตรด์ำเนินการ
ตรวจสอบและยืนยันตัวช้ีวัด เพื่อให้ข้อมูล
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และจัดส่งให้
คณะกรรมการกำกับการพัฒนาฐานข้อมูล
ฯ ดำเนินการ ขณะนี้อยูร่ะหว่างประสาน
การออกแบบแผนการจัดเก็บ/การสร้าง
ฐานข้อมูลตัวช้ีวัดระดับเมืองกับกอง
สารสนเทศภมูิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล               

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 7.2   ทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด 0 2 0 0  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล (มี 2 เป้าหมาย 3 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด 12 โครงการรวมงบประมาณที่ได้รับ 7,603,000 บาท) 
เป้าหมายที่ 7.3.1 บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพมีขีดสมรรถนะสูง สามารถรองรับภารกิจที่ท้าทายของกรุงเทพมหานคร ในการก้าวสู่มหานครแห่งเอเชีย  
                       รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน  (มี 1 เป้าประสงค์  2 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรใหม้ีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมีอาชีพเหมาะสมกับการบริหารมหานคร และเป็นผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรม ( ม ี2 ตัวช้ีวัด) 
1. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนา
บุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสูค่วาม
เป็นมืออาชีพ 
 
 
 
 

ร้อยละ 30 
 
 
 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ


















 

 / 
ร้อยละ 75  

 

  ดำเนินการสัมภาษณผ์ู้บรหิารระดบัสูง 
(Executive Interviews) และจดัการ
ประชุมกลุม่ย่อย (Focus Group) 
จำนวน 5 ครั้ง โดยเชิญตัวแทนผูบ้ริหาร
ในระดับรอง-ผู้อำนวยการสำนัก 
ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝา่ย เพื่อ
รวบรวมข้อมลูประกอบการจดัทำร่าง
สมรรถนะประจำผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร ขณะนี้อยู่ในข้ันตอน
จัดทำร่างสมรรถนะประจำผูบ้ริหาร
กรุงเทพมหานคร 

2. ความสำเรจ็ในการส่งเสรมิคณุธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 
 
 

1 หลักสูตร 
 
 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
ร้อยละ40 

 

  ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและองคค์วามรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะและ
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากร
ด้านการป้องกันการทุจริต พร้อมทั้งได้
ประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรแล้ว 

 

 

 

 



- 198 - 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าหมายที่ 7.3.2 กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคลที่เข้มแข็ง เอ้ือต่อความเป็นธรรม สามารถสร้างสมดุลระหวา่งชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนบุคคลของผู้ปฏิบตัิงานตลอดจน 
                        สามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถสูง และสร้างแรงจูงใจในการปฏบิัติงานของบุคลากรได้ (มี 2 เปา้ประสงค์  2 ตัวชีว้ัด) 
เป้าประสงค์ที่ 7.3.2.1 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความยืดหยุ่นคล่องตัว และสนับสนุนการบรหิารราชการ ( มี 1 ตัวช้ีวัด) 
3. ความสำเรจ็ของการพัฒนาระบบ
บริหารบุคลากรและระบบราชการของ
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 60 
 
 
 

งบประมาณที่ไดร้ับ
7,603,000 บาท 

 
 

 
 

/ 
ร้อยละ 20 

 

  มีจำนวน 2 โครงการที่สนับสนุนตัวช้ีวัด 
โดยโครงการพัฒนาระบบการบริหาร 
ผลงาน เงินเดือนและค่าตอบแทนของกรุง
โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระดับบุคคล และบัญชีเงินเดือนที่เหมาะสม 
ปัจจุบันได้ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว และ
โครงการโครงการฝึกงานกับ
กรุงเทพมหานคร (Internship in BMA) อยู่
ระหว่างการทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยที่
จะเข้าร่วมโครงการ 

เป้าหมายที่ 7.3.2 กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคลที่เข้มแข็ง เอ้ือต่อความเป็นธรรม สามารถสร้างสมดุลระหวา่งชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนบุคคลของผู้ปฏิบตัิงานตลอดจน 
                        สามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถสูง และสร้างแรงจูงใจในการปฏบิัติงานของบุคลากรได้ (มี 2เปา้ประสงค์  2 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 7.3.2.2 การพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศด้านทรพัยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครมีความถูกต้องและเป็นปจัจุบันสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ( มี 1 ตัวช้ีวัด) 
4. ความสำเรจ็ของการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบคุคล
และระบบราชการของ
กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 100 
 
 

 ไม่ได้ใช้
     งบประมาณ 

 / 
ร้อยละ 40 

 

  ได้ดำเนินการทบทวนข้อมูลด้านทรัพยากร
บุคคลและระบบราชการของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีความสอดคล้อง
กับฐานข้อมูลตัวชีวัดเมือง รวมทั้งได้จัดทำ
แผนเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 7.3 ทั้งสิ้น 4 ตัวช้ีวัด 0 4 0 0  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ (มี 1 เป้าหมาย 5 เป้าประสงค์ 18 ตัวชี้วดั 28 โครงการ  รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ  2,526,700.- บาท) 
เป้าหมายที่ 7.4.1. กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร          
(มี 5 เป้าประสงค์ 18 ตัวชี้วดั) 
เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเกบ็รายได้ ( มี 6 ตัวชี้วัด) 
1. มีการปรับปรุงระบบข้อมลูแผนที่
ภาษีให้เป็นปัจจุบัน 

ร้อยละ100 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  /   
 

อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TORโครงการ
สำรวจข้อมลูที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ
สำนักวางผังและพัฒนาเมือง 

2. ความสำเรจ็ของการจัดเกบ็รายได ้
 
 
 

ร้อยละ100 งบประมาณที่ไดร้ับ 
407,700 บาท 

 

 / 
ร้อยละ 
25.36 

 

  - มีการขยายการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างออกไปอีก 4 เดือน  
- โครงการที่สนับสนุนตัวช้ีวัดนี้ต้องชะลอ
เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID 19 

3. มูลค่าทรัพยส์ินท่ีถูกปล่อยว่างมิได้
ใช้ประโยชน์ (Idle Assets) ต่อมลูค่า
ทรัพย์สินทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร  
 
 
 
 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
 

  - มูลค่าที่ดินท้ังหมดของ กทม. = 
7,910,550,063.69 บาท มูลค่าที่ดิน
ที่ถูกปล่อยว่าง =  162,242,500 บาท 
- กทพ.สนค. ประสานทุกหน่วยงาน
สำรวจตรวจสอบข้อมูลที่ดินท่ีเป็น
กรรมสิทธ์ิของ กทม.ให้ดำเนินการปลูก
ต้นไม้ในท่ีดินที่ยังไม่ใช้ประโยชน์ จำนวน 
24 แปลง และให้รายงานผลดำเนนิการ
ให้กองทะเบียนทรัพย์สินฯ ทราบ (ร้อย
ละ 15) 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

4. ร้อยละของลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นค้าง
ชำระลดลง 

มีการชำระภาษีค้างไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของยอดลูกหนี้ภาษ ี

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

 / 
ร้อยละ 
27.81 

 

  ยอดลูกหนีภ้าษี 3 ภาษีคา้งชำระ ต้นปี 
2563 = 792,310,343 บาท ยอด
ลูกหนี้ท่ีจัดเก็บได้ ณ. 29 ก.พ. 63 = 
220,387,735 คิดเป็นร้อยละ27.81  

5. มีการดำเนินการตามแผนการ
บริหารทรัพย์สินและแผนการลงทุน
ของกรุงเทพมหานคร 

ดำเนินการตามแผน 
และมีแผน ปี 64 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

 / 
ร้อยละ 17 

  อยู่ระหว่างตดิตามผลโครงการจัดตั้งศูนย์
อนุรักษ์กสิกรรม (นาข้าว) ของสำนักงาน
เขตลาดกระบัง  

6. มีการจัดทำแผนพัฒนารายได้
กรุงเทพมหานคร 
 

ดำเนินการตามแผน 
และมีแผน ปี 64 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

 / 
ร้อยละ  

35 
 

  อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามข้อมลูความ
คืบหน้าโครงการและกิจกรรมตาม
แผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานครจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.2  นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ 2565 (มี 2 ตัวชี้วัด) 
7. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สำหรับงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
 
 
 

มีระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานเชื่อมโยง
กับระบบ MIS ของ
สำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

 / 
ร้อยละ 40 

  โครงการผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการดิจิทลักรุงเทพมหานคร
แล้ว ขณะนี้อยูร่ะหว่างเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

8. ทบทวนโครงสร้างผลผลิต
งบประมาณของกรุงเทพมหานคร 

โครงสร้างผลผลิต
งบประมาณของ
กรุงเทพมหานครไดร้ับ
การแก้ไขปรับปรุง 

งบประมาณที่ไดร้ับ 
188,800.บาท 

 

 /   อยู่ระหว่างการประสานวิทยากร วางแผน
กำหนดหลักสูตร และวเิคราะห์กำหนด
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.3  กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ( มี 3 ตัวชี้วดั) 
9. มีแผนรักษาวินัยทางการเงินการ
คลัง 
 

ดำเนินการตามแผนปี 
63 และจัดทำแผนปี 

64 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
ร้อยละ 82 

  ระหว่างการพิจารณาร่างแผนฯ  

10. ระดับเงินสะสมต่อรายจ่าย
ประจำของกรุงเทพมหานคร 
 

มากกว่าร้อยละ 10 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
ร้อยละ 
46.48 

   

11. เงินเหลื่อมปีแบบไมม่ีหนี้ไม่เกิน
ร้อยละ ๔ ของเงินงบประมาณ 

ทุกหน่วยงานมีการกัน
เงินเหลื่อมปีแบบไมม่ี
หนี้ ไม่เกินร้อยละ ๔ 
ของเงิน งบประมาณ 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
 

  อยู่ระหว่างตดิตามผลการก่อหนี ้
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.4 ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบควบคุมภายใน ให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธผิล (มี 
5 ตัวชี้วัด) 

12. จดัทำรายงานการเงินใน
ภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้
ภายในกำหนด 

ภายใน 8 เดือน งบประมาณที่ไดร้ับ
269,000บาท 
 

/ 
3 เดือน 

    

13. รายงานทางการเงินการบัญชี
ของกรุงเทพมหานครได้รับการ
รับรองการตรวจสอบจากสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินหรือผูต้รวจ
บัญชีท่ีได้รับอนญุาต 

ได้รับการรับรองทุก
ปี 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  / 
 

  อยู่ระหว่างการเสนอผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครรับรองรายงาน 

14. ร้อยละของหน่วยงานท่ีได้รับ
การตรวจสอบรายงานทางการเงิน
ตามแผนการตรวจสอบประจำป ี
 

ร้อยละ 60 งบประมาณที่ไดร้ับ 
372,100 บาท 

(จำนวน 2 โครงการ
ในระบบ daily plans 
แต่เนื่องจากยังไมไ่ด้

เริ่มโครงการทีไ่ด้รับงบ
จึงได้คืนงบประมาณ

ไปเรยีบร้อยแล้ว 

 
 

/ 
ร้อยละ ๖๖ 

 

  ณ ๓๑ มี.ค.๖๓ ร้อยละ ๖๖ ของ
หน่วยงานตามแผนการตรวจสอบ
ประจำปี ๒๕๖๓ ไดร้ับการตรวจสอบ
รายงานทางการเงิน 
- ในการดำเนินกิจกรรมอยูร่ะหว่างการ
จัดหาช่องทางเผยแพร่ทางออนไลน์เพื่อ
ทดแทนการจัดโครงการสัมมนา  คิดเป็น
ความก้าวหน้าของการดำเนินการตาม
ขั้นตอนร้อยละ 30 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

15. ร้อยละของทะเบียนความเสีย่ง 
(Risk Register) ของ
กรุงเทพมหานครไดร้ับการปฏิบัติ
ตามแผน 
 

ร้อยละ 30  ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
(จำนวน 2 โครงการ 
1 กิจกรรม ในระบบ 

daily plans) 

 / 
ร้อยละ 
๔๓.๙๗ 

 

  ณ ๓๑ มี.ค. ๖๓  
ประเด็นการควบคมุในทะเบียนความ
เสี่ยงท่ีได้รับการประเมินความมี
ประสิทธิผลของการควบคมุหรือการ
จัดการความเสีย่งโดยผู้ตรวจสอบ
ภายใน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๙๗ ของ
ประเด็นการควบคมุทั้งหมดในทะเบียน
ความเสีย่ง (๑๓ ความเสีย่ง) 

16. ร้อยละของหน่วยงานท่ี
ดำเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

ร้อยละ 50 ไม่ได้ใช้งบประมาณ    / 
เนื่องจากอยู่ระหว่าง
การพิจาณา
หน่วยงานท่ีต้อง
รับผิดชอบ
ดำเนินการด้านการ
บริหารความเสี่ยง
จากระหว่าง
สำนักงานตรวจสอบ
ภายในกับสำนัก
ยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.5  กรุงเทพมหานครมีนโยบายทางการคลังที่ชัดเจนเพื่อรองรับการชยายตัวของเมือง ( มี 2 ตัวชี้วัด) 
17. จดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
(Audit Committee) และกำหนด
นโยบายดา้นการตรวจสอบและ
สร้างคณุค่าเพิ่มแก่องค์กร 
 

1 คณะ ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

  / 
เนื่องจากกฎหมายของ
กระทรวงการคลังได้
กำหนดหลักเกณฑ์ใหม ่
ของการจัดตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในหน่วยงานภาครัฐ โดย
หน่วยงานท่ีจะจัดตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
ต้องมีการบริหารจดัการใน
รูปของคณะกรรมการ 
(Board) เท่านั้น 

 

 ๑. สำนักงานตรวจสอบภายในได้จดัทำร่าง
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบ
ภายในของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว 
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับท่ี ๒) ได้กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐที่จะจัดตั้งคณะกรรมการ-
ตรวจสอบ ต้องมีการบรหิารจดัการในรูป
ของคณะกรรมการ (Board) เท่านัน้  
๓. สำนักงานตรวจสอบภายในไดห้ารือ
ประเด็นดังกล่าวอย่างไม่เป็นทางการกับ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังแล้วและ
จะเสนอปลัดกทม.ใหม้ีหนังสือขอหารือเรื่อง
ดังกล่าวอย่างเป็นทางการไปท่ี
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

 

 

 



- 205 - 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

18. มีนโยบายทางการคลังที่ชัดเจน 
 

1 แผน ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

/ 
 

    

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 7.4 ทั้งสิ้น 18 ตัวชี้วัด 2 14 1 1  
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ตัวช้ีวัดผลการ
ดำเนินงานหลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยูร่ะหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ (มี 1 เป้าหมาย 4 เป้าประสงค์  4  ตัวชี้วัด 14 โครงการ 1 กิจกรรม รวมงบประมาณทีไ่ด้รบั273,871,000.- บาท) 
 เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารที่ทันสมัย (SMART SERVICE) เพื่อ   
 สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดจิิทัล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศและการสื่อสาร ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (SMART 
CITY)  (มี 4 เปา้ประสงค์ 4 ตวัชี้วัด) 
 เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรบัให้บริการประชาชนและ/หรอื มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือการให้บริการประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และหรือภาคเอกชน (มี 1 
ตัวชี้วัด) 
1. ระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อให้ 
บริการประชำชนและ/หรือ
เชื่อมโยงข้อมูล 
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
 
 
 
 
 

๕ ระบบ งบประมาณที่ไดร้ับ
12,167,700 บาท 

 

 / 
 
 

  อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการจำนวน 2 โครงการ คือ 
1.โครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุง
กรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซนิและน้ำมันที่คล้ายกัน และ
ก๊าซปิโตรเลีย่ม จากสถานการณ์คา้ปลีก 
อยู่ระหว่างการจัดทำร่างประกวดราคาจ้างพร้อมแต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ  
2. โครงการจัดทำระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศของ
กรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการบริหารและการปฏิบตัิงานของ
กรุงเทพมหานคร 
ขณะนี้อยู่ในช่วงระยะเวลาการอุทธรณ์ (ระหว่างวันที่ 10 - 
18 มีนาคม 2563) และการส่งเอกสารร่างสัญญาจ้างจัดทำ
ระบบฯ ให้สำนักงานกฎหมายและคดีตรวจสอบ 
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ตัวช้ีวัดผลการ
ดำเนินงานหลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงำนของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจสำหรับ
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น ( มี 1 ตัวชี้วัด) 

2. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
ปฏิบัติราชการและมี
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารระดับ
หน่วยงานและระดับ
กรุงเทพมหานคร 

 ๕ ระบบ งบประมาณที่ไดร้ับ
73,600,000 บาท 

 

 / 
 

  อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 5 โครงการ คือ 
1.โครงการศึกษาและวิเคราะหส์ถาปัตยกรรมองค์กรดา้น
เทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับกระบวนการทำงานตามภารกิจ
หลักของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวด
ที่ 3 
2. โครงการพัฒนาระบบสารบัญอเิล็กทรอนิกส์ของ
กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงาน/ขั้นตอน
การปฏิบัติงานและแผนการใชจ้่ายเงินใหม่ และขออนมุัติขยาย
โครงการฯ 
3. โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐอยู่ระหว่างดำเนินการ
ประกาศเชิญชวนผู้รับจ้าง 
4. โครงการบูรณาการการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร 
(Digital Signage) 
อยู่ระหว่างดำเนินการขอคืนงบประมาณเพ่ือดำเนินการขอ
จัดสรรงบกลางป ี
5. โครงการจัดทำระบบศูนยส์อบและค่าข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู้ด้านดิจิทัลแก่บคุลากรกรุงเทพมหานคร (Digital Skill)อยู่
ระหว่างขั้นตอนการแต่งต้ังคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน 
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ตัวช้ีวัดผลการ
ดำเนินงานหลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๓ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร ( มี 1 
ตัวชี้วัด) 
3. โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่มีคณุภาพและมี
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับ
ภารกิจของการบริหารจัด
การเมือง 
(ผลคะแนนประเมินตาม
เกณฑ์ที่กำหนดคิดเป็นร้อย
ละ)  

ร้อยละ ๘๐ งบประมาณที่ไดร้ับ
195,750,800 บาท 
 

 /   อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 6 โครงการ คือ 
1. โครงการปรับเปลี่ยนและทดแทนระบบเครือข่ายสื่อสารหลัก
ของกรุงเทพมหานคร 
อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา 
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ web portal 
กรุงเทพมหานคร 
อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญา 
3. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนักงาน
เขต 
อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา 
4. โครงการปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
อยู่ระหว่างการตรวจร่างสัญญา   
5. โครงการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักการศึกษา 
ชะลอการดำเนินโครงการ 
6. โครงการพัฒนาระบบอินเตอรเ์น็ตในโรงเรยีนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
อยู่ระหว่างเปดิให้บริการอนิเทอร์เน็ตงวดที่ 4                       
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ตัวช้ีวัดผลการ
ดำเนินงานหลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

 เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๔ มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานที่กำหนด 

4. บุคลากรมสีมรรถนะดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
คุณภาพและเหมาะสม 
กับการปฏิบัตริาชการตาม
หน้าท่ีความผดิชอบท่ีสอด
คลhองกับมาตรฐานวิชาชีพ
และมาตรฐานสากล (ร้อย
ละของบุคลากรที่ไดร้ับการ
พัฒนาและผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน) 

ร้อยละ 90 งบประมาณที่ไดร้ับ 
1,982,500 บาท 

 

 /   อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 2 โครงการ คือ 
1.โครงการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและการ
ควบคุมระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารให้กับ
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
อยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการฯ 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บรหิารสารสนเทศระดับสูง (CIO) 
ชะลอโครงการ 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 7.5   ทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด 0 4 0 0  
 

 

 

 

 

 

 



- 210 - 

ตัวช้ีวัดสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหาร กทม.  ประกอบด้วย 1  มิติ 1 เป้าหมาย 1 เป้าประสงค์  1  ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดสนับสนุน ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล  
เป้าหมายที่ 7.3.1 บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพมีขีดสมรรถนะสูง สามารถรองรับภารกิจที่ท้าทายของกรุงเทพมหานคร ในการก้าวสู่มหานครแห่งเอเชีย  
                       รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน   
เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมีอาชีพเหมาะสมกับการบริหารมหานคร และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม  
1) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตาม 
     หลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ 
ตัวช้ีวัดสนับสนุน 
1) ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการศึกษา 
    เพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ 
    และต่างประเทศ 
2) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา Coach, Mentor 
3) ร้อยละของจำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครที ่
    ได้รับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 
4) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากร 
    บุคคลของกรุงเทพมหานครใหม้ีความรู้ ทักษะ 
    และสมรรถนะพึงประสงค์ (BMA Pro 21st  
    Competency Model) 
5) ร้อยละความสำเร็จของการเตรยีมทรัพยากร 
    บุคคลของกรุงเทพมหานครเพือ่ก้าวสู่การเป็น 
    ผู้บริหารในอนาคต 
6) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรผู้ม ี
    ศักยภาพสูง (Talent Development) 

ร้อยละ 30 
 
 

 

 / 
ร้อยละ 15.18 

 

  ได้ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่าง
มืออาชีพจำนวน 3,135 คน โดย
กรุงเทพมหานครมีข้าราชการทั้งหมด จำนวน 
20,658 คน ปัจจุบันหลายโครงการได้ชะลอ
การดำเนินงานเนื่องได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคตดิต่อโคโรน่า 2019 

ตัวชี้วัดสนับสนุนด้าน 7 ทั้งสิน้ 6 ตัวชี้วัด 0 6 0 0  
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สรุปวิเคราะห์ผลดำเนินการระดับด้าน   
 จากข้อมูลผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการในด้าน ที่ 7 การบริหาร
จัดการโดยส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างการดำเนินการ  โดยมิติในการดำเนินงานที่ถูกนำไปแปลงสู่การปฏิบัติมากที่สุด 
ได้แก่มิติด้าน การคลังและงบประมาณ ซึ่งมีตัวชี้วัดทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดหลักที่นำมาดำเนินการ
ทั้งหมด 30 ตัวชี้วัด  รองลงมาได้แก่ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยในด้านการคลังและงบประมาณจะ
เน้นการดำเนินการในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดเก็บรายได้  และการปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติ
ด้านการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบควบคุมภายในให้ถูกต้อง โปร่งใส่ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ        
ในขณะที่ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับมิติการดำเนินงานด้านกฎหมายมากนัก โดยในมิติการดำเนินการด้านกฎหมาย 
ซึ่งตัวชี้วัดหลักที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ตัว 
ถูกนำมาแปลงสู่การปฏิบัติเพียง 1 ตัวชี้วัด  โดยสามารถสรุปภาพรวมการดำเนินงานสำคัญของแต่ละมิติ ได้ดังนี้ 

 มิติที ่7.1  กฎหมาย  
   การดำเนินงานในมิติด้านกฎหมายมีเป้าประสงค์เพื ่อ ให้กรุงเทพมหานครมีกฎหมาย 
ข้อบัญญัติและระเบียบต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงานด้านกฎหมายสามารถรองรับการดำเนินงาน
และให้บริการแก่บุคลากรและหน่วยงานของกรุงเทพมหานครได้โดยแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 
พ.ศ. 2563 ได้กำหนดมาตรการดำเนินดำเนินการไว้ มาตรการ 2 มาตรการ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก     
2 ตัวชี้วัด โดยผลการดำเนินงานที่สำคัญและส่งผลต่อเป้าหมาย ได้แก่  เรื่อง การตรวจร่างกฎหมาย ข้อบัญญัติ 
ระเบียบ ประกาศ และคำสั่ง เพื่อนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ตามกลุ่มภารกิจ รวมทั้งสิ้น 12 เรื่อง 
จากที่มีการเสนอให้ปรับแก้ทั้งหมด 16 เรื ่อง แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว        
ยังไม่แล้วเสร็จ  จึงยังไม่สามารถประเมินความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย ข้อบัญญัติ และ
ระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ว่ากฎหมายที่ถูกพัฒนาหรือปรับปรุงขึ้นนั้นสามารถอำนวย
ความสะดวกและผลักดันการดำเนินการตามภารกิจให้ประสบความสำเร็จได้มากน้อยเพียงใด ส่วนการดำเนินการ   
เกี่ยวกับคดี แพ่งและคดีอาญาในศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครให้เป็นไป
ตามขั้นตอนของกฎหมายและการบังคับคดีเพื่อเผยแพร่ความรู้  นั้น  หน่วยงานเน้นการดำเนินการในส่วนของ
การให้ความรู้และการประสานงานการดำ ให้กับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร แต่ยังไม่สามารถแสดงข้อมูล     
ที่ชัดเจนถึงผลของการดำเนินคดีและบังคับคดีว่าประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด 

 

 มิติที่ 7.2  การบริหารแผนและประเมินผล  
           การดำเนินงานในมิติด้านการบริหารแผนและประเมินผลมีเป้าประสงค์ เพื่อ ให้กรุงเทพมหานคร   
มีระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี รวมทั้งเพ่ื อให้
หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  
โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ คือการทำให้ประชาชนรับรู้ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร  รวมทั้งการดำเนินการจัดเก็บตัวชี้วัด
ระดับเมืองอย่างเป็นระบบ โดยการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และมีความ
น่าเชื่อถือ นอกจากนี้การพัฒนาระบบข้อมูลดังกล่าวยังเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาวางยุทธศาสตร์ และ
กำหนดนโยบายการพัฒนาเมือง รวมทั้งการบริหารจัดการเมืองด้วย จึงถือว่าเป็นการดำเนินงานที่มีความสำคัญ
และส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารจัดการเมืองมหานครเป็นอย่างมาก  
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มิติที่ 7.3  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
             การดำเนินงานในมิติ ที ่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล  มีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนา
บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน 
และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิพล มีความยืดหยุ่น
คล่องตวั รวมทั้งการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มี ความถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563  มาดำเนินการ
ทั้ง 4 ตัวชี้วัด แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาโครงการและกิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่ามีผลการดำเนินงานในโครงการและกิจกรรมสำคัญที่
ตอบสนองต่อตัวชี้วัดหลักท่ีกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2563 ได้แก่ 

1) การดำเนินการจัดทำสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นการดำเนินการสำคัญ
ที่จะนำไปสู่การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการของกรุงเทพมหานคร ทำให้มีระบบ
คัดเลือก และการเข้าสู่ตำแหน่งและการทดแทนตำแหน่งในระดับผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพ 
และมีความชัดเจน และมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่จะเข้าสู่ตำแหน่งทำให้ได้บุคลากรที่มีความ
เหมาะสมเข้าสู่ตำแหน่ง 

2) การดำเนินการพัฒนาระบบบริหารบุคลากรและระบบราชการของกรุงเทพมหานคร       
โดยได้พัฒนาระบบการบริหารผลงาน เงินเดือนและค่าตอบแทนของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งพัฒนาหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลและบัญชีเงินเดือนที่เหมาะสม ซึ่งปัจจุบันดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  

ทั ้งนี ้ ประเด็นสำคัญที ่หน่วยงานยังไม่ได้มีการดำเนินการ คือ  การสร้างความเชื ่อมั่น            
ของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของบุคลากรในด้านความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งการพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากร
ให้มปีระสิทธิภาพ และสร้างแรงจูงใจในการสรรหาบุคลากรรุ่นใหม่มาร่วมงานกับกรุงเทพมหานคร 

 มิติที่ 7.4  การคลังและงบประมาณ 
การดำเนินงานในมิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ มีเป้าหมายเพื่อให้กรุงเทพมหานคร           

มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากล และเกื้อหนุนต่อการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน ซึ่งในระยะครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ได้เสนอโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA 
PBIS : Performance-based Budgeting Information System) เข้าส ู ่การพิจารณาของคณะกรรมการ
ดิจิทัลและผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยอาจจะต้องมีข้อมูลและทรัพยากรที่ต้องใช้ร่วมกันบน Data Center ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคเห็นชอบนโยบายการเงินการคลังตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 สำนักการคลังได้
ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลังเป็นระยะ ๆ   

แต่อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครยังไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามยอดประมาณการรายได้
จัดเก็บเองตามเป้าหมายที่ตั ้งไว้  เนื ่องจาก 1) กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศกำหนดเวลาดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษี ในปี พ.ศ.2563 
ออกไป 4 เดือนทุกขั้นตอน 2) การปรับลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเรื่องที่มีลักษณะให้บุคคลใช้เพ่ือ
การอยู่อาศัย แม้นำไปปล่อยเช่า จะเสียภาษีอัตราที่อยู่อาศัย ร้อยละ 0.02ซึ่งทำให้รายได้ที่คาดว่าจาสามารถ
จัดเก็บไดเ้ป็นเชิงพาณิชย์ในอัตราร้อยละ 0.3 ลดลงเป็นจำนวนมาก 3) การบรรเทาการชำระภาษี ตามมาตรา 
97 ในสามปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรณีที่ผู้เสียภาษีได้รับการประเมินภาษีในจำนวน
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ที่สูงกว่าจำนวนภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบำรุงท้องที่ที ่ต้องเสียหรือพึ งชำระในปีก่อน 4) สภาวะ
เศรษฐกิจที่ซบเซาต่อเนื่องและผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019   

 มิติที่ 7.5  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  การดำเนินงานตามมิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาและผลักดัน
กรุงเทพมหานคร ให้สมารถให้บริการประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทัสนมัย (SMART Service) เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล และ
บริหารจัดการเมืองด้วยเทคโนโลยีสารสรเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การเป็น 
Smart City และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว  จึงได้กำหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสาสารเทศ
และการสื่อสารให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด 36 โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ 15 โครงการ เป็นเงิน 273,871,000.-
บาท (สองร้อยเจ็ดสิบสามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญคือ  

1. การศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
กระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานครระยะที่ 1 

2. การพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการประชาชน  
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและ                 

ประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมือง 
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูลเพ่ือ

สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
5. การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคคลากร 

แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินงานในมิตินี้มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการให้บริการประชาชนในเรื่องการจัดทำคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการทำงานที่มากขึ้น 
ในขณะทีก่ารดำเนินงานในส่วนของการพัฒนาในส่วนของการเชื่อมโยงระบบปฏิบัติการรวมทั้งฐานข้อมูลที่มีอยู่
ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้และใช้ทรัพยากรทางข้อมูลร่วมกันยังไม่มีการดำเนินงานมากนัก ทำให้การพัฒนา
ระบบให้เป็นเครื่องมือในการประมวลผลเชิงวิเคราะห์ และคาดการณ์ยังไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล การบริหาร
งบประมาณและการเงิน และภาพรวมของการดำเนินงานในด้านที่ 7 การบริหารจัดการด้วย 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไปในระดับด้าน  
 ปัญหา/อุปสรรค 

• บริหารจัดการ   
1. การถ่ายทอดแผนระดับต่าง ๆ และการผลักดันแผนพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ 
2. การบูรณาการการดำเนินงานตามกลยุทธ์และมาตรการที ่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี  ยังไม่เกิดการดำเนินการ 
ในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และยังไม่มีการเชื่อมโยงภารกิจที่แต่ละหน่วยงานดำเนินการกับผลลัพธ์ที่จะส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายอย่างชัดเจนเพียงพอ 

3. การจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารแผนของหน่วยงานกรุงเทพมหานครยังไม่ได้มีการวิเคราะห์
บริหารจัดการความเสี่ยงเข้ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรมส่งผลให้ขาดแผนและมาตรการรองรับในกรณีที ่เกิด
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผน ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบของ
เหตุการณ์ที่มีต่อการบรรลุผลการดำเนินงานของเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ได้ 
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4. การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยังขาดการวิเคราะห์ผลการดำเนินการที่เชื่อมโยง
กับเป้าหมายการพัฒนาระดับเมือง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) รวมทั้งยังขาดการวิเคราะห์ถึงปัจจัย
แล่งความสำเร็จและความล้มเหลวของแต่และเป้าหมาย ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

• ด้านกฎหมาย  
     1. กระบวนการ ระยะเวลาที่ไม่แน่นอน เป็นข้อจำกัดในการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย 

ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน   
     2. การออกกฎหมายลำดับรองเพื่อรองรับการดำเนินการของ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    

พ.ศ. 2562 ยังมีความไม่ชัดเจน ทำให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องหยุดชะงัก กรุงเทพมหานคร
ไม่สามารถประเมินภาษีท่ีจะเรียกเก็บได้  

     3. การดำเนินการด้านกฎหมายของกรุงเทพมหานครยังไม่ได้มีกระบวนการทำงานในเชิงรุก    
ในการพัฒนากฏหมายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคม และภารกิจของหน่วยงานที่
เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งยังไม่ได้พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาของกรุงเทพมหานครทำให้การดำเนินการในบางตัวชี้วัดและบางมาตรการยังไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย 

• ด้านทรัพยากร  
1. บุคลากรด้านกฎหมายจะต้องมีศักยภาพในการให้คำปรึกษา และความรู้ด้านกฎหมาย        

ต่อหน่วยงานต่าง ๆ และมีอัตรากำลังที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 
2. มีอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีเพียงพอแต่ประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำ 
1. กรุงเทพมหานครยังขาดการวางแผนกำลังคนในระยะยาวและยังไม่มีการกำหนดระบบ

การทดแทนตำแหน่งที่รามารถรองรับการบริหารกำลังคนในอนาคตของกรุง เทพมหานคร  รวมทั้งขาดการ
เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพ่ือทดแทนในตำแหน่งสำคัญ 

2. ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องขาดความรู้  ความเข้าใจ และทักษะใน
กระบวนการบริหารจัดการแผนและประเมินผลแผน 

3. หลายหน่วยงานไม่มีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  รวมถึงมีการโยกย้ายบ่อย และ                    
ผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายให้มารับช่วงต่อด้านแผน เป็นผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องการวางแผนหรือ
กระบวนการบริหารแผนมาก่อน ประกอบกับการฝึกอบรมยังไม่ทั่วถึง ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการทำงาน
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

• ด้านงบประมาณ   
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ทำให้รัฐบาลต้อง

สั่งปิดสถานประกอบการณ์ประเภทต่าง ๆ เป็นการชั่วคราว ส่งผลให้รายได้ของสถานประกอบการลดลงและ
ส่งผลต่อฐานภาษีและรายได้ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งทำให้กระทบต่อวงเงินงบประมาณในการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กำหนดไว้ 

ข้อเสนอแนะ   
⚫ บริหารจัดการ 

1. ควรมีการบูรณาการและเชื่อมโยงแผนในระดับต่าง ๆ กับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานเชิงยุทศาสตร์ทั้งจากภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาให้บรรลุผลสำเร็จ โดยนำเรื่องการวิเคราะห์
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ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) มาใช้ในการกำหนดสัดส่วนเนื้องานที่แต่ละหน่วยงานต้องดำเนินการเพื ่อให้
เป้าหมายที่กำหนดไว้บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งจะทำให้การกำหนดภารกิจและขอบข่าวงานที่แต่ละหน่วยงานต้อง
ดำเนินการมีความชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน 

2. การจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารแผนของหน่วยงานกรุงเทพมหานครควรวิเคราะห์บริหาร
จัดการความเสี่ยงเข้ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือทำให้สามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบของเหตุการณ์
ที่มีต่อการบรรลุผลการดำเนินงานของเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ได้ 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนควรต้องมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินการที่
เชื ่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาระดับเมือง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (SDG) วิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จและความล้มเหลวของแต่และเป้าหมาย ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

⚫ ด้านกฎหมาย  
1. ต้องกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านกฎหมายเพื่อให้การพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย 

ข้อบัญญัติ และระเบียบต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
2. หน่วยงานด้านฎหมายของกรุงเทพมหานครควรมีกระบวนการทำงานในเชิงรุก ในการ

พัฒนากฎหมายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคม และภารกิจของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมทั้งยังไม่ได้พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
กรุงเทพมหานครทำให้การดำเนินการในบางตัวชี้วัดและบางมาตรการยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้เนื่องจาก
ข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย 

⚫ ด้านทรัพยากร  
1. บุคลากรด้านกฎหมายจะต้องมีศักยภาพในการให้คำปรึกษา และความรู้ด้านกฎหมายต่อ

หน่วยงานต่าง ๆ และมีอัตรากำลังที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 
2. กรุงเทพมหานครต้องให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในกระบวนการบริการแผนและการ

ประเมินผลแผนแก่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขต รวมถึงบุคลากร
ของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครให้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 

3. ควรมีการให้ความรู้แก่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนในรูปแบบที่หลากหลายเพื ่อให้
เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและประเมินผลแก่
บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเสริมสร้างทักษะในการวิเคราะห์โครงการและและจัดลำดับ
ความสำคัญของโครงการเพ่ือเข้าสู่กระบวนการจัดทำงบประมาณได้อย่างงมีประสิทธิภาภพ 

4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรมุ่งเน้นดำเนินงานใน 4  เรื่องหลัก ๆ  คือ  
 1) การพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ    
 2) การควบคุมอัตราการสูญ เสียบุคลากร  
    3) การพัฒนาระบบการทดแทนตำแหน่งที่ตอบสนองการมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ  
    4) พัฒนา และขยายรูปแบบการสรรหาและ เลือกสรรเชิงรุก 

• ด้านงบประมาณ    
ควรมีปรับเปลี ่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งปรับ

กระบวนการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีความยืดหยุ่น 
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คาดการณ์แนวโน้ม   

⚫ บริหารจัดการ  
การพัฒนาระบบการประเม ินผลแผนให ้ เป ็นตามมาตรฐานสากลเน ื ่องจากใน

กระบวนการพัฒนาระบบการประเมินนั้นจำเป็นต้องมีการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดมาตรฐานของเมืองที่มี
มาตรฐานและมีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ การจัดทำฐานข้อมูลแต่ละด้าน รวมถึง
กรุงเทพมหานครต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการประเมินผลแผน และมีการรายงานต่อประชาชน
รวมถึงในอนาคตมีแนวคิดที่จะมีการประเมินโครงการขนาดใหญ่ทั้งในระหว่างดำเนินการและหลังโครงการ
เสร็จสิ้น เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนโครงการให้เป็นไปตามความต้องการมากขึ้น หรืออาจหยุดการดำเนิน
โครงการเมื่อประเมินแล้วพบว่าโครงการดังกล่าวอาจไม่บรรลุตามจุดมุ่งหมายของโครงการ 

⚫ ด้านกฎหมาย  
1.   ภารกิจและบทบาทของกรุงเทพมหานครที่เพิ ่มมากขึ ้นทั ้งในส่วนที ่ได้รับการ

กระจายอำนาจราชการส่วนกลาง และในส่วนที่เป็นนโยบายรัฐบาล  รวมทั้งสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้กฎหมาย ข้อบัญญัติต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เอื้อต่อการขับบริหารจัด
การเมืองในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ให้ประสบผลสำเร็จ ดังนั้น จึงมีแนวโน้มที่กรุงเทพ
มหานรจะต้องปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบัญญัติต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ และ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

2. ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย   ที่มีความล้าสมัย ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ตลอดจน
การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาสนับสนุนฐานข้อมูลด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้าน
กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย 

⚫  ด้านทรัพยากร  
1. สถานการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครในส่วนของการ

พัฒนาบุคลากร ช่วงที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้พยายามที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาบุคลากรจากการ
จัดฝึกอบรม สัมมนา มาเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มากขึ้น  
แต่อย่างไรด้วยกระแสการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันทำให้มีแนว   ที่จำเป็นต้องนำรูปแบบและระบบการพัฒนา
บุคลากรรูปแบบใหม่ ๆ เข้ามาใช้มากขึ้น อาทิเช่น การหมุนเวียนการทำงาน  การแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อให้
เกิดการสั่งสมความรู้และประสบการณ์  และการนำกระบวนการวิจัยเข้ามาใช้ในการจัดกระบวนการแสวงหา
ความรู้และพัฒนางานของตนเอง รวมถึงจำเป็นต้องเชื่อมโยงกระบวนการพัฒนาบุคลากรเข้ากับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยต้องมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเพ่ือให้ก้าวสู่ตำแหน่งสำคัญ    

2. สถานการด้านการพัฒนา ระบบบริหารบุคลากรของกรุงเทพมหานคร จากข้อมูล
ด้านกำลังคนของสำนักงาน ก.ก. พบว่าในช่วงปี 2559 – 2564 กรุงเทพมหานครจะสูญเสียอัตรากำลังจาก
การเกษียณอายุราชการจำนวนมาก โดยมีอัตราการสูญเสียถึง ร้อยละ 87.27 ของจำนวนข้าราชการทั้งหมด  
ในขณะที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมากรุงเทพมหานครยังขาดการวางแผนกำลังคนในระยะยาวและยังไม่มีการกำหนด
ระบบการทดแทนตำแหน่งที่รามารถรองรับการบริหารกำลังคนในอนาคตของกรุงเทพมหานคร  รวมทั้งขาด
การเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพ่ือทดแทนในตำแหน่งสำคัญ โดยยังไม่มีการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพทุกสายงาน จึงไม่สามารถกำหนดโครงสร้างด้านบุคลากรและแผนการดำเนินงานในการเตรียม
ความพร้อมของข้าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือทดแทนตำแหน่งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที   
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3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การดำเนินการของกรุงเทพมหานครยังคงมุ่งเน้นการ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการประชาชนในเรื่องการจัดทำขออนุยาติของกรุงเทพมหานคร
เพื่อรองรับการทำงานที่มีมากขึ้น ดังนั้น กรุงเทพมหานครโดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงได้จัดทำ
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสู่ สำหรับการบบริหารจัดการและบริการศูนย์ข้อมูล
กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งโครงการจัดหาซอฟเวร์ลิขสิทธิ์สำหรับศูนย์ข้อมูลกรุงเทพ  เพื่อรองรับการทำงาน
และเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร 

⚫ ด้านงบประมาณ  
     การจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครจะยังคงมีแนมโน้มที่ลดลงเนื่องจากผลพวงจาก  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรน่ า 2019 (COVID -19) และงบประมาณของ
กรุงเทพมหานครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กำหนดไว้ของกรุงเทพมหานครยังคงมีแนวโน้ม
ลดลง 
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